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ABSTRAK 

 

 Pembedahan merupakan salah satu tindakan invasif untuk menyembuhkan fraktur, 

tindakan ini memberikan efek respon fisiologi dan patofisiologi. Pembedahan dapat 

menyebabkan kecemasan, khawatir terhadap efek samping deformitas tulang dan bisa juga 

kematian. Tindakan perawat dalam menurunkan nyeri pasca operasi dengan menggunakan 

beberapa tindakan non farmakologi seperti manajemen nyeri dengan terapi perilaku 

kognitif relaksasi nafas dalam dan distraksi membaca. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui efektifitas terapi relaksasi nafas dalam dan distraksi membaca terhadap nyeri 

pada pasien pasca operasi fraktur femur tertutup. 

 Penelitian ini menggunakan desain Pra Eksperimental (satu kelompok pre-post tes). 

Pengambilan sampel dengan purposive sampling didapatkan 20 pasien pasca operasi 

fraktur femur tertutup, dimana 10 pasien dilakukan teknik relaksasi nafas dalam dan 10 

pasien distraksi membaca. Data diambil dengan kuesioner dan observasi, kemudian data 

dianalisis menggunakan Wilcoxon Test dengan tingkat signifikansi ≤ 0,05.  

 Hasil penelitian menunjukkan ada beda efektifitas antara teknik relaksasi nafas 

dalam dengan nilai p= 0,005 dan distraksi membaca nilai p= 0,025. Hal ini menunjukkan 

relaksasi nafas dalam lebih efektif daripada distraksi membaca. 

Teknik relaksasi nafas dalam lebih efektif dibanding distraksi membaca dalam hal 

kemudahan untuk digunakan dan tanpa memerlukan alat bantu. Relaksasi melibatkan 

sistem otot dan respirasi tidak membutuhkan alat lain sehingga mudah dilakukan kapan 

saja atau sewaktu-waktu dan dapat digunakan dalam jangka waktu relatif lebih lama. 

 

Kata kunci: Pasca operasi fraktur femur tertutup, Skala nyeri, Relaksasi nafas 

dalam,  Distraksi baca 
 

ABSTRACT  

 

Surgery was one definitive therapy or invasive therapy used to fracture healing, 

these things will cause physiology and pathology response. Surgery can make anxiety, 

afraid of deformity and can make die. A participation of nurse to decrease postoperative 

pain by using many kinds of action with non pharmacologyby using pain management like 

cognitive behavior deep breath relaxation therapy and distraction read. The purpose of 

this study was to know effectively therapy cognitive behavior deep breath relaxation and 

distraction read to decrease of pain scale for postoperative closed fracture femur patient. 

This study used pre experimental (one group pre-post test design). Sample was 

taken using purposive sampling about twenty patient postoperative closed fracture femur, 

ten people used deep breath relaxation technique and ten people used read distraction 

technique. Collect data used questioner and observation check-list, then analysed data 

used wilcoxon test, with significant level ≤ 0.05. 

The experiment results showed the different effectivity cognitive behavior deep 

breath relaxation therapy and distraction read, the mark in deep breath relaxation was p= 

0,005 and read distraction was p = 0.025. It means that deep breath relaxation technique 

was more effective than read distraction technique. 
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Deep breath relaxation technique  more effective than distraction read technique 

because of deep breath relaxation technique is  easier to be used and it doesn't need a tool. 

Relaxation need muscle system and respiration doesn't need other tool so easier to 

practice every time and can be used for more long distance time. 

 

Keywords: Postoperative closed fracture femur, Pain scale, Deep breath relaxation, 

Read distraction.  
 

PENDAHULUAN 

 

Angka kecelakaan yang tinggi menyebabkan angka kejadian fraktur semakin tinggi. 

Salah satu kondisi fraktur yang paling sering adalah fraktur femur yang termasuk dalam 

kelompok tiga besar kasus fraktur yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Fraktur 

femur harus menjalani pembedahan dengan konsekuensi didapatkan efek nyeri setelah 

operasi, dimana terkadang pemberian analgesik untuk menghilangkan nyeri tidak 

menimbulkan efek untuk mengurangi rasa sakit pada pasien post op closed fraktur femur. 

Hal ini dibuktikan dengan banyak pasien yang masih mengeluh nyeri meskipun sudah 

mendapatkan terapi analgesik (Darsono, 2008).  Rasa nyeri merupakan stresor yang dapat 

menimbulkan stres dan ketegangan dimana individu dapat berespon secara biologis dan 

perilaku yang menimbulkan respon fisik dan psikis (Corwin, 2001).  Menurut Wals (2008) 

pada pasien post operasi seringkali mengalami nyeri hebat meskipun tersedia obat-obat 

analgesik yang efektif, namun nyeri post operasi tidak dapat diatasi dengan baik, sekitar 

50% pasien tetap mengalami nyeri sehingga dapat mengganggu kenyamanan pasien. 

Secara garis besar ada dua manajemen nyeri yaitu manajemen farmakologi dan manajemen 

non farmakologi. Pada manajemen nyeri farmakologi menggunakan terapi analgesik 

sedangkan pada manajemen non farmakologi salah satunya dengan melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam dan distraksi baca yang merupakan tindakan eksernal yang 

mempengaruhi respon internal individu terhadap nyeri yang sangat efektif dalam 

menurunkan nyeri post operasi (Prasetyo, 2010). Di ruang Dahlia teknik distraksi dan 

relaksasi sama-sama digunakan, namun sampai saat ini metode yang paling efektif 

terhadap penurunan skala nyeri belum dapat dijelaskan. 

Insiden fraktur femur di USA di perkirakan menimpa satu orang pada setiap 10.000 

populasi setiap tahunnya dan di Indonesia insiden ini diperkirakan lebih tinggi (Armis, 

2002). Fraktur femur merupakan satu kasus menempati urutan terbanyak di RSUD Ibnu 

Sina Kabupaten Gresik dan berdasarkan data dari rekam medis selama tahun 2009 terdapat 

98 kasus dan pada tahun 2010 terdapat 112 kasus dan rata-rata perbulan terdapat 10 kasus 

fraktur femur. Dari survei awal peneliti dengan menyebarkan kuesioner dan observasi yang 

dilakukan pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 15 Juli 2011, di ruang Dahlia RSUD 

Ibnu Sina Kabupaten Gresik terdapat 7 pasien post operasi closed fraktur femur dan  4 

orang menyatakan nyeri pada skala sedang dan 3 orang menyatakan nyeri pada skala berat. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Achmad Susanto pada tahun 2009 

terapi perilaku kognitif sangat efektif untuk menurunkan skala nyeri pada pasien post op 

fraktur femur (Asmadi, 2008). 

Manajemen nyeri merupakan salah satu cara yang digunakan di bidang kesehatan 

untuk mengatasi nyeri yang dialami oleh pasien. Terapi farmakologis seperti pemberian 

analgesik biasanya dilakukan untuk mengurangi nyeri dan terapi non farmakologi seperti 

teknik relaksasi nafas dalam dan distraksi baca merupakan salah satu metode manajemen 

nyeri disamping metode TENS (Transcutaneus Electric Nerve Stimulation), biofeedback, 

plasebo. Relaksasi nafas dalam merupakan kebebasan mental dan fisik dari ketegangan dan 

stress, karena dapat merubah persepsi kognitif dan motivasi efektif pasien. Teknik 

relaksasi membuat pasien dapat mengontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman atau rasa 

nyeri, stres fisik dan emosi pada nyeri (Potter & Perry, 2005). Teknik relaksasi nafas dalam 

digunakan untuk menurunkan kecemasan dan ketegangan otot sehingga didapatkan 

penurunan denyut jantung, penurunan respirasi serta penurunan ketegangan otot sehingga 

nyeri akan berkurang, teori lain menyebutkan dengan merelaksasikan otot-otot yang 

mengalami spasme yang disebabkan peningkatan prostaglandin sehingga terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah dan akan meningkatkan aliran darah ke daerah yang 
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mengalami spasme dan iskemik (Prasetyo, 2010). Sedangkan distraksi suatu tindakan 

pengalihan perhatian pasien ke hal-hal lain di luar nyeri, dengan demikian diharapkan 

dapat menurunkan kewaspadaan pasien terhadap nyeri bahkan meningkatkan toleransi 

terhadap nyeri (Prasetyo, 2010). Teknik distraksi dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori 

aktivasi retikuler, yaitu menghambat stimulus nyeri ketika seseorang menerima masukan 

sensori yang cukup atau berlebihan, sehingga menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke 

otak (nyeri berkurang atau tidak dirasakan oleh klien). Stimulus sensori yang 

menyenangkan akan merangsang sekresi endorfin, sehingga stimulus nyeri yang dirasakan 

oleh klien menjadi berkurang (Asmadi, 2008).  Kebutuhan rasa nyaman menurut Carpenito 

(2000) adalah suatu keadaaan yang membuat seseorang merasa nyaman, terlindungi dari 

ancaman psikologis, bebas dari rasa sakit terutama nyeri. Perubahan rasa nyaman akan 

menimbulkan perasaan yang tidak enak atau tidak nyaman dalam berespon terhadap 

stimulus yang berbahaya. Pada respon fisik pasien post op fraktur  femur meliputi 

perubahan keadaan  umum, wajah, denyut nadi, pernafasan, suhu badan, dan apabila nafas 

semakin berat dapat menyebabkan colaps kardiovaskuler dan syok, sedangkan respon 

psikis akibat nyeri dapat merangsang respon stres yang dapat mengurangi sistem imun 

dalam peradangan, serta dapat menghambat penyembuhan respon yang lebih parah akan 

mengarah pada ancaman merusak diri (Corwin, 2001).  

 Hampir semua pasien fraktur femur dilakukan tindakan pembedahan atau sering 

dikenal dengan Open Reduction Internal Fixation (ORIF). Lama waktu pemulihan pasien 

post operasi normalnya terjadi hanya dalam satu sampai dua jam (Potter dan Perry, 2005). 

Menurut Mulyono (2008) pemulihan pasien post operasi membutuhkan waktu rata-rata 45 

menit, sehingga pasien akan merasakan nyeri yang hebat rata-rata pada dua jam pertama 

sesudah operasi karena pengaruh obat anestesi sudah hilang, dan pasien sudah keluar dari 

kamar sadar. Selama ini di ruang Dahlia teknik distraksi dan relaksasi selalu disertakan 

dalam intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah nyeri post operasi,  kedua metode 

tersebut merupakan salah satu solusi untuk mengurangi nyeri pada pasien, akan tetapi 

belum ada uji lebih lanjut tentang keefektifan dari  kedua metode tersebut, oleh karena itu 

penulis ingin mengetahui sejauh mana efektifitas terapi perilaku kognitif relaksasi nafas 

dalam dan distraksi baca terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post operasi closed 

fraktur femur. 

 

METODE DAN ANALISA  

 

Penelitian ini menggunakan desain Pra Eksperimental dengan metode one group 

pre-post test design, yang dilakukan di ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 

yang akan dilakukan pada bulan Agustus  sampai dengan bulan September 2011. Populasi 

pada penelitian ini adalah pasien nyeri post op closed fraktur femur yang menjalani rawat 

inap di ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik sejumlah 21 orang. Besar sampel 

sebanyak 20 responden dengan teknik purposive sampling. Variabel independen penelitian 

ini adalah perilaku kognitif relaksasi nafas dalam dan distraksi baca. Sedangkan variabel 

dependen adalah nyeri.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, pada variabel independen 

menggunakan SOP untuk relaksasi nafas dalam diambil dari teori menurut Priharjo (2003) 

tentang langkah-langkah teknik relaksasi nafas dalam, sedangkan distraksi baca berupa 

buku tentang kerohanian yang telah dimodifikasi dan di susun oleh peneliti yang diambil 

dari beberapa judul buku keagaman seperti: agama islam “ Bimbingan ibadah bagi pasien” 

oleh MUI Kabupaten Gresik (2006), agama kristen “Bagaimana tuhan menyelesaikan 

masalah-masalah anda” oleh Krostanto paulus (2006), agama katolik “ Renungan singkat 

untuk umat katolik” oleh Pres Santo (2009), agama budha “Intisari agama budha” oleh 

Jaento Dhammnanda (2010), agama hindu “Do’a” oleh Gandhi M.K. (2009). Sedangkan 

pada variabel dependen pengukuran skala nyeri menggunakan PABS (Pain Assesment 

Behavioral Scale). Rentang  kriteria  0 : tidak nyeri, 1-3 :  nyeri ringan, 4-6: nyeri sedang, 

>7: nyeri berat. Instrumen berupa cheklist di ambil dari buku Prasetyo (2010). Data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan uji Wilcoxon. Untuk mengetahui tingkat 

efektifitas antar variabel independen dan variabel dependen, formulasi nilai pemaknaan 

perlakuan ≤ 0,05. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Skala Nyeri Pada Pasien Sebelum Dilakukan Terapi Perilaku Kognitif Relaksasi 

Nafas Dalam dan Distraksi Baca pada Pasien Post Operasi Closed Fraktur Femur 

 

 Tabel 1 Distribusi Skala Nyeri pada Pasien Sebelum Tindakan di Ruang Dahlia RSUD 

Ibnu Sina Gresik Bulan Agustus-September 2011 

 

Skala Nyeri 

Sebelum Relaksasi Nafas Dalam Sebelum Distraksi Baca 

Jumlah  % Jumlah % 

Tidak Nyeri 0 0 0 0 

Nyeri Ringan 0 0 0 0 

Nyeri Sedang 10 100% 10 100% 

Nyeri Berat 0 0 0 0 

Jumlah 10 100% 10 100% 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan terapi perilaku kognitif relaksasi 

nafas dalam seluruh responden mengalami nyeri sedang sebanyak 10 orang (100%). 

Sedangkan sebelum dilakukan distraksi baca seluruh responden mengalami nyeri sedang 

sebanyak 10 orang (100%). Hasil observasi didapatkan seluruh responden sebelum 

dilakukan terapi perilaku kognitif relaksasi nafas dan distraksi baca pada kondisi yang 

sama mengalami nyeri sedang.  

Nyeri merupakan pengalaman sensori emosional yang tidak menyenangkan akibat 

kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial (Brunner & Suddarth, 2002). Menurut 

Prasetyo (2010) secara umum nyeri disebabkan oleh  kerusakan jaringan, kontraksi atau 

spasme yang menimbulkan iskemik dan kebutuhan otot meningkat tetapi suplai darah 

terbatas. 

Sebelum menggunakan terapi perilaku kognitif relaksasi nafas dalam dan distraksi 

baca selama post operasi closed fraktur femur, seluruh responden mengalami nyeri sedang. 

hal ini timbul karena ada rangsangan pada jaringan yang rusak pada daerah yang luka 

berupa pergerakan otot atau tulang dan penekanan elastis bandage serta selang drainage 

untuk mengeluarkan cairan/ darah beku dari sayatan luka yang berongga. 

 

2. Skala Nyeri pada Pasien Sesudah Dilakukan Terapi Perilaku Kognitif Relaksasi 

Nafas Dalam dan Distraksi Baca pada Pasien Post Operasi Closed Fraktur Femur 

 

Tabel 2  Distribusi Skala Nyeri pada Pasien Sesudah Relaksasi Nafas Dalam di Ruang 

Dahlia RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Agustus-September 2011 

 

Skala Nyeri 

Sesudah  Relaksasi Nafas Dalam 

Hari I Hari II 

Jumlah Prosentase (%) Jumlah Prosentase (%) 

Tidak Nyeri 0 0 0 0 

Nyeri Ringan 8 80 % 10 100 % 

Nyeri Sedang 2 20 % 0 0 

Nyeri Berat 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 % 10 100 % 

 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa sesudah dilakukan terapi perilaku kognitif relaksasi 

nafas dalam pada hari pertama perlakuan hampir seluruh responden 8 orang (80%) 

mengalami nyeri ringan dan pada hari kedua perlakuan seluruh responden 10 orang (100%) 

mengalami nyeri ringan. Sedangkan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa sesudah dilakukan 

terapi perilaku kognitif distraksi baca pada hari pertama perlakuan setengah responden 5 

orang (50%) mengalami nyeri ringan dan pada hari kedua hampir seluruh responden 8 

orang (80%) mengalami nyeri ringan. 

 Menurut Bunner and Suddarth (2002) nyeri juga dikatakan sebagai pengalaman 

sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang akut 

maupun potensial. 
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Tabel 3 Distribusi skala nyeri pada pasien sesudah dilakukan terapi perilaku kognitif  

distraksi baca. 

 

Skala Nyeri 

Sesudah Distraksi Baca 

Hari I Hari II 

Jumlah Prosentase (%) Jumlah Prosentase (%) 

Tidak Nyeri 0 0 0 0 

Nyeri Ringan 5 50 % 8 80 % 

Nyeri Sedang 5 50 % 2 20 % 

Nyeri Berat 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 % 10 100 % 

 

Guyton (2004) menyatakan bahwa derajat seseorang terhadap nyeri banyak variasi 

tergantung kemampuan otot untuk mengatur besar kecil signal sakit yang masuk ke dalam 

sistem syaraf dengan cara pengaturan rasa yang disebut sistem analgetik. Teknik relaksasi 

dapat meningkatkan endorphin otak. Opiat endogen ini mengikat sisi reseptor opiat dan 

mengganti persepsi nyeri, disamping itu dapat menghambat presinap yang masuk dalam 

lamina I dan lamina IV (radik dorsal). Jadi sistem analgetik dapat menghambat penjalaran 

signal sakit pada beberapa titik dalam jarak sakit khususnya nuclei retikuler dalam batang 

otak dan nuclei intralaminal thalamus. Prasetyo (2010) menerangkan bahwa terapi 

perilaku kognitif relaksasi nafas dalam berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot yang 

mengalami spasme kemudian akan terjadi penurunan prostaglandin sehingga terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah. Teknik distraksi dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori 

bahwa aktivasi retikuler menghambat stimulus nyeri. Jika seseorang menerima input 

sensori yang berlebihan dapat menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke otak (nyeri 

berkurang atau tidak dirasakan oleh klien). Stimulus yang menyenangkan dari luar juga 

dapat merangsang sekresi endorfin, sehingga stimulus nyeri yang dirasakan oleh klien 

menjadi berkurang. Perbedaan nyeri secara umum berhubungan langsung dengan 

partisipasi aktif individu, banyak modalitas sensori yang digunakan dan minat individu 

dalam stimulasi. Oleh karena itu stimulasi penglihatan, pendengaran dan sentuhan 

mungkin akan lebih efektif dalam menurunkan nyeri dibanding stimulasi satu indera saja 

(Tamsuri, 2007). 

Hasil observasi menggunakan teknik relaksasi nafas dalam, hampir seluruh dari 

responden pada hari pertama perlakuan mengalami nyeri ringan, pada hari ke dua 

perlakuan seluruh responden menunjukkan skala nyeri ringan. Sedangkan dari hasil 

observasi menggunakan teknik distraksi baca didapatkan setengah dari responden pada hari 

pertama perlakuan  mengalami nyeri ringan sedangkan pada hari kedua perlakuan hampir 

seluruh responden menunjukkan skala nyeri ringan. Hal ini dikarenakan salah seorang 

responden berumur 15-30 tahun sehingga pengalaman kurang terhadap nyeri yang dialami 

meningkatkan ambang batas nyeri. 

Seseorang dengan nyeri ringan, walaupun mereka masih merasakan adanya nyeri 

tetapi nyeri tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas karena stimulus nyeri sedikit 

sehingga mereka akan lebih berani untuk melakukan sesuatu seperti aktivitas ringan. Nyeri 

ringan juga tidak akan berpengaruh pada perilaku dan tanda-tanda vital, seseorang yang 

mengalami sedikit nyeri biasanya tidak memperdulikan rasa nyeri tersebut sehingga tidak 

ada respon fisiologis dari tubuh. 

 

3. Perbedaan Efektifitas Terapi Perilaku Kognitif Relaksasi Nafas Dalam dan  

Distraksi Baca Terhadap Penurunan Skala Nyeri pad Pasien Post Operasi Closed 

Fraktur Femur 

 

Tabel 4 dapat dijelaskan hampir seluruh responden sebanyak 8 orang pasien post 

operasi closed fraktur femur (80%) menunjukkan skala nyeri ringan pada hari pertama 

perlakuan dengan mengunakan teknik perilaku kognitif relaksasi nafas dalam, sedangkan 

setengah responden sebanyak 5 orang pasien post operasi closed fraktur femur (50%) 

menunjukkan skala nyeri ringan pada hari pertama perlakuan dengan menggunakan teknik 

perilaku kognitif distraksi baca.  
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Tabel 4 Efektifitas Terapi Perilaku Kognitif Relaksasi Nafas Dalam dan Distraksi Baca 

Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Closed Fraktur 

Femur. 

 

Skala Nyeri 

Penurunan skala nyeri setelah perlakuan terapi perilaku kognitif 

Relaksasi Nafas Dalam Distraksi Baca 

Hari I Hari II Hari I Hari II 

Tidak Nyeri - - - - 

Nyeri Ringan 8 (80%) 10 (100%) 5 (50%) 8 (80%) 

Nyeri Sedang 2 (20%) - 5 (50%) 2 (20%) 

Nyeri Berat - - - - 

Hasil Z. output: - 2,828 

Asymtotic significance (p): 0,005 

Z. output : - 2,236 

Asymtotic significance (p) : 0,025 

  

Hasil uji statistik Wilcoxon didapatkan signifikasi relaksasi nafas dalam p = 0,005 

dan signifikasi distraksi baca p = 0,025 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Hi 

diterima, dengan kata lain dari kelompok uji  ada perbedaan yang signifikan pada 

efektifitas penurunan skala nyeri pada pasien post operasi closed fraktur femur. Terapi 

relaksasi nafas dalam lebih efektif dibandingkan dengan terapi distraksi baca dalam 

menurunkan nyeri pada pasien post operasi closed fraktur femur. 

Tabel 4 uji statistik Wlicoxon menunjukkan ada perbedaan dari kedua kelompok,  

sedangkan probabilitas (p) atau nilai kemaknaan (asymptotic significance) sangat 

signifikan, dapat disimpulkan bahwa untuk menurunkan skala nyeri pada pasien post 

operasi closed fraktur femur terapi relaksasi nafas dalam lebih efektif digunakan 

dibandingkan dengan terapi distraksi baca. 

Strategi dalam penatalaksanaan nyeri mencakup pendekatan farmakologis dan non 

farmakologis. Salah satu pendekatan non farmakologis dalam aktifitas untuk 

menghilangkan nyeri diantaranya dengan menggunakan tehnik distraksi dan relaksasi. 

Menurut Tamsuri (2007) relaksasi otot skeletal dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan 

merilekskan ketegangan otot yang menunjang nyeri. Ada banyak bukti yang menunjang 

bahwa relaksasi efektif dalam mengurangi nyeri pasca operasi. Menurut Smeltzer dan Bare 

(2003) tehnik relaksasi sederhana yaitu terdiri atas nafas abdomen dengan frekuensi 

lambat, berirama. Pasien dapat memejamkan matanya dan bernafas dengan perlahan dan 

nyaman. Irama yang konstan dapat dipertahankan dengan mengitung dalam hati dan 

lambat bersama dengan inhalasi (“hirup, dua, tiga”) dan ekshalasi (“hembuskan, dua, 

tiga”). Tehnik relaksasi memerlukan latihan sebelum pasien terampil menggunakannya. 

Menurut Smeltzer dan Bare (2002) dengan merelaksasikan otot-otot yang mengalami 

spasme yang disebabkan oleh peningkatan prostaglandin sehingga terjadi vasodilatasi 

pembuluh darah dan akan meningkatkan aliran darah ke daerah yang mengalami spasme 

dan iskemik. Teknik relaksasi nafas dalam dipercaya mampu merangsang tubuh untuk 

melepaskan opoid endogen yaitu endorphin dan enkefalin. 

Terapi distraksi merupakan bagian dari terapi perilaku, hal ini dikarenakan kedua 

metode ini sama-sama merupakan jenis terapi yang mengendalikan nyeri dengan 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu dan membuat pasien penderita nyeri dapat 

mengendalikan rasa nyeri yang dialaminya. Hal ini tentu sangat berguna dalam proses 

penyembuhan dan penghilangan terhadap rasa cemas, takut, dan perilaku penyimpang yang 

merugikan pasien itu sendiri (Stewart, 2006). 

Teknik distraksi dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori aktivasi retikuler, yaitu 

menghambat stimulus nyeri ketika seseorang menerima masukan sensori yang cukup atau 

berlebihan, sehingga menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke otak (nyeri berkurang 

atau tidak dirasakan oleh klien). Stimulus sensori yang menyenangkan akan merangsang 

sekresi endorfin, sehingga stimulus nyeri yang dirasakan oleh klien menjadi berkurang. 

Distraksi bekerja memberi pengaruh paling baik untuk jangka waktu yang singkat, untuk 

mengatasi nyeri intensif hanya berlangsung beberapa menit, misalnya selama pelaksanaan 

prosedur infasif atau saat menunggu kerja analgesik (Asmadi, 2008). Tujuan penggunaan 

teknik distraksi dalam intervensi keperawatan adalah untuk pengalihan atau menjauhi 

perhatian terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, misalnya rasa sakit (nyeri). Sedangkan 
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manfaat dari penggunaan teknik ini, yaitu agar seseorang yang menerima teknik ini merasa 

lebih nyaman, santai, dan merasa berada pada situasi yang lebih menyenangkan.  

Distraksi, yang mencakup memfokuskan perhatian seseorang pada sesuatu selain 

pada nyeri, dapat menjadi strategi yang sangat berhasil dan mungkin merupakan 

mekanisme yang bertanggung jawab terhadap teknik kognitif efektif lainnya (Asmadi, 

2008). 

Hasil penelitian yang dilaksanakan di ruang Dahlia RSUD Ibnu Sina Kabupaten 

Gresik dengan hasil adanya perbedaan efektifitas terapi perilaku kognitif relaksasi nafas 

dalam dan distraksi baca terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post operasi closed 

fraktur femur dengan nilai kemaknaan sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena pada 

tehnik relaksasi nafas dalam lebih mudah digunakan dan tidak memerlukan alat, relaksasi 

melibatkan sistem otot dan respirasi tidak membutuhkan alat lain sehingga mudah 

dilakukan kapan saja atau sewaktu-waktu dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang 

relatif lebih lama. Sedangkan distraksi bekerja memberi pengaruh paling baik untuk jangka 

waktu yang singkat, untuk mengatasi nyeri intensif hanya berlangsung beberapa menit saja 

dan salah satu kerugian distraksi yang perlu diperhatikan adalah apabila stimulasi distraksi 

berakhir kemungkinan nyeri akan kembali dirasakan oleh pasien kembali. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan  

Skala nyeri pada pasien post operasi closed fraktur femur sebelum diberikan terapi 

perilaku kognitif relaksasi nafas dalam dan distraksi baca pada hari ke 3 post operasi 

menunjukkan skala nyeri sedang. Skala nyeri pada pasien post operasi closed fraktur femur 

setelah diberikan terapi perilaku kognitif relaksasi nafas dalam pada 10 orang responden 

didapatkan hampir seluruh responden terjadi penurunan skala nyeri menjadi nyeri ringan. 

Sedangkan responden yang diberikan terapi distraksi baca didapatkan setengah responden 

menunjukkan penurunan skala nyeri menjadi nyeri ringan.  

Terapi perilaku kognitif relaksasi nafas dalam lebih efektif dibandingkan dengan 

distraksi baca dikarenakan  pada tehnik relaksasi nafas dalam lebih mudah digunakan dan 

tidak memerlukan alat, relaksasi melibatkan sistem otot dan respirasi tidak membutuhkan 

alat lain sehingga mudah dilakukan kapan saja atau sewaktu-waktu dan dapat digunakan 

dalam jangka waktu relatif lebih lama. 

 

Saran  

Tehnik relaksasi nafas dalam dan distraksi baca dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam penanganan pasien dengan masalah keperawatan nyeri dan dapat dibuatkan protap 

serta penerapan distraksi baca perlu disediakan media yang lebih bervariasi dan beragam 

untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. 
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ABSTRAK 

 

 Orang tua memiliki peran dan berfungsi segala macam, salah satunya adalah 

mendidik. Mendidik anak-anak untuk hidup bersih dan sehat, terutama kebersihan. 

Kebersihan pribadi adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan 

seseorang untuk kesehatan fisik dan psikologis. Pola asuh ibu pada anak usia sekolah di 

Mojodalem terutama tentang kebiasaan kebersihan pribadi sebagian besar kurang perhatian 

karena pekerjaan orang tua seperti bercocok tanam, sehingga anak ditinggalkan oleh orang 

tua yang bekerja pagi hari dalam kebiasaan kebersihan pribadi yang buruk. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi pengasuhan ibu dengan kebiasaan 

kebersihan pribadi pada anak usia sekolah. 

 Desain cross sectional digunakan pada penelitian ini, dengan purposive sampling. 

Sampel yang diambil sebanyak 33 responden. Variabel independen adalah ibu asuh dan 

variabel dependen adalah kebiasaan kebersihan pribadi anak usia sekolah (6-12 tahun). Uji 

analisis yang digunakan korelasi spearman rank, data penelitian ini diambil dengan 

kuesioner. 

 Hasil uji statistik korelasi Spearman Rank  didapatkan p = 0,348 yang nilainya > 

0,05. Ini berarti bahwa H1 ditolak. Tidak ada korelasi pola asuh ibu dengan kebiasaan 

kebersihan pribadi pada anak usia sekolah 6-12 tahun. 

 Upaya untuk meningkatkan pola asuh dan kebersihan pribadi yang baik adalah 

sulit, orang tua diminta untuk menemukan keseimbangan yang tepat bahwa banyak izin 

dan memberikan kesempatan atau banyak batas untuk mengekang anaknya. Pengawasan 

dan bimbingan orang tua sangat diperlukan agar mampu mengambil inisiatif dan 

kreativitas anak dapat berkembang dengan baik, sehingga anak menunjukkan kebiasaan 

baik dalam kebersihan pribadi. 

 

Kata kunci: Pola asuh ibu, Kebiasaan personal hygiene, Anak usia sekolah 

 

ABSTRACT 

 

Parents had a role and functioned of all sorts, one of which was to educate. 

Educating children to live a clean and healthy, especially hygiene. Personal hygiene was 

an act to maintain the cleanliness and health of a person for the physical and 

psychological health. Parenting of mother at school age children in Mojodalem especially 

about personal hygiene habits were lacking the bulk of attention because of some work 

such as planting, so that the child left behind by parents working in the habit of poor 

personal hygiene. The purpose of this research was to analysis correlation parenting of 

mother with personal hygiene habits at school age children.  

Design cross sectional was used on this research, with purposive sampling. 

Samples taken as many as 33 respondents. The independent variable was parenting mother 

and dependent variable was personal hygiene habit of school-age children (6-12 years 

old). Analysis test was used Spearman rank correlation, this research data was taken by a 

questionnaire. 

Based on the Spearman Rank Correlation Test p= 0.348 which value > 0.05. It 

means that H1 rejected. There was no correlation parenting of mother with personal 

hygiene habits at school age children 6-12 years old. 
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Efforts to improve pattern care and good personal hygiene is difficult, parents are 

required to find the right balance is that many permit and provide opportunities or many 

limit and the curb freedom of his son. Thus, the supervision and guidance of parents is 

necessary in order to be able to take the initiative and creativity children can develop 

properly, so can be good personal hygiene habits. 

 

Keywords : Parenting of mother, Personal hygiene habits, School age children 

 

PENDAHULUAN 

 

Orang tua mempunyai peran dan fungsi yang bermacam–macam, salah satunya 

adalah mendidik (Edward, 2006). Mendidik anak untuk hidup bersih dan sehat, terutama 

kebersihan diri. Kebersihan perorangan (personal hygiene) merupakan suatu tindakan 

untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesehatan fisik dan psikis. 

Pola asuh ibu terhadap anak di Dusun Mojodalem khususnya mengenai kebiasaan personal 

hygiene sebagaian besar masih kurang diperhatikan, dikarenakan suatu pekerjaan seperti 

bercocok tanam, sehingga anak–anak yang ditinggal oleh orang tua bekerja mempunyai 

kebiasaan personal hygiene kurang baik. Di Desa Mojodalem kebanyakan pola asuh ibu 

kurang baik yaitu memberikan pengawasan yang sangat longgar, membiarkan anaknya 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dan dipengaruhi oleh kesibukan orang 

tua juga. Mereka membiarkan anaknya untuk mandi, keramas dengan sendirinya, sehingga 

berpengaruh terhadap kebiasaan personal hygiene anak yang kurang bersih. Namun, 

hubungan pola asuh ibu dengan kebiasaan personal hygiene pada anak masih belum dapat 

dijelaskan. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti dari 36 keluarga di Dusun 

Mojodalem pada tanggal (30 September 2012) didapatkan 20 keluarga pola asuh ibu 

terhadap anaknya kurang baik dikarenakan suatu pekerjaan. Hasil survey didapatkan 20 

anak mempunyai kebiasaan membersihkan gigi mulut dan kulit kurang baik sehingga 

badan masih bau, ada kulit kering dan pecah-pecah, memotong kuku 2 minggu sekali, 

sehingga terlihat panjang dan kotor, keramas seminggu 1 kali kadang memakai sampo 

kadang tidak, rambut terlihat kusam dan kotor ada yang terdapat kutu dan berbau. Terdapat 

11 keluarga dengan pola asuh ibu terhadap anak cukup baik, akan tetapi anak sendiri yang 

tidak mau mendengarkan dan menuruti perintah orang tua sehingga 11 anak didapatkan 

mempunyai kebiasaan kebersihan membersikan gigi, mulut dan kulit kurang, pakaian 

mereka kotor, kuku pendek dan bersih, badan tidak berbau, rambut bersih tidak ada kutu. 

Terdapat 5 keluarga didapatkan pola asuh ibu terhadap anak baik sehingga mereka 

mempunyai kebiasaan membersikan gigi, mulut dan kulit baik, berpakaian rapi, dan bersih, 

gigi bersih dan tidak bau, kuku terlihat pendek rapi dan bersih. Kesimpulan dari hasil 

survey tersebut masih ditemukan masalah kurangnya personal hygiene pada anak-anak. 

Perilaku kebersihan diri dapat dipengaruhi oleh nilai serta kebiasaan yang dianut individu, 

disamping faktor budaya, sosial, norma keluarga, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan 

lain sebagainya. 

Personal hygiene menjadi penting dan termasuk kedalam tindakan pencegahan 

primer yang spesifik karena  personal hygiene yang baik akan meminimalkan pintu masuk 

(port the entry) mikroorganisme yang ada dimana-mana dan dapat mencegah seseorang 

terkena penyakit (Uliansyah, 2007). Personal hygiene yang tidak baik akan mempermudah 

tubuh terserang berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, penyakit infeksi, penyakit mulut, 

dan penyakit saluran cerna atau bahkan dapat menghilangkan fungsi bagian tubuh tertentu, 

seperti halnya kulit. Perilaku anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh ibu di lingkungan 

rumah, sekolah dan interaksi dengan sesama usia sehingga terkadang anak tidak mau 

menuruti perintah orang tua dan lebih dipengaruhi oleh teman sebaya (Agustin, 2009). Hal 

ini diperlukan perhatian dari orang tua karena peran atau pola asuh dalam pemeliharaan 

kesehatan, masalah pada kebersihan diri akan berdampak pada kesehatan seorang anak 

baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

seperti gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi mata dan 

telinga, dan gangguan fisik pada kuku serta gangguan kesehatan lain. Sedangkan gangguan 

psikologis dapat terjadi karena kondisi tersebut mempengaruhi keindahan penampilan dan 
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reaksi emosional. Akibat dari kurang perhatian atau kurang pola asuh ibu terhadap anak 

bisa berakibat fatal bagi si anak, sebagai contoh orang tua bekerja tani kebiasaan berangkat 

pagi hari dan tidak sempat mengawasi atau memandikan anak sehingga anak mandi kurang 

memperhatikan kebersihan sekedar badan basah. Hal seperti ini bisa mengakibatkan anak 

terkena penyakit kulit seperti gatal-gatal, kudis, panu dan penyakit lain. 

Semua anak memerlukan kebutuhan fisik, emosi dan mental. Peran ibu dan cara 

mengasuh anak dalam pemeliharaan kesehatan, khususnya dalam hal kebiasaan personal 

hygiene sangat penting dan perlu ditingkatkan secara optimal untuk mengurangi terjadi 

penyakit (Potter & Perry, 2005). Peran perawat dalam hal ini juga sangat dibutuhkan guna 

meningkatkan perilaku personal hygiene melalui kegiatan penyuluhan dan peningkatan 

pengetahuan tentang upaya kebersihan diri yang kompeten serta penerapan prinsip hidup 

bersih dan sehat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hubungan 

pola asuh ibu dengan kebiasaan personal hygiene pada anak usia sekolah (6-12 tahun) di 

Dusun Mojodalem. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non eksperimen 

dengan menggunakan studi korelasi dengan cara cross sectional yang merupakan jenis 

penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat (Nursalam, 2011). Penelitian ini 

dilakukan di Dusun Mojodalem Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tanggal 01-20 

Desember 2012. Populasi target pada penelitian ini adalah ibu dan anak usia sekolah (6-12 

tahun) di Dusun Mojodalem sebanyak 36 pasang. Pada penelitian ini tehnik sampling yang 

digunakan adalah Non probability sampling (purposive sampling) sehingga didapat sampel 

33 pasang. 

Pada penelitian ini variabel independen adalah pola asuh ibu tentang kebersihan 

anak, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kebiasaan personal hygiene 

pada anak usia sekolah (6-12 tahun). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner bentuk tertutup (close ended) jenis multiple choice. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan uji statistik Spearman Rank Correlation Test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Pola Asuh Ibu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 33 responden, sebagian besar ibu 

menerapkan pola asuh permisif yaitu sebanyak 20 responden (61%) dan sebagian kecil 

menerapkan pola asuh demokratis sebanyak 5 responden (15%). 

Pola asuh permisif menunjukkan adanya pengawasan yang sangat longgar, 

memberi kesempatan  pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang 

cukup darinya (Bahri, 2004).  Hal tersebut dapat terjadi karena penerapan pola asuh ibu 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor usia ibu, faktor tingkat 

pendidikan ibu dan jumlah anak (Junaidi, 2010). Hasil penelitian bahwa sebagian besar ibu 

dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 18 responden (52%). Dengan latar belakang 

pendidikan ditemukan kesenjangan dalam penyampaian informasi dan mempunyai pola 

pikir yang berbeda sehingga ibu tidak mudah berbagi pengalaman dalam penerapan pola 

asuh. Pengalaman berpengaruh pada cara berfikir seseorang (Notoatmojo, 2005). 

 Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir seseorang, sehingga berdampak pada 

pola asuh yang di terapkan kepada anak. Kebanyakan pada ibu yang berusia >31 tahun 

pola pikirnya masih sama seperti dahulu, sehingga pola asuh yang di terapkan kepada 

anaknya itu masih sama seperti yang ibu dulu dapatkan, dimana para ibu belum banyak 

mengerti tentang pentingnya pola asuh bagi anak. Berbeda dengan ibu yang berusia <30 

tahun, dia sudah mengikuti perkembangan jaman, sehingga ibu sudah banyak mengerti 

tentang pentingnya pola asuh dan dapat diterapkan dalam mengasuh anaknya. 

 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Personal Hygiene anak usia sekolah (6–12 

tahun)      
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 33 responden, sebagian besar mempunyai 

personal hygiene kurang sebanyak 17 responden (52%), dan responden dengan personal 

hygiene cukup dan baik sama sebanyak 8 responden (24%). 

 Personal hygiene kurang menunjukkan  kebiasaan yang kurang dalam menjaga 

kebersihan diri. Kebiasaan personal hygiene dipengaruhi banyak faktor antara lain: faktor 

usia, tingkat pengetahuan atau perkembangan individu dan lingkungan tempat tinggal 

(Mubarak, 2007). Kemampuan berfikir anak usia sekolah 6-12 tahun sudah rasional, 

imajinatif, dan dapat menggali objek atau situasi lebih banyak untuk memecahkan 

masalah. Anak juga sudah bisa berfikir konsep tentang waktu dan mengenai kejadian yang 

lalu serta menyadari kegiatan yang berulang-ulang, tetapi pemahaman belum mendalam, 

selanjutnya akan semakin berkembang di akhir usia sekolah atau awal masa sekolah 

(Supartini, 2004). 

 Kurang personal hygiene pada anak usia sekolah pada hasil penelitian ini 

dikarenakan informasi yang didapat masih sedikit dan pemahaman anak belum mendalam, 

sehingga anak belum bisa mempraktekkan personal hygiene dengan baik dan benar.  

 

3. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kebiasaan Personal Hygiene pada Anak Usia 

Sekolah (6-12 tahun) 

 Hasil pengumpulan data melalui kuesioner pada 33 responden didapatkan tabulasi 

silang data pola asuh ibu dengan kebiasaan personal hygiene anak usia sekolah (6-12 

tahun) sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Tabulasi Silang Data Pola Asuh Ibu dengan Kebiasaan Personal  Hygiene pada 

Anak Usia Sekolah (6-12 tahun)  di Dusun Mojodalem  Kecamatan Tikung 

Kabupaten Lamongan pada 01-20 Desember 2012 

Pola Asuh Personal Hygiene  

Baik Cukup Kurang Total 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Demokratis 1 3,03 1 3,03 3 9,09 5 15,1 

Otoriter 1 3,03 2 6,06 5 15,1 8 24,2 

Permisif 6 18,1 5 15,1 9 27,2 20 60,6 

Total 8 24,2 8 24,2 17 51,5 33 100 

Hasil uji statistik Spearman Rank Correlation               p= 0,348  

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 33 responden, sebagian besar ibu 

menerapkan pola asuh permisif dengan kebiasaan personal hygiene kurang sebanyak 9 

responden (51,5 %). Hasil uji Spearman Rank Correlation didapatkan nilai p=0,348, 

dimana nilai tersebut > 0,05 yang berarti H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan pola asuh ibu dengan kebiasaan personal hygiene pada anak usia sekolah 6-12 

tahun. 

 Lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kebiasaan personal 

hygiene anak. Jika anak bertempat di lingkungan yang kumuh, banyak anak akan 

terpengaruh dari lingkungan tersebut sehingga kebiasaan personal hygiene anak pun 

kurang. Sebaliknya ketika anak bertempat di lingkungan yang bersih anak akan 

terpengaruh dengan lingkungan sehingga kebiasaan personal hygiene anak pun baik 

(Wartona, 2004). Desa Mojodalem lingkungan tempat penelitian ini menunjukkan 

kebiasaan personal hygiene anak kurang, dikarenakan tempat penelitian adalah desa 

pedalaman yang jauh dari keramaian kota, masih banyak rawa-rawa dan sungai dan 

fasilitas untuk mendukung personal hygiene kurang memadai. 

Pola interaksi ibu dengan anak merupakan hal penting dalam perkembangan anak 

(Syamsul, 2009). Hubungan timbal balik dan saling memuaskan dengan orang tua atau 

teman sebaya akan membentuk harga diri dan sosialisasinya. Sikap atau perilaku orang tua 

saat berinteraksi dengan anak sangat mempengaruhi sikap atau perilaku anaknya kelak. 

Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma memberikan perhatian 

dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan 

contoh/ panutan bagi anaknya. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Pola asuh yang diterapkan oleh ibu pada anak usia sekolah 6–12 tahun sebagian 

besar adalah permisif. Kebiasaan personal hygiene anak usia 6 – 12 tahun sebagaian besar 

kurang. Pola asuh ibu tidak berhubungan dengan kebiasaan personal hygiene pada anak 

usia sekolah 6-12 tahun. Sebagian besar pola asuh ibu tidak sesuai dengan kebiasaan 

personal hygiene anak. Kebiasaan personal hygiene anak sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat tinggal. 

 

Saran 

Ibu memberikan pengarahan dan pengawasan secara demokratis dan disertai 

dengaan pengawasan dan pengarahan dari orang tua kepada anak-anaknya, agar anak 

mampu berinisiatif dan kreatifitas dapat berkembang dengan baik, sehingga kebiasaan 

personal hygiene bisa baik. Penyuluhan kesehatan bagi keluarga sangat penting dalam 

meningkatkan pengetahuan ibu dalam pola asuh anak dan meningkatkan kebiasaan 

personal hygiene pada anak usia sekolah. 
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ABSTRAK 

 

Hospitalisasi anak prasekolah di rumah sakit merupakan pengalaman yang 

memicu stres pada anak. Terapi bermain: boneka tangan difokuskan pada kebutuhan anak-

anak untuk mengekspresikan diri mereka melalui penggunaan boneka mainan dalam 

kegiatan bermain untuk membantu anak-anak memahami penyakit mereka. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh terapi bermain boneka tangan terhadap 

respons adaptif anak prasekolah pada saat terapi injeksi. 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik. Desain penelitian yang digunakan 

Quasy Experiment dengan Post-Test. Teknik sampling dengan purposive sampling 

didapatkan sampel dari 20 anak prasekolah di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Pada 

kelompok perlakuan sebanyak 10 anak dan pada kelompok kontrol sebanyak 10 anak. 

Variabel independen adalah terapi bermain boneka tangan dan variabel dependen adalah 

respons adaptif anak. Respons adaptif anak diobservasi saat anak diberikan terapi injeksi. 

 Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok perlakuan sebagian besar  anak 

menunjukkan respons adaptif sebanyak 6 anak (60%) dan pada kelompok kontrol sebagian 

besar anak menunjukkan respons maladaptif sebanyak 8 anak (80%). Hasil perhitungan 

dengan menggunakan uji statistik Chi Square  diperoleh nilai p= 0.068 dimana p > α, yang 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan terapi bermain: boneka tangan terhadap respons 

adaptif pada anak pra sekolah. 

Evaluasi diperlukan untuk alternatif terapi bermain yang lain melalui media yang 

berbeda. Penggunaan terapi bermain untuk anak-anak dapat mengurangi stres saat anak 

dirawat di rumah sakit. 

 

Kata kunci: Terapi bermain, Boneka tangan, Respons adaptif, Anak Prasekolah 

 

ABSTRACT 

 

Preschool child care in hospital is a stressful experience. Hand Puppet Play 

Therapy focused on the need for children to express themselves through the use of stuffed 

toys in play activities to help children understand the disease. The purpose of this research 

was to explain the influence of play therapy hand puppets of adaptive responses pre-school 

children. 

This research was analytic. The study design was used Quasy Experiment with 

Post-Test Design. Sampling technique using purposive sampling with sample of 20 

children at Muhammadiyah Gresik hospital. The treatment group of 10 pre-school children 

and the control group of 10 pre-school children. Independent variable was play therapy 

hand puppets and independent variable was adaptive responses. Adaptive responses were 

observed when children get injection therapy. 

The results showed that most children in the treatment group show an adaptive 

response by 6 children (60%) and most children in control group show maladaptive 

response by 8 children (80%). Result of calculations used Chi Square tests statistics 

obtained p = 0.068 where p> α, which means there was no significant influence on play: 

hand puppets for children of adaptive responses at injection therapy between control 

group and the treatment group. 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

115 

 

Need an evaluation playing another alternative therapy through different media. 

The use of play therapy for children can reduce stress hospitalization in children. 

 

Keywords: Play Therapy, Hand Puppets, Adaptive Responses, Pre-School Children 

 

PENDAHULUAN 

 

Perawatan anak prasekolah di rumah sakit merupakan pengalaman yang penuh 

dengan stress. Beberapa bukti ilmiah menunjukan bahwa lingkungan rumah sakit sendiri 

merupakan penyebab stress bagi anak baik lingkungan fisik rumah sakit seperti bangunan,  

ruang  rawat,  alat-alat, bau yang khas, pakaian putih petugas kesehatan maupun 

lingkungan sosial seperti sesama pasien anak ataupun interaksi dan sikap petugas 

kesehatan itu sendiri. Selain itu faktor penyebab stress hospitalisasi pada anak antara lain: 

berpisah dengan keluarga, kurang informasi dan prosedur pengobatan/nyeri (Supartini 

2004). Anak prasekolah sangat memperhatikan penampilan dan fungsi tubuhnya sehingga 

mereka takut tindakan invasif yang akan dilakukan dan menggangap bahwa setiap tindakan 

dan prosedur pengobatan mengancam integritas tubuhnya oleh karena itu menimbulkan 

reaksi agresif dengan marah dan berontak, ekspersi verbal dengan mengucapkan kata - kata 

marah, tidak mau berkerja sama dengan perawat dan ketergantungan pada orang tua. 

Media yang paling efektif adalah  melalui  kegiatan terapi bermain. Terapi Bermain bagi 

anak adalah  merupakan aktifitas yang sehat dan didasari untuk tumbuh kembang anak dan  

memungkinkan untuk menggali, mengekspresikan perasaan dan pikiran serta mengalihkan 

perasaan nyeri dan juga relaksasi dengan demikian kegiatan bermain  harus menjadi bagian 

dari pelayanan kesehatan anak dirumah sakit (Kristiani, 2007). Boneka  tangan  sebagai  

mediator  untuk  mengajak anak dalam dunia fantasinya  dan  imajinasi  boneka  dapat  

membantu  untuk  mengidentifikasi rasa takut dan kesalah pahaman dan mengajari anak 

tentang apa yang terjadi kepada mereka dengan boneka tangan, anak dapat merasa 

aman,santai  tersenyum bermain dan belajar (Chiles, 2006). Namun sampai saat ini 

pengaruh terapi bermain: boneka tangan terhadap respons adaptif anak saat injeksi belum 

dapat dijelaskan. 

Menurut McChelty dan Kozak  mengatakan  hampir  empat  juta Anak dalam 1 

tahun mengalami hospitalisasi. Hasil salah satu  penelitian  di Indonesia tentang  prevalensi 

kecemasan pada anak akibat hospitalisasi di Rumah Sakit sekitar  83,3%  dengan  tingkat 

kecemasan terendah 52,1% dan kecemasan  terberat  67,25% (Sukoco  2002). Dr.M.Ashari 

menjelaskan dalam penelitiannya pada tangal  19 Maret 2008, di Panti Rapih Yogyakarta 

dengan jumlah responden anak 68  didapatkan  hasil 43 anak  (61,8%) menyatakan 

mengalami stress selama dirawat di rumah sakit,  sedangkan 26  anak  (32,8%) menyatakan 

tidak mengalami stress. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 18-19 

November 2012 melalui observasi pada 10 anak pasien prasekolah di Ruangan Shofa kelas 

2 dan 3 di RS Muhammadiyah Gresik dan wawancara dengan perawat di Ruang Shofa 

Anak di RS Muhammadiyah Gresik. Hasil observasi didapatkan data bahwa dari 10 anak 

yang diobservasi semuanya tidak kooperatif terhadap tindakan keperawatan yang 

diberikan, seperti saat diinjeksi, saat pengambilan darah semua anak mengalami respon  

menangis, berteriak, meminta pulang dan juga memeluk ibunya. 

Bermain adalah salah satu aspek penting dari kehidupan anak maka anak-anak 

perlu bermain untuk mengeluarkan rasa takut dan cemas yang mereka alami. Bermain 

sangat penting bagi mental, emosional dan kesejahteraan anak (Wong, 2009). Pemberian  

terapi bermain diharapkan dapat meningkatkan respon penerimaan anak terhadap tindakan  

keperawatan  hal  ini  dibuktikan dengan anak tidak  menangis, tidak agresif atau menolak, 

tidak  berontak, bila pada anak tidak diberi terapi  bermain maka anak menunjukan sikap 

penolakan saat akan dilakukan tindakan keperawatan. 

Intervensi  yang  penting  dilakukan perawat terhadap anak pada prinsipnya untuk 

meminimalkan  stressor, mencegah perasaan kehilangan, meminimalkan rasa takut dan 

stress terhadap tindakan keperawatan, serta memaksimalkan perawat yang dirumah sakit 

melalui terapi bermain. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh terapi 

bermain: boneka tangan terhadap respon kooperatif anak prasekolah saat dilakukan 

tindakan injeksi. 
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METODE DAN ANALISA 

 

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Experiment. Penelitian dilakukan pada 

Bulan Maret 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien anak yang dirawat di ruang 

Shofa kelas 2 dan 3 RS Muhammadiyah Gresik sebesar 35 orang dengan purposive 

sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, 10 anak kelompok perlakuan 

dan 10 anak kelompok kontrol.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian intervensi terapi 

bermain: boneka tangan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah respons 

adaptif anak saat dilakukan tindakan injeksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini melalui observasi oleh peneliti. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data 

dengan uji statistik Chi Square dengan nilai kemaknaan α< 0,05 yang berarti ada pengaruh 

terapi bermain: boneka tangan terhadap respons adaptif anak pra sekolah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Respons pada Anak yang Diberikan Terapi Bermain: Boneka Tangan Saat 

Injeksi 

Sebagian besar anak menunjukkan respons adaptif saat diinjeksi sebanyak 6 anak 

(60%). Sebagian kecil anak menunjukkan respons maladaptif saat diinjeksi sebanyak 4 

anak (40%). 

Wong (2009) menyatakan bahwa terapi bermain merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan sukarela untuk memperoleh kesenangan/kepuasan. Terapi Bermain 

merupakan media yang baik untuk belajar karena dengan bermain, anak-anak akan 

berkata-kata (berkomunikasi), belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengenal 

waktu, jarak, serta suara. Terapi Bermain merupakan kegiatan bermain bagi anak dalam 

berkomunikasi dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, belajar 

mengenal dunia sekitar dan  penting untuk meningkatkan kesejateraan mental serta sosial 

anak (Supartini, 2004).  

Sebagian besar anak berespons adaptif karena anak sudah belajar menyesuaikan 

diri dengan lingkungan, hal ini dibuktikan dengan anak sudah akrab dan berkomunikasi 

baik dengan perawat yang berdinas di rumah sakit. 

 

2. Respons pada Anak yang Tidak Diberikan Terapi Bermain Saat Injeksi 

Hasil penelitian menunjukkan anak yang tidak diberi terapi bermain: boneka tangan 

berespons maladaptif 8 anak (80%) dan berespons adaptif ada 2 anak (20%). Jadi sebagian 

besar respons anak yang tidak diberikan terapi bermain saat injeksi berespons maladaptif. 

Pengalaman anak sebelumnya terhadap proses sakit dan dirawat juga sangat 

berpengaruh. Apabila anak pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat 

dirawat di rumah sakit sebelumnya akan menyebabkan anak takut dan trauma. Sebaliknya 

anak yang dirawat di rumah sakit mendapatkan perawatan yang menyenangkan anak akan 

lebih kooperatif pada perawat dan dokter (Supartini, 2004). 

Selama proses penelitian, peneliti mengobservasi responden anak yang tidak diberi 

terapi bermain: boneka tangan sebagian besar tidak ceria/pendiam sehingga membuat anak 

berespons maladaptif seperti tidak kooperatif, menangis dan marah saat diinjeksi. 

Sebanyak 3 anak menyatakan takut/ trauma terhadap prosedur pengobatan/ nyeri saat 

diinjeksi.  

 

3. Analisis Perbedaan Respons Adaptif Anak Pra Sekolah Saat Injeksi yang Diberi 

dan Tidak diberi Terapi Bermain: Boneka Tangan 

Hasil perhitungan dengan menggunakan uji statistik Chi Square didapatkan p= 

0,068 dimana P > α yang berarti tidak ada pengaruh signifikan tentang terapi bermain: 

boneka tangan terhadap respons adaptif anak saat injeksi antara kelompok kontrol dan 

perlakuan. 

Tabel 1 Pengaruh terapi bermain boneka tangan terhadap respon anak di RSIA  

                  Muhammadiyah Gresik Maret 2013 

Respons Anak Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol Jumlah Prosentase 
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Adapatif 6 2 8 40 

Maladaptif 4 8 12 60 

Jumlah 10 10 20 100 

Hasil Chi Square P = 0,068 

 

Nursalam, Susilaningrum, dan Utami, (2005) menyatakan bahwa jika anak dirawat 

di rumah sakit  maka  anak  tersebut  akan  mudah  mengalami  krisis  karena  anak  

mengalami stress akibat perubahan yang telah dialaminya. yaitu perubahan lingkungan, 

pemicu timbulnya stress di rumah sakit dapat bersifat fisik, psikososial, maupun spiritual. 

Terapi Bermain boneka tangan  dapat  dijadikan  sebagai suatu terapi karena berfokus pada 

kebutuhan anak untuk mengekspresikan diri mereka melalui  penggunaan  mainan  boneka  

dalam  aktivitas  bermain  dan dapat juga digunakan  untuk membantu anak  mengerti 

tentang  penyakitnya.  

Berdasarkan fakta dan teori diatas peneliti berpendapat bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan karena pengaruh dari lama anak dirawat di rumah sakit, sebagian besar anak 

dirawat 4-6 hari sehingga anak sudah mengalami kejenuhan dan diberi terapi bermain: 

boneka tangan anak tetap maladaptif. Selain  itu  faktor  penyebab  stress  hospitalisasi 

yaitu pakaian putih petugas kesehatan dan pengalaman stress selama dirawat di rumah 

sakit, sehingga anak tidak kooperatif terhadap tindakan keperawatan yang diberikan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Sebagian besar anak yang diberikan terapi bermain: boneka tangan berespons 

adaptif saat dilakukan tindakan injeksi. Sebagian besar anak yang tidak diberikan terapi 

bermain berespons maladaptif saat dilakukan tindakan injeksi. Faktor yang mempengaruhi 

respon anak saat injeksi antara lain: kemampuan adaptasi anak terhadap lingkungan, anak 

bosan terhadap prosedur pengobatan. Tidak ada perbedaan signifikan pengaruh terapi 

bermain: boneka tangan terhadap respons anak pra sekolah. 

 

Saran 

Perlu evaluasi bagi rumah sakit agar lebih meningkatkan fasilitas sarana dan 

prasarana khususnya  tempat terapi bermain pada anak dan dapat dijadikan metode 

pengetahuan bagi orang tua tentang penerapan pola bermain pada anak prasekolah. 
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ABSTRAK 

 

 Mutu pelayanan keperawatan merupakan gambaran total sifat dari suatu produk 

atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan 

kebutuhan kepuasan. Sehingga untuk memenangkan sebuah persaingan dalam merebut 

persaingan pasar, maka rumah sakit harus bisa memberikan jaminan rasa kepuasan pada 

pasien. Masalah yang terjadi adalah kurang ramah atau kurang profesional perawat dalam 

pelayanan keperawatan yang sangat terkait dengan kepuasan pasien dirumah sakit. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis hubungan mutu pelayanan keperawatan dengan tingkat 

kepuasan pasien. 

 Desain penelitian ini adalah cross sectional. Populasi penelitian 33 pasien. 

Pengambilan sampel dengan purposive sampling, didapatkan sampel sebanyak 31 

responden sesuai kriteria inklusi. Variabel independen adalah mutu pelayanan keperawatan 

dan variabel dependen adalah tingkat kepuasan pasien. Data diambil menggunakan teknik 

wawancara dan observasi. 

 Hasil uji statistik spearman rho dengan taraf signifikan nilai p < 0,05. Hasil 

penelitian ini menunjukkan nilai p= 0,586. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan mutu 

pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien. 

 Tenaga perawat di rumah sakit merupakan tenaga paling banyak kontak dan 

berinteraksi dengan pasien, sehingga pasien cenderung mengamati apa yang mereka 

lakukan. Maka bila perawat menunjukkan mutu pelayanan keperawatan yang baik akan 

menyebabkan meningkatnya tingkat kepuasan kepada pasien 

 

Kata kunci: Mutu pelayanan keperawatan dan tingkat kepuasan pasien 

 

ABSTRACT 

 

Quality of nursing service was the total of the nature of description a product or 

service related to its ability to provide satisfaction to the patients needs. Problems that 

occur in the Dahlia were less friendly or less professional in nursing services. So to win a 

competition in seizing market, the hospital most be able to guarantee of satisfaction in 

patients.The research aim was to analyze the correlation quality with patients satisfaction 

level. 

The research was used cross sectional design. The population were 33 patients. 

Sample were selected by purposive sampling, the sample were 31 respondens with 

inclusion criteria. The independent variable was a quality of nursing service and 

dependent variable was patiens satisfaction level. The data were collected by using 

interview and questionnaire. 

The research result using spearman rho with the ρ < 0.05 significance degree. The 

result of this research was ρ = 0.586. It’s mean no correlation quality of nursing care with 

patients satisfaction level. 

Most of patients intend to observed the quality of nursing service, because nurses 

are most interactive with patients. If nurses show good quality of nursing service, then it 

will increase patients satisfaction level. 

 

Keywords : Quality of nursing service and Patient satisfaction level. 
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PENDAHULUAN 

 

Kepuasan merupakan suatu komponen yang penting dalam pelayanan kesehatan. 

Kepuasan berkaitan dengan kesembuhan pelanggan dari sakit atau luka hal ini berkaitan 

dengan sifat pelayanan kesehatan itu sendiri berkaitan pula dengan sasaran dan outcome 

pelayanan (Kotler, 2002). Rumah sakit merupakan industri dibidang jasa, dimana diakui 

dan tidaknya sebuah rumah sakit tergantung dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam 

menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Pendekatan mutu pelayanan berorientasi pada 

kepuasan pasien. Mutu pelayanan bagi masyarakat biasanya dikaitkan dengan sembuh dari 

sakit, kecepatan dalam pelayanan, keramahan, tarif pelayanan yang murah (Kotler,  2002). 

Mutu pelayanan keperawatan merupakan gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa 

pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan 

kepuasan. Sehingga untuk memenangkan sebuah persaingan dalam merebut persaingan 

pasar, maka rumah sakit harus bisa memberikan jaminan rasa kepuasan pada pasien. 

Masalah yang terjadi adalah kurang ramah atau kurang profesional perawat dalam 

pelayanan keperawatan yang sangat terkait dengan kepuasan pasien dirumah sakit sebab 

pelayanan keperawatan merupakan pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar 

profesi, standar pelayanan yang di laksanakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan 

pasien. Namun dalam hal ini ada sebagian pelayanan yang belum terpenuhi sehingga 

belum tercapai derajat kesehatan yang optimal. 

  Ruang Dahlia adalah salah satu dari ruang rawat inap di rumah sakit Ibnu Sina 

Gresik yang terdiri 19 orang, dari S1 Keperawatan 1 orang, DIII 13 orang, S1 ekonomi 1 

orang. Dan dibantu  4 orang sebagai cleaning service. Dari data yang diperoleh di Ruang 

Dahlia Ibnu Sina Gresik didapatkan jumlah pasien rawat inap tahun 2010 sejumlah 1.883 

pasien, tahun 2011 sejumlah 1.887 pasien. Dari data di atas dapat dilihat ada terjadi 

kenaikan jumlah pasien rawat inap antara tahun 2010-2011 di rumah sakit Ibnu Sina 

Gresik. Dari survei data awal yang dilakukan pada bulan September 2012 terhadap 10 

pasien untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien.  Diperoleh hasil 6 orang 

(60%) mengatakan merasa puas, 4 orang (40%)  merasa tidak puas terhadap mutu 

pelayanan yang diberikan, pelayanan yang dimaksud disini adalah tindakan perawat yang 

kurang ramah atau kurang profesional dan kurang memperhatikan keluhan dan keadaan 

pasien. Dilihat dari hasil yang diatas, ketidakpuasan pasien yang disebabkan oleh perawat 

yang kurang profesional, maka dari itu kualitas atau mutu pelayanan harus menjadi 

prioritas utama dalam manajemen rumah sakit. Kepuasan harus dimulai dari mutu 

pelayanan keperawatan yang dimulai dari  konsumen dan berakhir pada konsumen artinya 

spesifikasi kualitas pelayanan harus diawali dengan identifikasi kebutuhan dan keinginan 

konsumen (patient oriented) yang dituangkan ke dalam harapan konsumen dan penilaian 

akhir konsumen melalui informasi umpan balik yang diterima rumah sakit. Karena itu 

upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan dengan konsumen (Purnama, 2009). 

Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan juga 

menghadapi persaingan ketat dari rumah sakit swasta yang ada di Gresik terutama Rumah 

Sakit Semen Gresik, Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Rumah Sakit Muhammadiyah 

Gresik, dan Rumah Sakit Denisa. Apabila pelayanan kurang memuaskan akan timbul nilai 

negatif dari masyarakat terhadap rumah sakit sehingga kunjungan akan menurun yang 

mengakibatkan kebangkrutan rumah sakit itu sendiri. Penilaian masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan rumah sakit didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pasien yang berupa 

pelayanan keperawatan yang dinilai bermutu. Kepuasan akan pelayanan timbul apabila 

pelayanan berkualitas, pelayanan disini dilihat dari segi lingkungan, fasilitas, pelayanan 

medis dan pelayanan keperawatannya. Antisipasi untuk meningkatkan kepuasan pasien 

adalah meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik dalam hal sarana dan prasarana, 

pelayanan kesehatan, biaya, efisiensi waktu dan keamanan Rumah Sakit.  

Secara teori solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai kepuasan klien menurut 

Sabarguna, (2004), meliputi 1) Penjelasan dalam pertemuan bulanan, perlu dijelasakan dan 

dievaluasi secara berulang. 2) Pembinaan dalam arti pemantauan, peneguran dan 

pemberian nasehat oleh atasannya secara berkala misalnya oleh kepala ruangan bagi 

perawat ruangan. 3) Pelatihan untuk kasus tertentu, misalnya layanan islami dan konsultasi 

biaya, perlu pelatihan secara khusus dengan program yang jelas. 4) penyiapan fasilitas 
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yang menunjang, kebersihan, keindahan perlu diperhatikan. Untuk itu solusi dalam hal ini 

adalah peneguran dan pemberian nasehat oleh Kepala Ruangan serta pelatihan kepribadian 

dan sebagai bahan pertimbangan pihak manejemen Rumah Sakit yang akan berdampak 

pada kepuasan pasien. 

 

METODE DAN ANALISA  

 

Desain penelitian yang digunakan adalah  Cross Sectional, yang dilakukan di ruang 

Dahlia RSUD Kabupaten Gresik pada bulan Februari 2013. Populasi pada penelitian ini 

adalah  pasien instalasi Rawat Inap Dahlia selama 1 bulan sebanyak 33  orang. Engan 

menggunakan teknik sampling purposive sampling, jadi besar sampelnya sebanyak 30 

orang. Variabel independennya adalah mutu pelayanan keperawatan, sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pasien. Instrumen dalam penelitian 

ini adalah menggunakan lembar kuesioner dan wawancara terstruktur. Untuk mutu 

pelayanan keperawatan dalam penyusunan kuisioner peneliti menyusun berdasarkan teori 

dari Lori d’Prete Brown, et al (2002) dan untuk kepuasan pasien dengan kuisioner 

berdasarkan teori dari Nursalam (2011). Analisis statistik untuk mengetahui hubungan dan 

seberapa kuat hubungan tersebut, diuji dengan menggunakan korelasi Spearman’s Rho 

dengan nilai p < 0.05 artinya apabila  p < 0.05 Ho ditolak.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Mutu Pelayanan Keperawatan  
 

Tabel 1 Tabel mutu pelayanan keperawatan di Ruang Bedah Dahlia RSUD Gresik pada 

bulan Februari 2013. 

Variabel Baik Sedang Kurang Total 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Mutu pelayanan keperawatan 20 65% 9 29% 2 6% 31 100% 

 

Hasil penelitian menunjukkan dari 31 pasien sebagian besar mutu pelayanan 

keperawatan baik sebanyak  20 orang (65 %), sedang sebagian kecil kurang sebanyak 2 

orang (6%). Menurut Al-assaf (2002) mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk 

atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan 

kepuasan pada pasien. Mutu dapat dicapai jika layanan yang terjangkau dapat diberikan 

dengan cara yang pantas, efisien, dan hemat biaya. Layanan yang bermutu adalah layanan 

yang berorientasi pelanggan (customer-oriented), tersedia (available), mudah didapat 

(accessible), memadai (acceptable), terjangkau (affordable), dan mudah dikelola 

(controllable). Mutu tercapai ketika kebutuhan dan harapan terpenuhi. Tentu dalam hal 

layanan kesehatan, pasien merupakan pelanggan yang paling penting.  

Menurut Tjiptono (2002) Mutu pelayanan keperawatan sebagai indikator kualitas 

pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor penentu citra institusi pelayanan kesehatan 

dimata masyarakat. Hal ini terjadi karena keperawatan merupakan kelompok profesi 

dengan jumlah terbanyak, paling depan dan terdekat dengan penderitaan, serta 

kesengsaraan yang dialami pasien dan keluarganya. Salah satu indikator dari mutu 

pelayanan keperawatan itu adalah apakah pelayanan keperawatan yang diberikan itu 

memuaskan pasien atau tidak. Kepuasan merupakan perbandingan antara kualitas jasa 

pelayanan yang  didapat dengan keinginan,  kebutuhan, dan harapan Pasien sebagai 

pengguna jasa pelayanan keperawatan menuntut pelayanan keperawatan yang sesuai 

dengan haknya, yakni pelayanan keperawatan yang bermutu dan paripurna. Pasien akan 

mengeluh bila perilaku caring yang dirasakan tidak memberikan nilai kepuasan bagi 

dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan adalah man dari manusia itu 

sendiri yang memerlukan kemajuan teknologi, money untuk meningkatkan kompetisi di 

segala bidang yang memerlukan penyesuaian pembiayaan mutu pelayanan yang baik, 

material yaitu bahan-bahan yang semakin terbatas yang diperlukan untuk pelayanan rumah 

sakit, machines dan mechanization yang selalu perlu penyesuaian seiring untuk kepuasan 
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pasien, modern information methods kemajuan tekhnologi komputer yang harus diikuti, 

markets yaitu tuntutan pasar yang semakin tinggi dan luas, management tanggung jawab 

manajemen yang ditanggung rumah sakit, motivation untuk meningkatnya mutu bagi 

perawat dan tim medis lain yang bekerja, dan mounting product requirement yaitu 

persyaratan produk meningkat yang diminta pasien yang perlu penyesuaian mutu. 

Hasil penelitian menunjukkan mutu pelayanan keperawatan yang di berikan oleh 

pihak rumah sakit baik. Dalam pelayanan keperawatan personal pihak rumah sakit 

memberikan pelayanan keperawatan klinik dan manajemen dengan sebaik-baiknya serta 

berusaha berkomunikasi dengan pasien tentang perkembangan penyakit yang dideritanya, 

serta memonitoring pelayanan keperawatan, menjalin hubungan dengan keluarga pasien 

serta memberikan penyuluhan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit. Dan dari hasil 

kuisioner dan wawancara hasil pertanyaan pada variabel “Apakah Anda percaya bahwa 

perawat mampu menangani kasus Anda dengan tepat”, mendapatkan respon yang baik dari 

pasien dan yang perlu ditingkatkan untuk rumah sakit adalah pada variabel hubungan antar 

manusia dan kelangsungan pelayanan yaitu pertanyaan untuk “perawat memperkenalkan 

diri” dan “perawat memantau anda membersihkan diri”, banyak pasien yang menjawab 

pelayanan yang diberikan perawat tidak baik. 

 

2. Kepuasan Pasien  
 

Tabel 2 Tabel kepuasan pasien di Ruang Bedah  Dahlia RSUD Gresik pada bulan 

Februari 2013. 

Variabel Sangat puas Puas Tidak puas Sangat 

tidak puas 

Total 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Kepuasan 

pasien 

19 61% 9 29% 3 10% 0 0% 31 100% 

 

Hasil penelitian menunjukkan dari 31 pasien sebagian besar yang menyatakan 

sangat puas sebanyak 19 orang (61%), sedang sebagian kecil yang menyatakan tidak puas 

sebanyak 3 orang (10%). 

Menurut Kotler (2002) kepuasan adalah perasaan yang dirasakan seseorang yang 

merupakan hasil dari membandingkan atau outcome produk yang dirasakan dalam 

hubungannya dengan harapan seseorang. Merupakan dasar yang penting dalam mengukur 

mutu dari pelayanan. Tingkat kepuasan pasien sangat tergantung pada kinerja penyaji jasa. 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Jadi 

tingkat kepuasan pasien merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila 

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Dan  dalam kepuasan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor kualitas produk dan jasa, Pasien akan merasa puas bila 

hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. 

Kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam industri jasa, pelanggan dalam hal 

ini pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai 

yang diharapkan. Emosional, pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain 

kagum terhadap konsumen bila dalam hal ini pasien memilih rumah sakit yang sudah 

mempunyai pandangan ”rumah sakit mahal”, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan 

kualitas guna mencapai kepuasan pasien, dan faktor biaya pasien yang tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa 

pelayanan, cenderung puas terhadap jasa pelayanan tersebut. 

 Hasil penelitian menunjukkan kuesioner kepuasan pada item “Anda percaya bahwa 

perawat mampu menangani kasus Saudara dengan tepat”, banyak yang menjawab sangat 

puas dan yang perlu ditingkatkan yaitu perawat membantu untuk memperoleh obat, 

perawat membantu pasien BAK/BAB, dimana pasien dalam merasa pelayanan  yang di 

berikan oleh perawat kurang diperhatikan, tidak sesuai dengan harapan pasien. 
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3. Hubungan Mutu Pelayanan Keperawatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien 

Tabel 3 menggambarkan sebagian besar responden mengatakan sangat puas dengan 

mutu pelayanan keperawatan baik sebanyak 12 orang (39%) dan sebagian kecil responden 

mengatakan tidak puas dengan mutu pelayanan kurang sebanyak 2 orang (6 % ). Hasil uji 

analisis statistik dengan menggunakan uji statistik spearman rank correlation didapatkan 

nilai signifikasi p = 0,586 yang berarti H1 ditolak sehingga tidak ada hubungan mutu 

pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien. 

 

Tabel 3 Tabulasi silang antara mutu pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan 

pasien di Ruang Bedah Dahlia RSUD Gresik pada bulan Februari 2013. 

Mutu 

pelayanan 

keperawatan 

Kepuasan pasien Total 

Sangat 

puas 

Puas Tidak puas Sangat 

tidak puas 

 

N % N % N % N % N % 

Baik 12 39% 7 23% 0 0% 0 0% 19 62% 

Sedang 7 23% 2 6% 0 0% 0 0% 9 29% 

Kurang 0 0% 1 3% 2 6% 0 0% 3 9% 

Total 19 62% 10 32% 2 6% 0 0% 31 100% 

Hasil Spearman rank Correlation Sig. (2-tailed) = 0,586  

 

Menurut Pohan (2003) kepuasan pasien dapat diukur baik secara kuantitatif dan 

kualitatif (dengan membandingkannya) dan banyak cara mengukur tingkat kepuasan 

pasien. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pengukuran tingkat kepuasan 

pasien ini mutlak diperlukan. Dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan, kita akan 

dapat mengetahui sejauh mana mutu pelayanan yang kita berikan dapat memenuhi harapan 

pasien. Jika belum sesuai dengan harapan pasien, maka hal tersebut akan merupakan 

masukan kepada organisasi pelayanan kesehatan agar berupaya memenuhinya. Jika kinerja 

pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

dengan harapannya, maka pasien itu akan selalu mencari pelayanan kesehatan yang 

diperolehnya dapat memenuhi harapannya atau tidak mengecewakan. 

Tidak adanya hubungan secara linier antara mutu pelayanan keperawatan dengan 

tingkat kepuasan pasien bukan berarti pelayanan kesehatan yang tidak baik akan tetapi 

disebabkan oleh banyak faktor yaitu dari faktor yang mempengaruhi tentang biaya yang 

diantarannya adalah karena banyak yang menggunakan kartu Askes, Jamkesmas dan 

Jamkesda. Pasien yang tidak perlu mengeluarkan biaya atau tidak perlu membayar biaya 

rumah sakit untuk mendapatkan jasa pelayanan, cenderung merasa puas terhadap jasa 

pelayanan tersebut karena mendapatkan produk dan jasa sudah terpenuhi. Namun masih 

ada responden yang menyampaikan bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan 

perawatan, tapi menilai mutu pelayanan baik. Dokumentasi yang kurang optimal ini 

dikarenakan kurangnya kesadaran dari reponden yang kurang menjawab sesuai apa yang 

terjadi, maka ini sangat mempengaruhi penilaian dari peneliti untuk mendapatkan hasil 

yang optimal. Tenaga perawat di rumah sakit merupakan tenaga paling banyak kontak dan 

berinteraksi dengan pasien, sehingga pasien cenderung mengamati apa yang mereka 

lakukan. Maka bila perawat menunjukkan mutu pelayanan keperawatan yang baik akan 

menyebabkan meningkatnya tingkat kepuasan kepada pasien dan bagi responden bisa 

menjawab dengan baik akan mendapatkan hasil yang optimal bagi peneliti. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 Sebagian besar responden menyatakan mutu pelayanan keperawatan baik dan 

sangat puas terhadap pelayanan keperawatan. Namun tidak ada hubungan antara mutu 

pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien. Hal ini dikarenakan kurang 

kesadaran dari reponden untuk menjawab sesuai apa yang terjadi, maka sangat 

mempengaruhi penilaian dari peneliti untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

123 

 

Saran 

Perawat dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan cara 

ikut seminar, pelatihan kepribadian dan dievaluasi oleh kepala ruangan dan instansi rumah 

sakit. 
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ABSTRAK 
 

 Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang gaya darah terhadap dinding arteri, 

dapat disebabkan oleh atherosklerosis, obesitas, stres. Hipertensi disebut silent killer 

karena sering tidak memiliki tanda-tanda peringatan atau gejala, dan banyak orang tidak 

menyadari bahwa mereka memiliki gejala hipertensi. Oleh karena itu penting untuk 

memeriksa tekanan darah secara teratur. Komposisi semangka: sitrulin dan kalium dapat 

membantu menurunkan tekanan darah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 

jus semangka untuk menurunkan tekanan darah pasien prehipertensi. 

 Desain penelitian ini adalah satu kelompok dengan pre-post test, dengan populasi 

25 pasien. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan sampel. 

Sampel sebanyak 24 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Variabel independen 

adalah jus semangka dan variabel dependen adalah tekanan darah. Data penelitian ini 

didapatkan dari observasi tekanan darah. 

 Analisis statistik penelitian ini menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test, dengan 

tingkat signifikansi p< 0,05. Hasil dari penelitian ini nilai p= 0,000. Ini berarti bahwa ada 

pengaruh jus semangka terhadap penurunan tekanan darah pasien prehipertensi. 

 Hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jus semangka dengan 

pengurangan tekanan darah pasien prehipertensi. Mengacu pada kasus ini, jus semangka 

adalah terapi herbal alternatif yang baik untuk prehipertensi dan hipertensi grade 1 dan 

grade 2, jika pasien hipertensi mengkonsumsi secara teratur maka tekanan darah bisa 

teregulation normal dan penderita prehipertensi tidak mengalami hipertensi. 

 

Kata kunci: Jus semangka, Tekanan darah, dan Prehipertensi. 

 

ABSTRACT 

 

Hypertension was high blood pressure which the blood force against the walls of 

arteries, it can caused by atherosclerosis, obesity, stress. Hypertension was called the 

silent killer because it often had not warning signs or symptoms, and many people didn't 

realize they had it. It was important to check blood pressure regularly. The composition of 

watermelon : sitrulin and kalium can help decrease blood pressure.The aim of this 

research was to analyze effect of watermelon juice to decrease blood pressure 

prehypertension patients. 

Research design in this research was one-group pre-post test design, with 25 

patients as population. This research was used purposive sampling to get the sample. The 

sample are 24 respondet with inclusion criteria. The independent variabel was watermelon 

juice and the dependend variable was blood pressure. The data of this research was get 

from the observation blood pressure. 

This analyze research by used Wilcoxon Signed Rank Test, with the p <0.05 

significance degree. The result of this research was p =0.000. There were effect of 

watermelon juice to decrease blood pressure prehypertension patients. It was showed that 

there were reduction blood pressure for the prehypertension patients.  

Refer to the case, so the watermelon juice is good alternative herbal treatment  for 

prehypertension and hypertension grade 1 and grade 2. If hypertension patients consumted 
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regularly then the blood pressure can be normal regulation and the prehypertension not 

fall into the hypertension. 

 

Keywords : Watermelon juice, Blood pressure and Prehypertension. 

 

PENDAHULUAN 

 

Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai di masyarakat maju, baik pria 

atau wanita, tua atau muda bisa terserang penyakit ini, dan gejalanya tidak terasa. Penyakit 

ini disebut sebagai silent diseases dan merupakan faktor risiko utama dari perkembangan 

atau penyebab penyakit jantung dan stroke. Jika tidak terkontrol akan menyebabkan 

kerusakan pada organ tubuh lainnya, seperti otak, ginjal,  mata dan kelumpuhan organ-

organ gerak (Ridwan, 2009). Hipertensi di Puskesmas Dukun Kabupaten Gresik tertinggi 

ke tiga di daerah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Setiap tahun penderita hipertensi 

meningkat 20-25%. Selama ini di Puskesmas Dukun belum ada target pencapaian untuk 

pencegahan dan penanggulangan hipertensi, yang dilakukan hanya pengobatan saja 

sehingga penanggulangan prehipertensi dengan non farmakologi di Puskesmas Dukun 

Gresik belum pernah diteliti. Masyarakat hanya mengetahui mentimun untuk menurunkan 

tekanan darah, sedangkan manfaat jus semangka untuk menurunkan tekanan darah 

masyarakat Dukun belum dapat dijelaskan. 

Di Indonesia banyaknya penderita Hipertensi diperkirakan 15 juta orang tetapi 

hanya 4% yang merupakan hipertensi terkontrol. Prevalensi 6-15% pada orang dewasa, 

50% diantaranya tidak menyadari sebagai penderita hipertensi sehingga mereka  cenderung 

untuk menjadi hipertensi berat karena tidak menghindari dan tidak mengetahui faktor 

risikonya, dan 90% merupakan hipertensi esensial. Pada tahun 2010 data jumlah penderita 

hipertensi yang diperoleh dari dinas kesehatan provinsi Jawa Timur terdapat 275.000 jiwa 

penderita hipertensi. Di Puskesmas Dukun penderita hipertensi meningkat 23%, pada tahun 

2010 terdapat 2.048 pasien dan pada tahun 2011 sebanyak 2.271 penderita dengan umur 

50-70 tahun. Hipertensi yang dibiarkan tanpa penanganan akan mengakibatkan komplikasi 

berupa penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, dan gangguan fungsi ginjal, 

kerusakan mata dan kematian dini. 

Hipertensi disebut “Silent killer” karena pada stadium ini tidak diketahui tanda dan 

gejala subyektif yang mengidentifikasi adanya penyakit. Hipertensi umumnya terjadi pada 

usia lebih dari  40 tahun,  dan diperberat dengan adanya faktor predisposisi, 70% - 75% 

pasien hipertensi di dunia tidak diobati dengan baik dikutip oleh WHO-ISH (1999) 

(Joewono, 2003). Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan 

ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot (satu sel 

telur), garam merupakan hal yang sangat penting pada mekanisme timbulnya hipertensi, 

hubungan antara stress dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis, yang 

dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Penyakit hipertensi timbul akibat 

adanya interaksi dari berbagai faktor sehingga dari seluruh faktor yang telah disebutkan 

diatas, faktor yang lebih berperan terhadap timbulnya hipertensi tidak dapat diketahui 

dengan pasti. Karena itu pencegahan penyakit hipertensi yang antara lain dapat dilakukan 

dengan menjalankan gaya hidup sehat menjadi sangat penting (Astuti, 2011). Bukti dari 

studi percontohan yang dipimpin oleh para ilmuwan di Universitas Florida State 

menunjukkan bahwa semangka bisa menjadi senjata alami yang efektif untuk melawan 

prehipertensi. Penelitian yang pertama dari Asisten Profesor Arturo Figueroa dan Profesor 

Bahram H. Arjmandi pada tahun 2012, menemukan bahwa apabila 6 gram L-citrulline/L-

arginine dari ekstrak semangka diberikan setiap hari selama enam minggu, terjadi 

peningkatan fungsi arteri, dan akibatnya tekanan darah mengalami penurunan 10-15 

mmHg, pada 14 orang dewasa setengah baya (51-57 tahun) (11 wanita dan 3 pria) dengan 

kriteria subjek tidak memiliki penyakit kardiovaskular atau metabolik, merokok, 

sebelumnya subyek tidak diobati dengan obat antihipertensi, subyek diminta untuk tidak 

memodifikasi pola makan dan kebiasaan berolahraga selama penelitian. Sebelum diberi 

ekstrak semangka 6 g (2 gelas per hari) selama 6 minggu tekanan darah subyek 131 

mmHg, setelah diberi ekstrak semangka tekanan darah subyek 121 mmHg (Bahram, 2012). 
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Prinsip penatalaksanaan hipertensi adalah dengan menurunkan tekanan darah dan 

mencegah terjadinya komplikasi (Guyton, 2007). Penggunaan obat anti hipertensi terbaru 

dari golongan Angiotensin II Receptor Blocker (ARB), misal telmisartan dan irbesartan, 

juga perlu dipertimbangkan untuk menangani kasus hipertensi. Sangat baik terutama bila 

dikombinasikan dengan golongan diuretik (Hct). Hal pertama yang harus diperhatikan 

adalah modifikasi gaya hidup. Faktor kardiovaskuler yang bisa dicegah sebaiknya 

dihindari, misalnya dengan tidak merokok, mengurangi berat badan bila obesitas, rutin 

berolahraga, mengontrol kadar lemak dan gula darah serta mengurangi penggunaan garam.  

 

METODE DAN ANALISA  

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pre Eksperimental dengan 

rancangan One Group Pre Test–Post Test Design yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh jus semangka terhadap penderita prehipertensi yang dilakukan di Dukun Gresik. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari 2013. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua penderita prehipertensi di Desa Sambogunung Dukun Gresik sebanyak 25 

orang. Dengan teknik sampling Purposive Sampling, besar sampel sesuai kriteria inklusi 

yang telah ditetapkan pada penelitian ini sebesar 24 penderita prehipertensi. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah pemberian jus semangka. Sedangkan variabel 

dependen pada penelitian ini adalah tekanan darah. 

Alat atau instrumen yang digunakan pada variabel independen dalam penelitian inii 

adalah SOP pembuatan dan pemberian jus semangka menurut Indy Ainun Hakimah (2012) 

dan Bahram H.Armandi (2012) dalam jurnal Effects of watermelon supplementation on 

aortic blood pressure and wave refflection in individuals with prehypertension. Variabel 

dependen menggunakan alat atau instrumen lembar observasi pengukuran tekanan darah 

menurut Yuda Turana (2010). Data yang sudah berbentuk ordinal diolah dan dianalisis 

dengan Wilcoxon Sign Rank untuk mengetahui perbedaan variabel dependen sebelum dan 

setelah perlakuan dengan tingkat kemaknaan p<0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Tekanan Darah Sebelum diberikan Jus Semangka pada Penderita Prehipertensi 

 

Tabel 1 Penilaian tekanan darah sebelum diberikan jus semangka pada penderita 

prehiperensi  

No Tekanan Darah Frekuensi Prosentase 

1. Normal  0 0 

2. Prehiperensi  24 100% 

Jumlah  24 100% 

 

 Tabel di atas menunjukan bahwa sebelum diberikan jus semangka didapatkan  

seluruh responden mengalami  prehipertensi 24 orang (100%). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya prehipertensi adalah umur > 50 tahun karena penurunan fungsi 

tubuh, pekerjaan yang terlalu keras, pendidikan yang kurang sehingga pengetahuan tentang 

pola hidup yang baik kurang, serta kurangnya informasi tentang penyakit hipertensi. 

Hipertensi secara umum disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik diantaranya 

konsumsi garam yang berlebihan karena garam dapat meningkatkan tekanan darah dengan 

cepat pada beberapa orang, khususnya bagi penderita diabetes, penderita hipertensi ringan, 

orang dengan usia tua, dan mereka yang berkulit hitam. Kandungan lemak yang berlebih 

dalam darah dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah hal ini 

dapat membuat pembuluh darah menyempit dan akibatnya tekanan darah akan meningkat 

(Elisa, 2012). 

Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer 

bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada lanjut usia. Perubahan 

tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam 

relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan 

distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar 
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berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh 

jantung mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer. Hal ini 

bisa mengakibatkan penebalan dinding arteri yang menyebabkan hilangnya elastisitas 

pembuluh darah, bertambahnya jumlah darah yang dipompa ke jantung, penyakit ginjal, 

obesitas, tekanan psikologis, stress, dan ketegangan bisa menyebabkan hipertensi (Susilo, 

2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan pola hidup warga Desa Sambogunung kurang baik 

seperti suka makan asin-asin atau tinggi garam, makanan yang banyak mengandung 

kolesterol, konsumsi rokok dan pekerjaan yang terlalu keras sehingga warga Desa 

Sambogunung banyak yang mengalami prehipertensi, hipertensi grade 1, hipertensi grade 2 

dan hipertensi grade 3. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Yekti Susilo bahwa 

faktor yang menyebabkan hipertensi adalah pola hidup yang tidak baik seperti merokok, 

konsumsi garam yang berlebihan, dan konsumsi kolesterol yang berlebihan, pekerjaan 

yang terlalu berat juga menunjang terjadinya hipertensi.  

 

2. Tekanan Darah Sesudah diberikan Jus Semangka pada Penderita Prehiperensi  

 

Tabel 2 Penilaian tekanan darah sesudah diberikan jus semangka pada penderita  

prehipertensi 

No Tekanan Darah Frekuensi Prosentase  

1. Normal  15 62,5% 

2. Prehipertensi 9 37,5% 

Jumlah 24 100% 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa sesudah diberikan jus semangka didapatkan hasil 

sebagian besar mengalami tekanan darah normal 15 orang (62%). Berdasarkan tabel 2 

menunjukan bahwa penderita prehpertensi di Desa Sambogunung sesudah diberikan jus 

semangka sebagian besar responden mengalami tekanan darah normal 15 responden 

(62,5%) karena responden mematuhi diet yang diberikan salah satunya dengan konsumsi 

jus semangka, dan 9 responden (37,5%) mengalami tekanan darah prehipertensi, faktor 

yang mempengaruhi tekanan darah responden diantaranya responden tidak mematuhi diet 

yang diberikan, pola hidup responden yang kurang baik diantaranya konsumsi rokok, 

konsumsi garam yang berlebihan. 

Sebagai langkah antisipasi untuk menurunkan tekanan darah adalah menjalankan 

pola makan sehat dan pola hidup sehat. Pola makan yang  sehat dengan cara pengaturan 

menu bagi penderita hipertensi  dapat dilakukan dengan cara diet rendah garam seperti 

kurangi makanan kaleng atau makanan yang sudah diproses dengan kandungan garam 

yang tinggi, diet rendah kolesterol dan lemak terbatas, makanan berlemak jenis ikan yang 

banyak mengandung lemak seperti ikan salmon, daging, jeroan, kacang-kacangan dan 

sarden, diet tinggi serat yang di anjurkan bagi penderita hipertensi adalah sayuran dan 

buah-buahan karena kandungan serat dan vitamin C dapat membentu menurunkan tekanan 

darah tinggi. Sereali juga berfungsi untuk membantu menyerap lemak dan kandungan 

seratnya membantu dalam poses pencernaan makanan, dan diet rendah energi bagi mereka 

yang kegemukan, kurangi konsumsi alkohol berlebih karena terdapat hubungan linier 

antara konsumsi alkohol dengan tingkat tekanan darah dan prevelensi hipertensi pada 

masyarakat,  dan kurangi konsumsi rokok. Selain pola makan sehat poloa hidup yang sehat 

juga sangat penting karena pola hidup sehat akan membuat kita sehat secara keseluruhan. 

Pola hidup yang harus dijalani oleh penderita hipertensi adalah dengan melakukan 

olahraga ringan seperti jalan kaki, renang, lari santai secara teratur, berhenti merokok, juga 

berperan besar untuk mengurangi hipertensi, mengendalikan kadar kolesterol, dan 

menurunkan berat badan bagi yang obesitas (Susilo, 2011). 

 

3. Pengaruh Jus Semangka Terhadap Tekanan Darah pada Penderita Prehipertensi 

Sebelum diberikan jus semangka tekanan darah responden prehipertensi 100% dan 

sesudah diberikan jus semangka tekanan darah responden sebagian besar mengalami 

tekanan darah normal 62,5%. Hasil uji statistik menunjukan nilai p= 0,00 berarti p < 0,05 

yang berarti ada pengaruh jus semangka terhadap tekanan darah pada penderita 
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prehipetensi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum 

dan sesudah dilakukan perlakuan sekaligus membuktikan bahwa jus semangka 

berpengaruh terhadap tekanan darah. 

 

Tabel 3 pengaruh pemberian jus semangka terhadap tekanan darah pada penderita 

prehipertensi 

Kategori 
Tekanan Darah 

Pre  % Post  % 

Normal  0 0% 15 62,5% 

Prehipertensi  24 100% 9 37,5% 

Wilcoxon Signed Rank Test                                 p= 0,000 

  

Semangka mengandung phyto-nutrient berupa sitrulin. Sitrulin akan diubah 

menjadi arginin melalui reaksi beberapa enzim. Arginin akan meningkatkan kadar nitrat 

oksida yang berkhasiat untuk merelaksasikan pembuluh darah dan melancarkan sistem 

peredaran darah sehingga dapat membantu dalam terapi hipertensi, dan penyakit 

kardiovaskular lainnya. Di samping zat-zat itu, semangka juga mengandung zat-zat 

berguna lain diantaranya: Daging buah semangka rendah kalori dan mengandung air, 

protein, karbohidrat, lemak, serat, dan vitamin (A, B dan C). Semangka juga mengandung 

asam aminoasetat, asam malat, asam fosfat, betain, karoten, bromine, natrium, silvit, lisin, 

fruktosa, dekstrosa, dan sukrosa. Sitrulin dan arginin berperan dalam pembentukan urea di 

hati dari ammonia dan CO2, sehingga keluarnya urin meningkat. Kandungan kaliumnya 

cukup tinggi, dapat membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah. Likopen 

merupakan anti oksidan yang lebih unggul dari vitamin C dan E. Biji kaya zat gizi dengan 

kandungan minyak berwarna kuning, protein, sitrulin, vitamin B12, dan enzim urease. 

Senyawa aktif kukurbositrin pada bijinya dapat memacu kerja ginjal dan menjaga tekanan 

darah agar tetap normal (Hakimah, 2012). 

Bukti dari studi percontohan yang dipimpin oleh para ilmuwan di Universitas 

Florida State menunjukkan bahwa semangka bisa menjadi senjata alami yang efektif untuk 

melawan prehipertensi, ini adalah penelitian yang pertama dari Asisten Profesor Arturo 

Figueroa dan Profesor Bahram H. Arjmandi, menemukan bahwa apabila 6 gram L-

citrulline/L-arginine dari ekstrak semangka diberikan setiap hari selama enam minggu, 

terjadi peningkatan fungsi arteri, dan akibatnya tekanan darah mengalami penurunan 10-15 

mmHg. Penelitian ini dilakukan pada 14 orang dewasa setengah baya (51-57 tahun) (11 

wanita dan 3 pria) sebelumnya tekanan darah subjek yang menderita prehipertensi 131 

mmHg setelah subyek mengkonsumsi ekstrak buah semangka 6 g, dua kali sehari pada 

pagi hari dan malam hari selama 6 minggu tekanan darah subyek turun menjadi 121 

mmHg. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jus semangka mempunyai pengaruh yang 

signifikan dalam penurunan tekanan darah pada penderita prehipertensi, sehingga jus 

semangka sangat baik untuk mencegah penderita prehipertensi ke arah hipertensi grade 1 

dan hipertensi grade 2, selain itu jus semangka juga dapat digunakan untuk alternatif lain 

dalam pengobatan herbal prehipertensi, hipertensi grade 1 dan hipertensi grade 2. Pada 

penelitian yang dilakukan Profesor Arturo Figueroa dan Profesor Bahram H. Arjmandi 

penderita prehipertensi setelah diberikan ekstrak semangka penurunan 10 - 15 mmHg 

karena responden hanya diberikan ekstrak semangka 6gr dan pola makan tidak dibatasi 

atau tidak ada diet yang diberikan sehingga faktor yang memicu terjadinya peningkatan 

tekanan darah tidak terkontrol seperti responden tetap konsumsi garam, konsumsi 

kolesterol, konsumsi rokok. Pada penelitian yang dilakukan di Desa Sambogunun Gresik 

penderita prehipertensi mengalami penurunan 10-30 mmHg setelah diberikan jus 

semangka dengan berat semangka 100gr, di tambah gula 5gr, dan air putih 50gr selama 2 

minggu pada pagi dan malam hari, penurunan tekanan darah pada penelitian di Desa 

Sambogunung lebih banyak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena lebih 

menekanan diet seperti responden tidak konsumsi rokok, konsumsi rendah garam, rendah 

kolesterol, responden tidak mempunyai penyakit diabetes, penyaki ginjal, dan penyakit 

jantung sehingga faktor yang menyebabkan naiknya tekanan darah dapat terkontrol. 

Peneliti berpendapat penurunan tekanan darah tergantung pola hidup dan pola makan yang 
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baik serta banyaknya ekstra semangka yang dimakan, jika konsumsi ekstra semangka 

banyak maka penurunan tekanan darah akan banyak dan jika konsumsi eksra semangka 

sedikit maka penurunan tekanan darahnya juga sedikit. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Jus semangka dapat menurunkan tekanan darah pasien prehipertensi, karena terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pemberian jus semangka.  

 

Saran 

Terapi jus semangka dapat menjadi alternatif lain dalam terapi herbal prehipertensi 

dan hipertensi grade 1, dan  grade 2 dengan cara konsumsi secara teratur sehingga tekanan 

darah dapat teregulasi normal. 
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ABSTRAK 

 

 Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang 

efektif antara petugas kesehatan kepada pasien, yang berkaitan dengan persetujuan atau 

penolakan tindakan medis. Di Poli Mata Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik masalah yang 

terjadi kepada pasien katarak tentang informed consent yaitu bahasa yang digunakan sering 

menggunakan bahasa medis dan ilmiah, sehingga pasien sulit untuk memahami tentang 

prosedur operasi katarak, dan akhirnya menolak untuk melakukan operasi katarak. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pemberian informed consent untuk 

meningkatkan persetujuan, pengetahuan dan sikap pasien katarak sebelum operasi. 

 Desain penelitian ini menggunakan pra-eksperimen satu kelompok pre-post tes. 

Sampel diambil sebanyak 28 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Variabel bebas adalah pemberian informed consent, dan variabel terikat adalah 

pengetahuan dan sikap pasien katarak sebelum operasi. Data diambil dengan menggunakan 

kuesioner. 

 Hasil uji statistik non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat 

signifikansi α< 0,05. Ada pengaruh pemberian informed consent terhadap persetujuan 

informed consent katarak sebelum operasi pasien diperoleh hasil ρ= 0,008. Ada pengaruh 

informed consent terhadap tingkat pengetahuan pasien katarak sebelum operasi diperoleh 

hasil ρ= 0,001. Tidak ada pengaruh pemberian informed consent terhadap sikap pasien 

katarak sebelum operasi diperoleh hasil ρ= 0,297. 

 Penyediaan informed consent sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan 

dan sikap pasien, setelah persetujuan diberikan pengetahuan dan sikap pasien yang akan 

meningkat dibandingkan sebelumnya dan pasien menjadi lebih kooperatif dan mampu 

memberikan persetujuan. 

 

Kata kunci: Informed consent, pengetahuan dan sikap, pasien katarak sebelum 

operasi. 

 

ABSTRACT 

 

Informed consent was a process that showed effective communication among health 

care workers to patients, relating to the approval or denial of a medical act. In the Poli 

Mata Ibnu Sina Gresik Hospital cause problems to patients about informed consent that is 

the language used often uses medical and scientific language, so the patient is difficult to 

understand about the cataract surgery procedure, and ultimately refused to do cataract 

surgery.The aim of this study was to explain effect of giving informed consent to increase 

approval, knowledge and stance of preoperative cataract patients.  

This study design was used one group pre-post design. Samples were taken as many 

as 28 respondents by using purposive sampling. The independent variable was provision of 

informed consent, and the dependent variable was the knowledge and stance of 

preoperative cataract patients. The data were taken using questionnaires. 

From the results of non-parametric statistical test Wilcoxon Sign Rank Test with a 

significance level of α< 0.05. There was the effect of giving informed consent to approval 

of informed consent preoperative cataract patient obtained result ρ= 0.008. There was  the 

effect of informed consent to the level of knowledge of preoperative cataract patients 
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obtained result ρ= 0.001. There was no effect of giving informed consent to the stance of 

preoperative cataract patients obtained result ρ = 0.297. 

Provision of informed consent is crucial to improve the knowledge and stance of 

patients, after informed consent given the knowledge and stance of patients to be increased 

compared to the previous and patients become more cooperative and able to give consent. 

 

Keywords: Informed consent, Knowledge and stance, Preoperative cataract patients. 

 

PENDAHULUAN 

 

Segi aspek hukum kesehatan, hubungan pasien sebagai pihak yang menerima 

pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sebagai pihak yang memberi pelayanan 

kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikian 

masalah yang sering ditemui adalah masalah persetujuan tindakan medis (informed 

consent). Umumnya orang awam menganggap formulir informed consent yang perlu di 

tanda tangani sebelum menjalani operasi hanyalah sebuah formalitas (Agus, dkk, 2010). 

Secara umum mental pasien harus dipersiapkan untuk menghadapi operasi karena selalu 

ada rasa takut  terhadap tindakan medis yang bahkan bisa menyebabkan  kecacatan atau 

kematian (Gruendemann, 2005). Pengetahuan dan sikap pasien mempengaruhi proses 

penerimaan informasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Disamping itu pasien 

juga sering tidak mampu memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

karena bahasa yang dipakai dalam penjelasan tersebut terlalu medis dan ilmiah padahal 

pasien katarak mayoritas sudah berusia lanjut dan mengalami penurunan kemampuan 

dalam pendengaran (Agus, dkk, 2010). Di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik timbul 

masalah bagi pasien tentang informed consent yaitu bahasa yang digunakan sering 

menggunakan bahasa medis dan ilmiah, yang hanya dimengerti oleh individu dengan 

tingkat pendidikan tinggi, disamping itu pasien katarak juga sering merasa ketakutan 

dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang tindakan medis pasca operasi yang bisa 

mengakibatkan rasa sakit atau kecacatan, sehingga pasien akan susah diberi penjelasan dan 

pasien sulit mengerti tentang operasi katarak, dan pada akhirnya mengakibatkan pasien 

tidak mau atau menolak dilakukan tindakan operasi katarak. Namun pengaruh informed 

consent terhadap pengetahuan dan sikap pasien pre operasi katarak belum dapat dijelaskan. 

WHO memperkirakan jumlah penderita kebutaan akibat katarak didunia saat ini 

mencapai 135 juta penduduk dunia memiliki penglihatan lemah dan 45 juta orang 

menderita katarak. Kondisi ini mendapatkan perhatian besar dari lembaga-lembaga 

internasional sejak awal tahun 2000. Di Amerika Serikat, katarak yang terjadi akibat usia 

lanjut dilaporkan mencapai 42% dari orang-orang antara usia 52 sampai 64 tahun, 60% 

dari orang-orang antara usia 65 dan 74 tahun, dan 91% dari mereka antara usia 75 dan 85 

tahun. Sedangkan katarak adalah penyebab kebutaan nomor satu di Indonesia. Angka 

kebutaan di Indonesia sendiri adalah 1,4% dari seluruh penduduk di Indonesia. Dari nilai 

1,4% tersebut, 70% dikarenakan katarak (Istiantoro, 2002). Berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan peneliti mulai tanggal 24 September-18 Oktober 2012 di Poli Mata RSUD 

Ibnu Sina Gresik tercatat bahwa dari 30 pasien yang akan dilakukan operasi katarak, 

menyatakan bahwa sudah diberikan informasi oleh petugas kesehatan tentang operasinya, 

dari 30 pasien, ditemukan 9 pasien yang memahami tujuan dan sifat tindakan medis dan 

dapat menyebutkan komplikasi yang mungkin timbul, 21 pasien yang kurang memahami 

tujuan dan sifat tindakan medis, bahkan ada juga yang tidak dapat menyebutkan 

komplikasi yang mungkin timbul dan tidak tahu cara perawatan di rumah setelah operasi 

katarak. Dari 30 pasien pre operasi katarak sebanyak 9 pasien memiliki sikap positif, yaitu 

pasien bisa menerima dan merespon informasi yang diberikan oleh perawat dan bisa 

kooperatif, 21 pasien memiliki sikap negatif yaitu tidak kooperatif. Hal tersebut terjadi 

karena faktor pengetahuan yang kurang terhadap tindakan operasi katarak.  

Informed consent merupakan suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang 

efektif antara petugas kesehatan dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa 

yang akan dan tidak akan dilakukan terhadap pasien. Informed consent dilihat dari aspek 

hukum bukanlah sebagai perjanjian antara dua pihak, melainkan lebih ke arah persetujuan 

sepihak atas layanan yang ditawarkan pihak lain (Sampurna,dkk,2005). Di dalam 
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hubungan profesional  maka terdapat suatu keadaan kedudukan yang tidak seimbang. 

Petugas kesehatan sebagai pihak yang berprofesi dan menguasai suatu ilmu pengetahuan 

karena telah menjalankan suatu pendidikan. Sedangkan pasien adalah orang dari berbagai 

tingkat pendidikan dan awam dalam bidang tersebut, atau mengetahui sedikit tentang 

penyakit bahkan tidak tahu sama sekali. Keluasan reaksi pasien didasarkan pada banyak 

faktor yang meliputi ketidaknyamanan dan perubahan-perubahan yang diantisipasi baik 

fisik, finansial, psikologis, spiritual atau sosial dan hasil akhir operasi yang diharapkan 

(Gruendemann, 2005). Kekhawatiran nyata lebih ringan dapat terjadi karena pengalaman 

sebelumnya dengan sistem perawatan kesehatan dan orang-orang yang dikenal pasien 

dengan kondisi yang sama. Kekhawatiran kehilangan waktu kerja, kehilangan pekerjaan, 

tanggung jawab mendukung keluarga dan ancaman ketidakmampuan permanen yang lebih 

jauh, memperberat ketegangan emosional yang sangat hebat yang diciptakan oleh prospek 

pembedahan (Froggatt, 2003). 

Pasien yang menjalani operasi katarak merupakan individu yang memiliki 

kebutuhan, ketakutan dan masalah-masalah yang sangat nyata seperti individu yang lain, 

serta menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang sering terjadi dalam kehidupan. Kita 

harapkan pasien telah mendapatkan informasi yang cukup sehingga mereka berkenan 

memberikan persetujuan atas operasi katarak yang akan dilakukan (Gruendemann, 2005).  

Pemahaman sesuatu yang akan terjadi, telah terbukti bermanfaat dalam mengurangi 

ketakuatan yang selalu muncul saat mengadapi situasi berbahaya seorang diri dalam 

lingkungan asing dan tanpa dukungan yang kita harapkan ada untuk menjalani hidup. 

Akibatnya perawat harus memberikan dorongan untuk pengungkapan, mendengarkan, 

memahami dan memberikan informasi yang membantu menyingkirkan  kekhawatiran dan 

ketakutan tersebut, maka dari itu peneliti akan memberikan penjelasan lagi kepada pasien 

pre operasi katarak di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik dengan jelas dan bahasanya 

mudah dimengerti, agar pasien tidak takut lagi untuk melakukan operasi katarak. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Dalam penelitian ini menggunakan desain pra eksperimen one group pre-post test, 

yang dilakukan di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik, mulai bulan Januari 2013. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pasien pre operasi katarak di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik 

sebanyak 30 pasien. Dengan teknik sampling purposive sampling didapatkan besar sampel 

penelitian ini adalah 28 responden. Variabel independen penelitian ini adalah pemberian 

informed consent. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah  pengetahuan 

dan sikap pasien pre operasi katarak. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Data-

data yang sudah terkumpul di analisis menggunakan uji statistik  Wilcoxon Signed Rank 

Test untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dan 

mengetahui hasil dari kelompok perlakuan dengan tingkat kemaknaan α < 0,05. Bila hasil 

perhitungan α < 0,05 berarti hipotesis penelitian diterima. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Persetujuan Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum dan Sesudah diberikan 

Informed Consent 

 

Sebelum diberikan informed consent sebagian besar setuju untuk dilakukan operasi 

sebanyak 21 responden (75%) dan sebagian kecil tidak setuju sebanyak 7 responden 

(25%). Sesudah diberikan informed consent seluruh responden penelitian setuju dilakukan 

operasi katarak. 

Secara etimologis Informed Consent berasal dari kata informed yang artinya sudah 

diberikan informasi atau sudah dijelaskan atau sudah diuraikan dan kata "consent" yang 

artinya persetujuan atau izin. Jadi informed consent atau persetujuan tindakan medik 

adalah persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan 

dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang adekuat 

dari dokter (Ermawati, 2010). 
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Pada dasarnya pemberian informed consent sangatlah penting buat semua pasien 

pre operasi, karena dengan pemberian informed consent pasien bisa menentukan haknya 

untuk mau di operasi atau tidak dan pasien juga akan mengetahui tentang penyakitnya, 

prosedur-prosedur sebelum operasi, dan juga mengetahui apa yang akan dilakukan pasien 

sebelum dan sesudah operasi, maka dari itu bagi petugas kesehatan di haruskan selalu 

memberikan informed consent pada pasien meskipun pasien itu menolak untuk diberikan 

informed consent, karena itu adalah hak pasien. 

 

2. Pengaruh Pemberian Informed Consent terhadap persetujuan Informed Consent 

Pasien Pre Operasi Katarak. 

 

Tabel 1 Perubahan persetujuan responden sebelum dan sesudah  diberikan informed 

consent Pasien Pra Operasi Katarak di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan 

Januari 2013 

 

Rata-rata 

Sebelum Sesudah Peningkatan persetujuan 

Informed Consent 

1,75 2,00 0,25 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

- 2,646 

 0,008 

 

Berdasarkan tabel di atas dengan uji statistik non parametrik Wilcoxon Signed Rank 

Test dengan tingkat kemaknaan α< 0,05 didapatkan hasil p= 0,008 artinya ada pengaruh 

yang signifikan pemberian informed consent terhadap pasien pre operasi katarak. 

Informed consent merupakan suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang 

efektif antara petugas kesehatan dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa 

yang akan dan tidak akan dilakukan terhadap pasien (Sampurna, dkk, 2005). Sebelum 

melakukan tindakan operasi medik, dokter berkewajiban untuk memberikan informasi 

tentang jenis penyakit yang diderita pasien dan tindakan medik yang akan dilakukan untuk 

menyelamatkan jiwa pasien serta risiko-risiko yang mungkin timbul dari tindakan medik 

tersebut kepada pasien dan keluarganya (Ermawati, 2010). Karena informed consent 

merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan operasi medik, maka keberadaan 

informed consent sangat penting bagi para pihak yang melakukan perjanjian pelayanan 

kesehatan, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan informed consent sangat penting 

dan diperlukan di rumah sakit. 

Sebelum diberikan informed consent sebagian responden ada yang menolak untuk 

dilakukan tindakan operasi, hal itu terjadi karena responden kurang mengetahui tentang 

tindakan medis pasca operasi dan responden takut untuk dilakukan tindakan operasi, 

mungkin responden berfikir bahwasanya operasi katarak bisa mengakibatkan rasa sakit 

atau kecacatan. Sesudah diberikan informed consent, responden yang sebelumnya menolak 

untuk dilakukan tindakan operasi akhirnya menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi 

katarak. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien sangat memperhatikan ketika diberikan 

informed consent. Dalam hal ini apabila seorang pasien benar-benar mau diberikan 

informed consent dan mau memperhatikan petugas kesehatan saat memberikan informasi, 

maka setiap orang yang terkena katarak tidak akan takut lagi untuk dilakukan tindakan 

operasi. 

 

3. Tingkat Pengetahuan Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum dan Sesudah 

diberikan Informed Consent. 

 

Tabel 2 Tingkat Pengetahuan Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum dan Sesudah 

diberikan Informed Consent di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan 

Januari 2013 

Pengetahuan Minimum Maximum Mean SD 

Sebelum 30 60 45,00 10,364 

Sesudah 40 80 56,43 13,393 
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Gambaran tingkat pengetahuan pasien pre operasi katarak sebelum diberikan 

informed consent menunjukkan sebagian besar kurang sebanyak 23 responden (82%) dan 

sebagian kecil baik sebanyak 0 responden (0%). Sedangkan gambaran tingkat pengetahuan 

pasien pre operasi katarak sesudah diberikan informed consent menunjukkan sebagian 

besar kurang sebanyak 14 responden (50%) dan sebagian kecil baik sebanyak 3 responden 

(11%). Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui perubahan tingkat pengetahuan yang dialami 

pasien pre operasi katarak sebelum dan sesudah diberikan informed consent. Tingkat 

pengetahuan responden yang mengalami peningkatan sebanyak 13 responden sedangkan 

yang tidak mengalami perubahan pengetahuan (pengetahuan tetap) sebanyak 13 responden 

dan pengetahuan menurun sebanyak 2 responden. 

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra 

manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). Dalam diri 

seseorang sebelum menerima suatu objek terjadi proses yang berurutan yaitu Awareness 

(kesadaran), Interest (merasa tertarik), Evaluation (menimbang-nimbang), Trial, dan 

Adaption. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu : 

Pendidikan, pengalaman, dan umur. Menurut Notoadmodjo (2003) yang mengemukakan 

bahwa ranah kognitif berkenaan dengan perilaku yang berhubungan dengan berfikir, 

mengetahui, dan memecahkan suatu masalah. Ranah kognitif mempunyai enam tingkatan 

yang bergerak dari yang sederhana sampai yang tinggi dan komplek. Tingkatan 

kemampuan itu adalah pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), analisis 

(analisys), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation). 

Pemberian informed consent dan penyuluhan sangatlah penting untuk 

peningkatan pengetahuan pasien, setelah diberikan informed consent dan penyuluhan 

pengetahuan pasien menjadi meningkat dibandingkan sebelumnya, pasien menjadi 

mengerti tentang apa itu katarak dan operasi katarak, pasien juga mengerti apa yang akan 

dilakukan sebelum dan setelah operasi di rumah. 

 

4. Pengaruh Pemberian Informed Consent terhadap tingkat pengetahuan pasien pre 

operasi katarak 

 

Tabel  3 Perubahan Tingkat Pengetahuan Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum dan 

Sesudah diberikan Informed Consent di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan 

Januari 2013. 

 

Rata-rata 

Sebelum Sesudah Peningkatan Pengetahuan  

1,18 1,61 0,43 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

-3,464 

0,001 

 

Hasil uji statistik non parametrik Wilcoxon Signed Rank Test dengan tingkat 

kemaknaan α < 0,05 didapatkan hasil p= 0,001 artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

informed consent terhadap peningkatan pengetahuan pasien. 

 Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi, sehingga dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan 

cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pengetahuan yang didapatkan. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (perilaku) 

dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang 

tidak didasari pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). 

 Sebelum diberikan informed consent, dari hasil pengisiaan karakteristik responden 

dan kuesioner pengetahuan responden sebagian besar berpendidikan SD (61%) dan 

berpendidikan SMA (29%), yang ditemukan sebagian besar (82%) mempunyai 

pengetahuan yang kurang. Mungkin dikarenakan karena faktor dari usia dan tingkat 

pendidikannya, semakin bertambahnya umur maka daya ingat atau daya piker seseorang 
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akan menurun, sehinga akan menyebabkan kelemahan dalam berfikir. Menurut 

Martadisubrata (2003) pendidikan yang rendah menyebabkan seorang acuh tak acuh 

terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak mengenal bahaya yang mungkin akan 

terjadi. Sedangkan sesudah diberikan informed consent pengetahuan responden mengalami 

peningkatan menjadi baik meskipun tidak terlalu banyak. 

 Peneliti berpendapat bahwa pemberian informed consent dan penyuluhan itu sangat 

baik buat pasien yang berpendidikan tinggi maupun rendah, dengan pemberian informed 

consent dan penyuluhan pengetahuan pasien semakin meninggkat. Dengan bekal 

pengetahuan yang tinggi yang menyangkut pengetahuan tentang operasi katarak terutama 

yang berkaitan dengan pengertian katarak, pengertian tindakan operasi, dan tujuan 

dilakukannya operasi katarak. Jika hal tersebut dapat tercapai, maka setiap orang yang 

terkena katarak tidak akan takut lagi untuk melakukan tindakan operasi. 

 

5. Sikap Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum diberikan Informed Consent 

 

Tabel 4 Sikap Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum dan Sesudah diberikan Informed 

Consent di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Januari 2013 

Sikap Minimum Maximum Mean SD 

Sebelum 45 70 55,15 6,3354 

Sesudah 50 82,5 60,125 6,7914 

 

 Gambaran sikap pasien pre operasi katarak sebelum diberikan informed consent 

menunjukkan sebagian besar sikap cukup sebanyak 15 responden (54%) dan sebagian kecil 

sikap baik sebanyak 0 responden (0%). Sedangkan gambaran sikap pasien pre operasi 

katarak sesudah diberikan informed consent menunjukkan sebagian besar  sikap cukup 

sebanyak 18 responden (64%) dan sebagian kecil sikap baik 1 responden (4%). Tabel 2 

menunjukkan bahwa pasien yang sudah diberikan informed consent  sebagian besar tidak 

mengalami perubahan (tetap) sebanyak 18 responden (64%), dan yang mengalami 

peningkatan sebanyak 8 responden (29%) sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 

2 responden (7%). 

Menurut Notoatmodjo (2003), sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap 

objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Sikap (attitude) 

merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau 

objek. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yakni 

Menerima, Merespon, Menghargai, Bertanggung Jawab. Sikap mempunyai 3 komponen 

pokok, yaitu kepercayaan (keyakinan), kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu 

obyek, kecenderungan untuk bertindak. Ketiga komponen itu secara bersama-sama 

membentuk sikap yang penting dalam pembentukan sikap utuh (Notoatmodjo, 2003). 

 Pemberian informed consent dan penyuluhan memang penting untuk sikap pasien, 

setelah diberikan informed consent dan penyuluhan sikap pasien tidak begitu menunjukkan 

peningkatan dibandingkan sebelumnya, hal itu dikarenakan pasien tidak begitu 

memperhatikan saat diberikan informed consent. Merubah sikap pasien itu tidaklah mudah, 

dibutuhkan proses yang lama dan juga kemauan dari individu masing-masing. 

 

6. Pengaruh Pemberian Informed Consent terhadap sikap pasien pre operasi 

katarak 

 

Tabel 5 Perubahan Sikap Pasien Pre Operasi Katarak Sebelum dan Sesudah diberikan 

Informed Consent di Poli Mata RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Januari 2013. 

 

Rata-rata 

Sebelum Sesudah Perubahan Sikap 

1,54 1,71 0,17 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

-1,043 

0,297 

 

Tabel 5 menunjukkan perubahan sikap responden sebelum dan sesudah diberikan 

informed consent. Hasil uji statistik non parametrik Wilcoxon Signed Rank Test dengan 
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tingkat kemaknaan α< 0,05 didapatkan hasil   p= 0,297 artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara Informed Consent terhadap peningkatan sikap pasien. 

 Sikap (attitude) merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap stimulus atau obyek. Sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi 

terhadap stimulus tertentu. Menurut Notoatmodjo (2003), sikap 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. Perbedaan sikap seseorang memberikan indikasi bahwa sikap positif akan 

memberikan kontribusi terhadap perilaku positif pada obyek yang dikenai perilaku 

tersebut. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi 

atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu 

(Azwar, 2007). Menurut Azwar (2007) Struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang 

saling menunjang yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. Sikap menunjukkan 

konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Menurut Notoatmodjo 

(2003). 

Sebelum diberikan informed consent sikap pasien ditemukan hampir setengahnya 

(54%) sikapnya cukup dan (46%) sikapnya kurang. Sesudah diberikan informed consent 

hasil rata-rata sikap hanya sedikit meningkat, mungkin dikarenakan dari faktor usia dan 

pendidikannya, karena pada usia 56-70 tahun biasanya cenderung berfikir bahwasanya 

pengalamannya jauh lebih banyak dari umur yang lebih mudah maka seseorang yang ber 

usia 56-70 tahun cenderung tidak suka untuk diatur-atur dan menganggap bahwa dirinya 

telah berpengalaman dalam menentukan sikap. Pendidikan yang rendah juga dapat 

menyebabkan seorang acuh tak acuh terhadap program kesehatan, sehingga mereka tidak 

memperdulikan bahaya yang mungkin akan terjadi. 

 Pemberian informed consent terhadap sikap pasien cukup bagus, dan ada 

peningkatan terhadap sikap pasien pre operasi katarak, walaupun tidak banyak tapi sudah 

menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya, meskipun dari hasil uji statistiknya tidak 

signifikan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurang memperhatikan akan pentingnya 

pengetahuan yang dapat mempengaruhi sikap pasien. Dalam hal ini apabila seorang pasien 

memiliki sikap menerima (bersedia memperhatikan stimulus) kemudian merespon terhadap 

apa yang diketahui tentang operasi katarak maka akan ada pengaruh yang tepat. 

 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

Simpulan 

Pasien yang menjalani operasi katarak menunjukkan perubahan persetujuan dan 

pengetahuan setelah diberikan informed consent. Namun tidak ada pengaruh pemberian 

informed consent terhadap sikap pasien pre operasi katarak. Pasien yang akan menjalani 

operasi katarak menunjukkan peningkatan pengetahuan yang sebelumnya, pengetahuan 

yang mereka miliki tidak selalu diikuti dengan peningkatan sikap yang baik.  

 

Saran 

Pemberian informed consent terhadap pasien pre operasi dengan komunikasi yang 

baik dan jelas, bisa meningkatkan pengetahuan dan menurunkan rasa takut pasien terhadap 

tindakan operasi. Pelaksanaan asuhan keperawatan pasien pra operasi katarak agar 

memperhatikan hak pasien atas informasi, yaitu berkewajiban menjelaskan  kepada pasien 

atau keluarga pasien, baik diminta maupun tidak diminta sebelum tindakan operasi. 
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ABSTRAK 

  

Stres merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu 

terhadap tuntutan internal maupun eksternal stimulus yang dapat membahayakan 

penyesuaian diri terhadap situasi. Adanya stres dalam menghadapi ujian mengakibatkan 

perubahan istirahat dan tidur yang berbeda pada setiap mahasiswa. Masih banyak 

ditemukan mahasiswa yang mengalami gangguan pola tidur saat menghadapi ujian seperti: 

sulit memulai tidur, lingkungan ramai, dan jumlah jam tidur (kurang dari kebutuhan). 

Namun hubungan stres dalam menghadapi ujian akhir semester dengan pola tidur belum 

dapat dijelaskan.  

Desain penelitian ini menggunakan Cross sectional, dengan teknik purposive 

sampling. Sampel diambil sebanyak 52 responden. Variabel independen adalah stres dan 

variabel dependen adalah perubahan pola tidur. Data diambil dengan menggunakan 

kuesioner.  

Hasil uji statistik korelasi spearmans rank didapatkan hasil ρ=0,02 yang berarti ada 

hubungan stres dalam menghadapi ujian akhir semester dengan pola tidur mahasiswa Prodi 

S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan r= 0,418 yang berarti 

tingkat hubungan cukup. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penanggulangan 

cara menghadapi stres dengan membuat suatu kebiasaan positif dengan menghindari suatu 

perubahan yang berlebihan. 

 

Kata kunci: Stres Ujian Akhir, Pola tidur, Mahasiswa Program Studi Keperawatan 

 

ABSTRACT 

 

Stress was a condition caused by the inability of the individual to the demands of 

internal and external stimulus  that can harm the adaptation to the situation. The stress of 

final exam caused change sleep pattern and different on each student. There are still many 

students who experience disruption in sleep patterns when facing exams such as: hard 

start sleeping, crowded environment, and the number of hours of sleep (less than 

requirement). However, the relationship of stress in dealing with final exams with sleep 

patterns can not be explained.  

This study design used cross sectional, with purposive sampling technique. Samples 

were taken as many as 52 respondents. The independent variable was stress and the 

dependent variable was the change in sleep patterns. Data colleted using a questionnaire.  

The results of statistical test spearmans rank correlation result obtained ρ= 0.02, 

which means that there was a relationship of stress dealing in  final exams with sleep 

patterns student of Nursing Program Study Muhammadiyah Surabaya, and r= 0.418, 

which means the level of  relationship is Enough. 

This study is expected to increase the knowledge and control of stress by creating a 

positive habit to avoid an excessive change. 

 

Keywords: Stress of final exam, Sleep patterns, Student of Nursing Program Study 
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PENDAHULUAN 

 

Stres merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu 

terhadap tuntutan internal maupun eksternal (stimulus) yang dapat membahayakan 

penyesuaian diri terhadap situasi. Stres dapat dialami siapa saja terlebih lagi pada 

mahasiswa dalam menghadapi ujian, respons yang diperoleh seperti perasaan cemas, sakit 

perut tiba-tiba, keringat dingin keluar tanpa sebab jelas yang membuat mahasiswa tidak 

dapat berfikir dengan jernih, sehingga hasil ujian seringkali tidak memuaskan (Johana, 

2008). Stres dalam menghadapi ujian mengakibatkan perubahan istirahat dan tidur yang 

berbeda pada setiap mahasiswa. Salah satu gangguan tidur yang muncul terhadap pola 

tidur antara lain: insomnia, hipersomnia, parasomnia (Gunawan, 2001). Masih banyak 

ditemukan mahasiswa yang mengalami gangguan pola tidur saat menghadapi ujian seperti: 

sulit memulai tidur, lingkungan ramai, dan jumlah jam tidur (kurang dari kebutuhan). 

Namun, hubungan stres dalam menghadapi ujian akhir semester dengan pola tidur 

mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya belum dapat dijelaskan. 

Berdasarkan hasil kuesioner survey awal yang dilakukan peneliti pada 15 mahasiswa 

semester akhir di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2012, terdapat 8 (53%) mahasiswa 

mengalami gangguan pola tidur dan 7 (47%) tidak mengalami gangguan pola tidur. 

Istirahat berarti suatu keadaan tenang, relaks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari 

perasaan gelisah. Jadi, beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktifitas sama sekali, 

terkadang berjalan-jalan di taman juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat. 

Kondisi stres mempengaruhi pengendalian tidur yaitu kedua sistem batang otak 

(RAS dan BSR) karena batang otak ini yang mengatur siklus tidur. Recticular Activating 

System dan Bulbar Synchorinity Region diproduksi oleh hipotalamus produksi yang 

dihasilkan dari dua mekanisme cerebal dan batang otak ini menghasilkan serotinin, dan 

serotinin ini merupakan neurotransmiter yang bertangung jawab atas impuls saraf ke otak 

yang merangsang rasa kantuk. Serotinin dalam tubuh dirubah menjadi melatonin yang 

merupakan hormon ketokelamin yang diproduksi secara alami tanpa cahaya. Pada orang 

dalam keadaan cemas dan stres hormon ini akan meningkat dalam darah dan akan 

merangsang sistem saraf simpatik sehingga seseorang mengalami sulit tidur. Perubahan 

pola tidur dapat berupa: Jumlah jam tidur, waktu memulai tidur, kondisi tidur, kebiasaan 

menjelang tidur, perasaan waktu bangun tidur, lingkungan tidur sehari-hari, posisi tidur, 

makanan/minuman yang dikonsumsi sebelum tidur, frekuensi terbangun saat tidur, 

masalah tidur. Gangguan tidur jangka panjang maupun pendek dapat menyebabkan 

gangguan pada pikiran, bicara, daya ingat dan konsentrasi (Perry & potter, 2006). 

Keadaan stres sesungguhnya tidak dapat dihilangkan dari kehidupan  seseorang oleh 

karena  itu diperlukan strategi untuk bisa mengurangi stres diantaranya dengan 

membangun kebiasaan baru untuk mengurangi kebosanan yang mengakibatkan stres, tidak 

melakukan perubahan yang tidak perlu, menyediakan waktu memfokuskan  diri terhadap 

stresor, mengelola waktu hal ini sangat berguna untuk individu yang tidak dapat 

memprioritaskan tugas yang dianggap genting dan membuat daftar tugas dengan 

menfokuskannya, serta memodifikasi lingkungan (Rasmun, 2004). Mahasiswa Program 

Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

dalam mengatasi stres saat menghadapi ujian di antaranya dengan metode pengalihan 

perhatian dimana mahasiswa melakukan aktifitas bersama seperti olahraga, ngegame, 

jalan-jalan namun banyak juga mahasiswa yang lebih suka menyendiri dalam mengatasi 

stres dengan mendengarkan musik, menonton acara televisi, merokok atau dengan berdiam 

diri di kamar tanpa melakukan aktifitas apapun.  

 

METODE DAN ANALISA 

 

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Penelitian ini dilakukan di  

Universitas Muhammadiyah Surabaya pada bulan Oktober 2012-Januari 2013. Populasi 

target pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi S1 Keperawatan di Universitas 
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Muhammadiyah Surabaya, sebesar 60 mahasiswa. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampling Purposive Sampling, sehingga didapatkan sampel sebesar 52 mahasiswa. 

Pada penelitian ini variabel independen adalah stres dalam menghadapi ujian akhir 

semester, sedangkan variabel dependen adalah pola tidur mahasiswa Program Studi S1 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Instrumen 

dalam penelitian ini adalah Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner 

jenis closed ended question dipakai dalam menentukan pola tidur. Jenis rating question 

dipakai untuk mengukur  stres. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

Uji Spearman Rho, dimana data berbentuk ordinal tersebut diolah dan dianalis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Stres 2 Hari Sebelum UAS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 hari sebelum UAS sebagian besar 

mahasiswa mengalami stress ringan sebanyak 31 mahasiswa (59%), dan sebagian kecil 

mahasiswa mengalami stres berat sebanyak 5 mahasiswa (10%). 

Teori menurut Hawari (2000) bahwa stres merupakan reaksi tubuh terhadap situasi 

yang menimbulkan tekanan, perubahan dan ketegangan emosi yang dapat dipengaruhi 2 

faktor pokok yaitu faktor internal yang bersumber dari diri sendiri, stressor individual 

dapat timbul dari tuntunan pekerjaan atau beban yang terlalu berat, motivasi dan harapan, 

tipe kepribadian dalam penyesuaikan diri dengan pekerjaan, membenci kegiatan terencana 

dan selalu berorientasi pada pekerjaan, melakukan pekerjaan sebanyak mungkin dalam 

jangka waktu yang singkat, bersaing, penuh kekuatan, berbicara eksploratif, ambisius, 

tidak sabar, emosional dan terdapat pula faktor eksternal stres yang dapat bersumber dari 

keluarga, kondisi lingkungan, fasilitas, kondisi keuangan yang dapat menimpa siapa saja, 

baik laki-laki maupun perempuan. 

Berdasarkan karakteristik responden, menunjukkan setengah responden berjenis 

kelamin laki-laki, dimana termasuk tipe kepribadian B yang selalu santai dalam 

menghadapi masalah. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagian 

bertempat tinggal di kos. Stres juga dipengaruhi keluarga dan lingkungan. Responden pun 

masih sering pulang satu minggu sekali, sehingga fasilitas dan keuangan dapat teratasi, 

sehingga sebagian besar mengalami stres ringan. Sebagian kecil responden mengalami 

stres berat yang dapat dilihat dari kuesioner pada item no. 1. menjadi marah karena hal-hal 

kecil/ sepele sebagian besar responden menjawab selalu menggalami hal tersebut.  

 

2. Pola Tidur 2 Hari Sebelum UAS 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 2 hari sebelum UAS sebagian besar 

mahasiswa mengalami gangguan pola tidur sebanyak 31 mahasiswa (60%) dan sebagian 

kecil tidak mengalami gangguan pola tidur sebanyak 21  mahasiswa (40%). 

Menurut Hidayat (2006) pola tidur merupakan keadaan dimana individu 

mempunyai resiko perubahan jumlah dan kualitas pola tidur yang menggangu gaya hidup 

yang diinginkan individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur 

seseorang diantaranya kelelahan akibat aktivitas yang tinggi memerlukan lebih banyak 

tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan, kondisi psikologis 

akibat ketegangan jiwa, Obat golongan deuretik yang dapat menyebabkan seseorang 

insomnia, anti depresan yang menekan REM, kafein meningkatkan saraf simpatis yang 

menyebabkan kesulitan untuk tidur, dan golongan narkotik dapat menekan REM sehingga 

mudah mengantuk, kebutuhan gizi kurang mempengaruhi proses tidur, terkadang sulit 

tidur. Keadaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seseorang dapat mempercepat 

proses tidur, usia seseorang, semakin sedikit juga jumlah tidurnya. Jenis kelamin Wanita 

muda lebih mengantuk di siang-sore hari dibandingkan pria seusianya. Dengan jam tidur 

yang lebih panjang, wanita lebih mudah untuk bangun dari pada pria (Perry & Potter, 

2003). 

Hasil penelitian dan teori didapatkan sebagian besar mahasiswa  mengalami 

gangguan dalam pola tidur. Mahasiswa yang mengahadapi ujian akhir semester, salah 

satunya disebabkan karena begadang tiap malam menjelang ujian yang menjadikan 

mahasiswa sulit tidur. Ada juga yang mengalami ketidaknyenyakan dalam tidurnya, 
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disebabkan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Hal ini tentu berpengaruh 

terhadap pola tidur mahasiswa akibatnya konsentrasi mahasiswa banyak yang menurun. 

Sehingga mempengaruhi aktivitas mahasiswa khususnya pada saat melaksanakan ujian 

semester. Membuat nilai hasil ujian juga tidak seoptimal ketika seorang mahasiswa tidak 

mengalami stres dan gangguan pola tidur. Dan tentunya mahasiswa juga bisa mengalami 

gangguan kesehatan lain. Dan untuk sebagian mahasiswa yang tidak mengalami perubahan 

pola tidur, dipengaruhi oleh oleh jenis kelamin, lingkungan yang mendukung untuk tidur 

serta aktivitas yang tinggi memerlukan lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan 

energi. Bisa juga dikarenakan kebutuhan tidur tiap orang berbeda. 

Jenis kelamin Wanita muda lebih mengantuk di siang-sore hari dibandingkan pria 

seusianya. Dengan jam tidur yang lebih panjang, wanita lebih mudah untuk bangun dari 

pada pria (Perry & Potter, 2003). Dibuktikan juga dari setengah responden berjenis 

kelamin perempuan, dimana mereka lebih mudah untuk bangun sehingga pola tidur 

berubah. Mahasiswa sebagian besar bertempat tinggal di kost, dengan suasana yang ramai 

bisa mempengaruhi pola tidur. 

 

3. Hubungan Stres dalam Menghadapi Ujian Akhir Semester dengan Pola Tidur 

Mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

 

Tabel 1. Distribusi karakteristik tabulasi silang stres dalam menghadapi ujian akhir 

semester dengan perubahan pola tidur mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya pada bulan Januari 2013. 

Stres 
Pola Tidur 

Total (%) 
Ada gangguan (%) Tidak ada gangguan  (%) 

Ringan 13 25,0 18 34,6 31 59.6 

Sedang 14 26,9 2 3.8 16 30.8 

Berat 4 7,7 1 1,9 5 9,6 

Total 31 59,6 30 40,4 52 100,0 

Hasil Uji Analisis Spearman Rank ρ= 0,002                                 r = 0,418 

 

Hasil uji statistik Spearman Rank Correlation didapatkan hasil bahwa p= 0,002 

dengan keputusan hipotesa α< 0,005 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti 

ada hubungan stres saat menghadapi ujian dengan pola tidur mahasiswa, dengan tingkat 

keeratan hubungan cukup (r = 0,418).  

Menurut Guyton (2007) stres mempengaruhi kedua sistem batang otak (RAS dan 

BSR) yang mengatur siklus tidur. Recticular activating sisytem dan Bulbar Synchorinizing 

Region diproduksi oleh hipotalamus yang dihasilkan dari dua mekanisme cerebal dan 

batang otak ini menghasilkan serotinin, dan serotinin ini merupakan neurotransmiter yang 

bertangung jawab atas implus saraf ke otak yang merangsang rasa kantuk. Serotinin dalam 

tubuh dirubah menjadi melatonin yang merupakan hormon ketokelamin yang diproduksi 

secara alami tanpa cahaya. Pada orang dalam keadaan cemas dan stres hormon ini akan 

meningkat dalam darah dan akan merangsang sistem syaraf simpatik sehingga seseorang 

mengalami sulit tidur (Guyton, 2007). Perubahan pola tidur dapat berupa: Jumlah jam 

tidur, waktu memulai tidur, kondisi tidur, kebiasaan menjelang tidur, perasaan waktu 

bangun tidur, lingkungan tidur sehari-hari, posisi tidur, makanan/ minuman yang 

dikonsumsi sebelum tidur, frekuensi terbangun saat tidur, masalah tidur perubahan pola 

tidur tersebut dapat dipengaruhi oleh penyakit, kelelahan, psikologis, obat, nutrisi, 

lingkungan, motivasi. Selama seseorang mengalami stres tubuh akan terus menerus 

menempatkan hormon yang menyebabkan kerusakan pada seluruh tubuh, termasuk 

menekan kemampuan dari sistem kekebalan tubuh yang melindungi dari berbagai infeksi 

penyakit termasuk dapat sebagai suatu penyebab gangguan pola tidur yang kurang 

(Guyton, 2007). 

Stres yang dihadapi dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, faktor lingkungan, 

fasilitas, kondisi keuangan, prestasi, dan beban SKS yang diterima mahasiswa. Korelasi 

stress ini menerangkan bila stres yang terjadi pada mahasiswa dalam menghadapi ujian 

tidak mampu berespon dan melakukan tindakan baik dari fisiologis maupun psikologis 

akan berdampak pada gangguan pola tidur. Sebaliknya jika mahasiswa dalam menghadapi 
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ujian mampu berespon dan melakukan tindakan baik dari fisiologis maupun psikologis 

maka tidak mengalami gangguan pola tidur. Dalam penelitian ini stres yang dialami 

mahasiswa mayoritas mengalami stres ringan dan mengalami perubahan pola tidur. 

Sehingga disimpulkan dalam penelitian ini jika seseorang mampu berespon dengan baik 

terhadap stres maka seseorang dapat memenuhi istirahat dan tidur yang cukup. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

Simpulan 

Sebagian besar mahasiswa keperawatan mengalami stres sedang dalam menghadapi 

ujian akhir semester dan sebagian besar mahasiswa mengalami gangguan pola tidur pada 

saat akan menghadapi ujian akhir semester. Terdapat hubungan antara stres dalam 

menghadapi ujian akhir semester dengan pola tidur  mahasiswa, terutama yang 

berhubungan dengan faktor internal dan eksternal diantaranya individu, jenis kelamin, 

tempat tinggal dan lain-lain. 

 

Saran 

 Stres yang dialami dapat diatasi dengan menumbuhkan koping yang efektif agar 

mahasiswa mampu menghadapi stres dengan mandiri dan asertif. Dan diharapkan dapat 

merubah model belajar dengan tidak melakukan model pembelajaran Sistem Kebut 

Semalam (SKS), karena kesulitan tidur jangka panjang menyebabkan gangguan daya ingat, 

dan konsentrasi. 
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ABSTRAK 

 

 Rumah sakit sebagai pengelola menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Instalasi 

Bedah adalah salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kombinasi antiseptik saat 

tindakan operasi dengan crane yang bekerja menggunakan prinsip kerja tali sangat 

membantu. Durasi antiseptik intraoperatif dapat dipengaruhi oleh banyak faktor: sumber 

daya manusia, peralatan, biaya, kompleksitas operasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

menjelaskan perbandingan crane dan manual terhadap durasi antiseptik intraoperatif. 

 Desain penelitian ini adalah Quasy Experiment (Post-Test Design). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pasien dengan operasi fraktur ekstremitas bawah, dengan sampel 20 

responden, 10 responden dengan crane dan 10 responden dengan manual. Sampel diambil 

secara purposive sampling. Variabel bebas adalah alat crane dan variabel terikat adalah 

durasi antiseptik intraoperatif. Data durasi antiseptik intraoperatif menggunakan instrumen 

observasi, kemudian analisis data dengan Independent T-Test. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata durasi antiseptik intraoperatif dengan 

menggunakan crane selama 13 menit dari 10 responden, sedangkan rata-rata durasi 

tindakan manual selama 15 menit dari 10 responden. Hasil uji analisis p= 0.000, sehingga 

ada perbedaan yang signifikan dari crane dan manual terhadap durasi antiseptik 

intraoperatif. 

 Penggunaan crane saat tindakan antiseptik intraoperatif pada operasi ekstremitas 

bawah sangat membantu, terutama pasien dengan berat badan ≥ 40kg. 

 

Kata kunci: Crane, Manual, Antiseptik intraoperatif 

 

ABSTRACT 

 

  Face of challenge in this globalization, Surgery Installation was one of the health 

services in hospital. Combination antiseptic with crane that work using rope principal 

become very helpful. The duration of antiseptic intraoperative may influenced by factors: 

human resources, equipment, cost, complexity and simplicity The purposes of research was 

to explain the comparison of a crane and manual for the duration of the antiseptic 

intraoperative. 

  The design of this study was Quasy Experiment (Post-Test Design). The population 

in this study were patients with fractures of the lower extremity surgery, with a sample of 

20 respondents, 10 respondents with a crane and 10 respondents with manual. Samples 

taken by purposive sampling. Independent variable was a crane and dependent variable 

was duration of antiseptic intraoperative. Data duration of antiseptic intraoperative was 

used observation instrument, then the data analysis by independent statistical T-Test. 

  The results showed that mean duration of antiseptic intraoperative by using a crane 

for 13 minutes of 10 respondents, while mean duration of manual action for 15 minutes of 

10 respondents. The results of the analysis of test p= 0.000, so there was a significant 

difference of a crane and manual for the duration of the antiseptic intraoperative. 

  The use of a crane for antiseptic intraoperative on the lower extremities surgery is 

very helpful, especially patients with a body weight ≥ 40kg. 

 

Keywords: Crane, Manual, Antiseptic intraoperative 
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PENDAHULUAN 

 

Instalasi Bedah Sentral sebagai unit usaha pelayanan pembedahan  merupakan 

bagian  dari penyedia jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit, dalam  menghadapi 

persaingan yang cukup ketat di era globalisasi dan diharapkan dapat berkembang dan 

bertahan dimasa mendatang maka diperlukan tenaga yang handal dan fasilitas yang 

memadai, suatu perubahan tindakan dari tenaga manusia dikombinasikan dengan peralatan 

sangat diperlukan. Kombinasi tindakan antiseptik dengan alat crane adalah alat pengangkat 

dan pemindah material yang bekerja dengan prinsip kerja tali (Chudley, 2004). Crane 

sangat bervariasi, mulai dari sistem katrol sederhana sampai  sistem mekanik yang rumit. 

Secara umum Crane dapat digolongkan menjadi 3 tipe utama yaitu tipe mobil, statik dan 

tower, sedangkan yang digunakan  saat tindakan antiseptik intraoperatif adalah tipe katrol 

statik sederhana (Danar, 2004). Insiden fraktur di USA diperkirakan menimpa satu orang 

pada setiap 10.000 populasi setiap tahunnya (Armis, 2002). Semua pelaksanaan tindakan 

antiseptik fraktur ekstremitas bagian bawah ditopang / diangkat dengan menggunakan 

kekuatan otot tangan perawat. Hasil studi pendahuluan pada Bulan April 2012 di Instalasi 

Bedah Sentral Rumah Sakit Semen Gresik didapatkan bahwa sebanyak 12 perawat yang 

melakukan tindakan antiseptik intraoperatif secara manual dengan waktu tercepat selama 

15 menit, dan waktu terlama 25 menit, penyelesaian setiap aktivitas dan waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya didefinisikan sebagai durasi. Durasi berkaitan erat 

dengan alokasi sumber daya manusia, peralatan, dan biaya, yang mengandung unsur 

keyakinan yang berupa tingkat kesulitan dan kemudahan. Namun perbandingan alat crane 

dan manual terhadap durasi antiseptik intraoperatif belum dapat dijelaskan. 

Di Indonesia rumah sakit tipe A sebagai rumah sakit rujukan  di Indonesia Bagian 

Barat dan Timur yaitu RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan RSU dr. Soetomo 

Surabaya pelaksanaan tindakan antiseptik  intraoperatif pada fraktur ekstremitas bagian 

bawah untuk mengangkat kaki murni menggunakan kekuatan otot tangan perawat, dan 

belum menggunakan alat bantu penyangga / alat Crane. Data yang dikumpulkan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Makmal Terpadu Immunoendokrinologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia (FKUI), pada tahun 2006 dari 1690 kasus kecelakaan lalu lintas, 

ternyata yang mengalami Fraktur Femur (ekstremitas bawah) sebanyak 249 kasus. 

Sedangkan berdasarkan  data dari Rekam Medis Rumah Sakit Semen Gresik, total tindakan 

operasi pada tahun 2011 sebanyak 1924 pasien, Spesialis Ortopedi sebanyak 494 pasien, 

dan operasi ekstremitas bagian bawah sebanyak 105 pasien.   

Penggunaan alat Crane pada tindakan antiseptik intraoperatif khususnya fraktur 

ekstremitas bagian bawah di negara maju seperti Negara Amerika, dan Australia   belum 

diterapkan, namun kami temukan penggunaan alat Leg Holder pada tindakan tertentu 

seperti Osteoartritis Genus dengan metode Artroskopi sudah diterapkan.  Pelaksanaan 

tindakan pembedahan pada pasien dengan masalah fraktur ekstremitas bagian bawah di 

kamar operasi  dapat dilakukan dari peneriman pasien dari Ruang Rawat Inap, dipindahkan 

ke bed transfer, dilakukan premedikasi, dimasukkan ke kamar operasi untuk dilakukan 

pembiusan, dan dilakukan tindakan antiseptik  dengan dua tahap. Tahap pertama 

ekstremitas bagian bawah diangkat dan dilakukan antiseptik dengan cairan hibicet 

kemudian dikeringkan dengan linen steril, tahap ke dua ekstremitas bagian bawah diangkat 

lagi dan dilakukan antiseptik dengan povidon iodine selanjutnya dibilas dengan alkohol 70 

%, posisi bagian ekstremitas dipertahankan, dokter operator bersama perawat asisten 

melakukan draping dengan linen steril tahap demi tahap sampai semua bagian terbungkus 

dan terlihat bagian yang akan dioperasi (Depkes, 1999).      

   Alat Crane sampai saat ini belum digunakan oleh rumah sakit lain. Alat Crane 

sangat berguna  untuk tindakan antiseptik intra operatif, dapat mempercepat tindakan 

(Steven, 1990). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti perbedaan penggunaan alat 

crane dan manual terhadap durasi tindakan antiseptik intraoperatif. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Dalam penelitian ini menggunakan desain Quasy Eksperimental (post test design). 

Rancangan ini berupaya mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan 
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kelompok kontrol disamping kelompok eksperimental. Tetapi pemilihan kedua kelompok 

tidak menggunakan teknik acak. Dalam rancangan ini kelompok eksperimental diberi 

perlakuan berbeda dengan kelompok lain, kemudian diadakan pengukuran kembali 

(observasi). Hasil observasi akan dikontrol/dibandingkan dengan hasil observasi yang 

menggunakan intervensi berbeda (Nursalam, 2003). Pada penelitian ini kelompok 

perlakuannya ada dua macam: kelompok dengan alat crane dan kelompok dengan tindakan 

manual dan observasi dilakukan setelah tindakan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal    

1 November sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, di Kamar Operasi Rumah Sakit 

Semen Gresik.  

Pemilihan sampel dengan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah  

seluruh pasien operasi Fraktur Femur di Kamar Operasi Rumah Sakit Semen Gresik 

sebesar 20 responden,  dengan pembagian 10 responden untuk tindakan Crane, dan 10 

responden untuk tindakan Manual. Hasil observasi tindakan antiseptik intraoperatif 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan Independen T.Test, test dimana data berbentuk 

rasio tersebut diolah dan dianalisis. Untuk mengetahui tingkat perbedaan antar variabel 

independen dan variabel dependen, dengan makna perlakuan α≤ 0,05, yang artinya H0 

ditolak, dan  H1 diterima yakni ada perbedaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

1. Perbedaan penggunaan alat crane dan manual terhadap durasi tindakan 

antiseptik intraoperatif 

 

Tabel.1 Distribusi Observasi Waktu Tindakan Antiseptik Intraoperatif dengan Crane dan 

Manual di Kamar Operasi Rumah Sakit Semen Gresik. 

Kelompok Crane Waktu Kelompok Manual Waktu 

Total 130 menit Total 150 menit 

Rata–Rata 13 menit Rata-rata 15 menit 

Hasil uji statistik Independent T-test  p=0,000 

 

 Berdasarkan tabel  diatas rata-rata waktu  yang dibutuhkan setiap tindakan yaitu 13 

menit, pada kelompok tindakan dengan Crane, sedangkan pada kelompok Manual 

dibutuhkan waktu setiap tindakan selama 15 menit. Hasil penelitian pelaksanaan tindakan 

antiseptik intraoperatif  di Kamar Operasi Rumah Sakit Semen Gresik, pengamatan 

dilakukan pada kondisi normal, artinya tidak dilakukan intervensi apapun, pelaksanaan 

berjalan sesuai dengan kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam praktik. Durasi pada 

pelaksanaan tindakan antiseptik intraoperatif dari awal tindakan sampai dilakukan 

drapping dengan linen steril pada kasus closed fraktur Femur didapatkan waktu rata-rata 

selama 15 menit.  

 Tindakan antiseptik intraoperatif dengan menggunakan alat Crane, membutuhkan  

durasi lebih cepat, jika dibandingkan  dengan tindakan Manual, dengan alat Crane dari 

beberapa komponen tindakan dapat dilakukan secara berurutan mulai dari pemasangan alat 

pada area tumit, kemudian diangkat sesuai kebutuhan, dilakukan antiseptik dengan cairan 

hibicet 3%, langsung dikeringkan dengan duk steril, dilanjutkan dengan cairan Povidon 

iodine, selanjutnya dibilas dengan alkohol 70 %,  dokter operator bersama perawat asisten 

melakukan drapping dengan linen/doek steril tahap demi tahap sampai semua bagian 

terbungkus dan terlihat bagian yang akan di operasi (Depkes, 1999). Kelebihan 

penggunaan alat Crane pada saat pelaksanaan antiseptik: Tanpa ada jeda waktu pada setiap 

tindakan mulai dari pembersihan dengan cairan hibicet 3%, pengeringan dengan duk steril, 

cairan povidone iodine, dan alkohol 70%, sampai drapping dengan doek steril ekstremitas 

bawah  posisi tetap terangkat.  Berat badan pasien sesuai dengan batasan inklusi ≥ 40kg, 

pada kelompok responden dengan berat badan 40-50kg, 51-60kg, dan ≥61kg, penggunaan 

alat Crane berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Sedangkan kekurangan 

penggunaan alat Crane antara lain: dibutuhkan keterampilan setiap perawat terutama 

perawat circuler pada setiap pelaksanaan tindakan serta dibutuhkan persiapan peralatan 

yang mungkin akan mengganggu peralatan inti operasi itu sendiri. 
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Tindakan manual antiseptik intraoperatif pada fraktur femur dilakukan dengan  dua 

tahap, tahap pertama ekstremitas bagian bawah diangkat dengan tangan  perawat, dan 

dilakukan antiseptik dengan cairan hibicet 3%,  kemudian diturunkan dan dikeringkan 

dengan linen / doek steril. Tahap ke dua ekstremitas bagian bawah diangkat lagi dan 

dilakukan antiseptik dengan povidon iodine, selanjutnya dibilas dengan alkohol 70 %. 

Posisi bagian ekstremitas dipertahankan, dokter operator bersama perawat asisten 

melakukan drapping dengan linen/doek steril tahap demi tahap sampai semua bagian 

terbungkus dan terlihat bagian yang akan di operasi (SPO RS Semen Gresik).   

Tindakan antiseptik intraoperatif dengan manual pada kasus fraktur Femur lebih 

lama waktu yang dibutuhkan, jika dibandingkan dengan menggunakan alat Crane. Dapat 

dilihat dari hasil observasi waktu tindakan. Sedangkan kelebihan dengan Manual: Tidak 

membutuhkan persiapan alat, dan bagian yang akan dilakukan tindakan antiseptik langsung 

diangkat. Sedangkan kekurangannya: responden kelompok manual berat badan sesuai 

inklusi ≥40kg, ada pengaruh dimana berat badan semakin bertambah  pengaruhnya 

terhadap perawat circuler untuk mengangkatnya. Sehingga dari beberapa aktivitas tindakan 

antiseptik intraoperatif   membutuhkan jeda waktu, yang mengakibatkan waktu bertambah 

lama. Faktor biaya akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu, jika pasien 

menggunakan pembiusan general anestesi, maka obat anestesi akan bertambah melalui 

inhalasi sesuai kebutuhan Liter Per Menit (LPM) melalui  Oxigen.     

Hasil analisis Independen T-Test didapatkan p = 0,000 yang artinya  ada perbedaan  

yang signifikan antara penggunaan alat Crane dan Manual terhadap durasi tindakan 

antiseptik intraoperatif. Menurut Gaspers (2002) suatu pekerjaan dikatakan efisien jika 

suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output ), dan dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

Ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap  tingkat signifikasi 

penelitian  yaitu : berat badan responden  pada saat  pelaksanaan tindakan tidak melakukan 

pemilihan   kelompok berat  badan  secara merata,  peneliti  temukan pada kelompok berat 

badan 40-50kg. Penggunaan alat Crane  1 responden, Manual 3 responden, untuk berat 

badan 51-60kg.  Crane 4 responden, Manual 7 responden, dan kelompok  berat badan 

≥61kg. Crane 5 responden, Manual 3 responden.  

Penggunaan alat Crane pada pelaksanaan tindakan antiseptik intraoperatif tanpa 

membutuhkan  jeda waktu sedangkan pelaksanaan Manual membutuhkan jeda waktu, 

karena setiap aktivitas diperlukan untuk menurunkan kaki. Dari hasil penelitian tentang 

perbedaan penggunaan alat Crane dan Manual  tersebut, maka alat Crane dapat digunakan  

untuk tindakan antiseptik intraoperatif  khususnya fraktur Femur  dengan berat badan  

≥40kg, sedangkan penggunaan  Manual lebih efektif digunakan terutama pada pasien 

dengan berat badan <40 kg.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 

Tindakan antiseptik intraoperatif dengan menggunakan alat Crane menunjukkan 

waktu yang lebih cepat 2 menit dibandingkan dengan tindakan antiseptik intraoperatif 

menggunakan alat manual. 

 

Saran 

 Tindakan antiseptik intraoperatif dengan menggunakan alat crane membantu 

mempercepat tindakan, dan efektif digunakan pada operasi ekstremitas bawah dengan BB 

pasien ≥40kg. 
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ABSTRAK 

 

 Merokok merupakan masalah besar bagi kesehatan. Konsumsi tembakau bisa 

menjadi penyebab utama kematian di dunia yang harus dapat dicegah. Penurunan fisiologi 

paru-paru dapat diukur dengan spirometer sehingga didapatkan nilai FVC (Force Volume 

Capacity). Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan hubungan perilaku merokok 

dengan penurunan kapasitas volume paru. 

 Desain penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Unit 

Medical Check-Up Rumah Sakit Semen Gresik pada bulan September 2012. Sampel yang 

didapatkan sebanyak 27 responden yang dipilih dengan cara purposive sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan observasi serta 

dianalisis dengan menggunakan uji statistik korelasi spearman rank dengan tingkat 

signifikan 0,05. 

 Hasil penelitian ini adalah 12 orang (44,4%) memiliki perilaku merokok ringan, 11 

orang (40,7%) memiliki perilaku merokok rata-rata, dan 4 orang (14,8%) memiliki 

perilaku merokok berat. Hasil penelitian untuk kapasitas volume paru antara lain: 13 orang 

(48,1%) memiliki paru-paru yang normal, 13 orang (48,1%) memiliki paru restriktif 

ringan, 1 orang (3,7%) memiliki paru restriktif sedang dan tidak ada responden yang 

memiliki paru restriktif berat. Hasil uji analisis korelasi spearman rank =0,169 (>0,05), 

tidak ada hubungan yang signifikan dari perilaku merokok dengan penurunan kapasitas 

volume paru. 

 Semua orang disarankan untuk mengurangi konsumsi rokok dan melakukan 

olahraga secara teratur supaya kapasitas volume paru normal. 

 

Kata kunci: Kebiasaan merokok, Kapasitas volume paru  

 

ABSTRACT 

 

Smoking was a big problem for health. Tobacco consumption could became the 

first leading cause of death in the world which should be able to be prevented. Decreasing 

physiology of lungs can be measure with spyrometry to get the value of FVC (Force 

Volume Capacity). The purpose of this research was to explain the relationship of smoking 

behavior with decreasing volume capacity of lung. 

Design study was cross sectional design. Study was conducted in Medical Check 

Up Semen Gresik Hospital on September 2012. Chosen sample was 27 people which were 

selected by purposive sampling. The data was collected by using questionaire and 

observation and also analyzed by using statistical test of correlation spearman rank with 

level of significant 0.05. 

The results of this research were 12 people (44.4%) has light smoking behaviour, 

11 people (40.7%) has average smoking behaviour and 4 people (14.8%) has severe 

smoking behaviour. There was 13 people (48.1%) has normal lungs, and 13 people 

(48.1%) has light restricted lungs, 1 people (3.7%) has average restricted lungs and severe 

rastricted lungs was zero. Analyzed result with Spearman Rank Correlation =0.169 

(>0.05), there was not significant relationship of smoking behaviour with decreasing 

volume capacity of lung. 

The sugestion is all people must smoking lessly and doing regular sport in order to 

normal volume capacity of lung. 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

149 

 

 

Keywords : Smoking Behaviour, Volume Capacity of Lung 

 

PENDAHULUAN 
 

Merokok mengganggu kesehatan, kenyataan ini tidak dapat kita pungkiri. 

Kebiasaan merokok bukan saja merugikan perokok tetapi juga bagi orang disekitarnya. 

Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Seseorang 

dikatakan perokok jika selama ini telah menghisap minimal 100 batang rokok (Sianturi, 

2003). Secara global, konsumsi rokok membunuh satu orang dalam setiap detik. WHO 

memperkirakan pada 2020 penyakit berkaitan dengan rokok akan jadi masalah kesehatan 

utama di banyak Negara. Merokok bukanlah penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu 

suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian 

secara langsung, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat 

mengakibatkan kematian. Berbagai jenis penyakit dapat dipicu karena merokok. Penyakit 

yang bisa disebabkan oleh merokok, antara lain peyakit-penyakit kardiovaskuler atau 

penyakit jantung koroner dan kanker seperti kanker paru-paru, kanker mulut, kanker 

esophagus dan lain-lain lagi. Walaupun hasil studi menunjukkan hasil yang merugikan, 

kebanyakan perokok tidak percaya. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya akibat 

buruk dari rokok bukanlah akibat yang dapat dirasakan dalam jangka waktu pendek. 

Biasanya kerusakan yang diakibatkannya terakumulasi sedikit demi sedikit dan baru bisa 

dirasakan langsung beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian. Hal inilah yang 

membuat bahaya rokok terhadap kesehatan sulit diyakini (Andi, 2004). Namun sampai saat 

ini hubungan perilaku merokok dengan penurunan kapasitas volume paru belum dapat 

dijelaskan. 

Tobacco Atlas (2009) menunjukkan bahwa negara Indonesia mengkonsumsi 182 

milyar batang rokok, menduduki peringkat ke 5 konsumsi rokok terbesar setelah China 

(1.697 milyar batang), Amerika Serikat (464 milyar batang), Rusia (375 milyar batang) 

dan Jepang (299 milyar batang). Penduduk Indonesia  sekitar 60% berada di pedesaan. 

(Susens, 1995 dan 2001). Propinsi dengan prosentase penduduk di pedesaan yang merokok 

paling tinggi berturut-turut adalah Lampung (30%), Jawa Barat (31%), Kalimantan Barat 

(31%), dan Bengkulu (30%), (Persi, 2006). Hampir 70% perokok Indonesia mulai 

merokok sebelum mereka berumur 19 tahun. Banyaknya perokok pemula di kalangan 

anak-anak dan remaja mungkin karena mereka belum mampu menimbang bahaya merokok 

bagi kesehatan dan dampak adiktif yang ditimbulkan nikotin (Persi, 2006). Data di Medical 

Check Up Unit di Rumah Sakit Semen Gresik pada tahun 2010 dari 938 karyawan yang 

melakukan general check up terdapat 46,13% mempunyai kebiasaan merokok dan dari 

hasil pemeriksaan spirometri terdapat 43,07% mengalami gangguan, yaitu  restriktif 

sebanyak 34,54% dan obstruksi sebanyak 8,53%, sedangkan data tahun 2011 dari 884 

karyawan yang melakukan pemeriksaan kesehatan terdapat 45,88% mempunyai kebiasaan 

merokok dan dari hasil pemeriksaan spirometri terdapat 40,26% mengalami gangguan, 

yaitu restriktif sebanyak 34,27% dan obstruksi sebanyak 5,99%.  

Paru-paru merupakan salah satu organ tubuh yang sangat vital, kapasitas paru saat 

menghirup udara masuk ke dalam paru-paru maupun menyerap udara (O2) untuk 

didistribusikan ke seluruh tubuh tergantung pada normal tidaknya fungsi paru-paru tersebut 

(Guyton & Hall, 2007). Keadaan ini dipengaruhi oleh banyak hal misalnya akibat paparan 

lingkungan, debu, gas, serat maupun mikroorganisme yang ada di lingkungan atau bisa 

juga akibat keadaan manusia itu sendiri misalnya faktor genetika, perilaku dalam 

pemakaian APD (Alat Pelindung Diri), merokok dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan 

akibat merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan 

jaringan paru-paru. Pada saluran napas besar, sel mukosa membesar (hypertrophy) dan 

kelenjar mucus bertambah banyak (hyperplasia). Penyempitan akibat bertambahnya sel 

penumpukan lendir. Pada jaringan paru-paru, terjadi peningkatan jumlah sel radang dan 

kerusakan alveoli. Akibat perubahan anatomi dan saluran napas, pada perokok akan timbul 

perubahan pada fungsi paru-paru dengan segala macam gejala klinisnya. Hal ini menjadi 

dasar utama terjadinya penyakit obstruksi paru menahun (PPOM) termasuk emfisema 

paru-paru, bronkitis kronis dan asma. 
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Selama ini untuk mengetahui besarnya volume kapasitas paru pasien di Rumah 

Sakit Semen Gresik digunakan alat spirometer. Dengan alat ini dapat diketahui ada 

tidaknya gangguan kapasitas volume paru dan jenis gangguan fungsi paru, terutama untuk 

mengetahui adanya gangguan pengembangan paru yang dapat diindikasikan oleh suatu 

penurunan kapasitas volume paru, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan, misalnya 

dengan melakukan penyuluhan (Health Education) maupun penempelan panflet-panflet 

atau penyebaran leaflet tentang bahaya merokok sehingga responden atau masyarakat 

mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok. Berdasarkan permasalahan tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan kebiasaan merokok dengan 

penurunan kapasitas volume paru. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang dilakukan di Unit Medical 

Check Up Rumah Sakit Semen Gresik mulai 1 September 2012 sampai dengan 27 

September 2012. Populasi dari penelitian ini adalah responden yang melakukan 

pemeriksaan Medical Check Up di Medical Check Up Unite Rumah Sakit Semen Gresik 

sebanyak 28 responden. 

 Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, besar sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 27 responden, sesuai dengan kriteria inklusi yang ditetapkan. 

Dalam penelitian ini variabel independen adalah kebiasaan merokok sedangkan variabel 

dependen adalah penurunan kapasitas volume paru. 

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang 

dimodifikasi oleh peneliti pada kebiasaan merokok sedangkan penurunan kapasitas volume 

paru dengan melakukan observasi, persentase perbandingan hasil nilai FVC pada 

pemeriksaan spirometri dengan nilai prediksi. Data yang sudah berbentuk ordinal diolah 

dan dianalisis dengan menggunakan uji Spearman Rank dengan nilai kemaknaan <0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Tabel 1.  Tabulasi silang kebiasaan merokok dengan penurunan kapasitas volume paru di 

Unit Medical Check Up RS Semen Gresik Bulan September 2012 

Kebiasaan 

Merokok 

Hasil Pemeriksaan Spirometri 

Total 
Normal 

Restriktif 

Ringan 

Restriktif 

Sedang 

Restriktif 

Berat 

N % N % N % N % N % 

Ringan 4 14,8 6 22,2 1 3,7 0 0,0 11 40,7 

Sedang 6 22,2 6 22,2 0 0,0 0 0,0 12 44,4 

Berat 3 11,1 1 3,7 0 0,0 0 0,0 4 14,8 

Total 13 48,1 13 48,1 1 3,7 0 0,0 27 100,0 

Hasil uji Spearman Rank                = 0,169                       r = -,273 

 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 27 responden diketahui bahwa setengah yaitu 

12 (44,4%) responden mempunyai kebiasaan merokok 10 – 20 batang per hari, 

setengahnya lagi yaitu 11 (40,7%) responden mempunyai kebiasaan merokok kurang dari 

10 batang per hari dan hanya sebagian kecil yaitu 4 (14,8%) responden mempunyai 

kebiasaan merokok lebih dari 20 batang per hari. Jumlah konsumsi rokok per hari dapat 

digunakan sebagai indikator tingkatan merokok seseorang. Dalam penelitian ini konsumsi 

rokok dikategorikan menjadi 3 yaitu kurang dari 10 batang per hari (perokok ringan),   10 

– 20 batang per hari (perokok sedang), dan lebih dari 20 batang per hari (perokok berat). 

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa setengah yaitu 12 (44,4%) responden 

termasuk perokok sedang dan setengah lagi 11 (40,7%) responden termasuk perokok 

ringan dan hanya sebagian kecil saja yang termasuk perokok berat 4 (14,8%) responden. 

 Hal ini dikarenakan masyarakat sebetulnya tahu bahaya merokok. Sebagian besar 

masyarakat merokok dengan alasan bukan kecanduan tetapi merokok yang dilakukan oleh 
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kebanyakan laki-laki dipengaruhi oleh faktor psikologis meliputi rangsangan sosial melalui 

mulut, ritual masyarakat, menunjukkan kejantanan, mengalihkan diri dari kecemasan, 

kebanggaan diri serta dapat memberikan ketenangan dan menghilangkan stress. Menurut 

Partodiharjo (2006) merokok dapat memberikan ketenangan, menghilangkan sakit kepala 

dan stress serta dapat menghilangkan perasaan malas.  

Peneliti berpendapat walaupun masyarakat tahu akan bahaya dari kebiasaan 

merokok akan tetapi karena dorongan dari beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan kebiasaan merokok juga dipengaruhi oleh faktor fisiologis yaitu adiksi 

tubuh terhadap bahan yang dikandung rokok seperti nikotin atau juga disebut kecanduan 

terhadap nikotin (Suheni, 2007), sehingga ini dapat mempengaruhi jumlah merokok 

seseorang. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 27 responden melalui observasi hasil 

pemeriksaan spirometri diketahui bahwa setengah yaitu 13 (48,1%) responden hasil 

perbandingan FVC (Force Volume Capacity) pemeriksaan spirometri lebih dari atau sama 

dengan 80% dari nilai prediksi, setengah lagi yaitu 13 (48,1%) responden hasil 

perbandingan FVC (Force Volume Capacity) pemeriksaan spirometri 60% - 79% dari nilai 

prediksi dan sebagian kecil yaitu 1 (3,7%) responden hasil perbandingan FVC (Force 

Volume Capacity) pemeriksaan spirometri 30% - 59% dari nilai prediksi. Hasil penelitian 

tersebut diatas menunjukkan setengah 13 (48,1%) responden termasuk kategori normal, 

setengah lagi 13 (48,1%) responden termasuk kategori restriktif ringan dan hanya sebagian 

kecil yaitu 1 (3,7%) termasuk kategori restriktif sedang.  

Hal ini dikarenakan kapasitas volume paru seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Baharudin, 2010) antara lain : 

1.   Usia.  

Seiring dengan pertambahan usia, kapasitas volume paru juga akan menurun. Kapasitas 

volume paru orang berusia 30 tahun keatas rata-rata 3.000 ml sampai dengan 3.500 ml dan 

pada orang yang berusia 50 tahunan kapasitas volume paru kurang dari 3.000 ml (Guyton, 

2007). Dari hasil penelitian setengah 14 (51,9%) responden berusia diatas 50 tahun.  

2.   Antropometri  

Tinggi badan dan berat badan juga berpengaruh pada kapasitas volume paru, kelebihan 

berat badan akan mengurangi daya kembang paru karena paru terselimuti lemak. Dari hasil 

penelitian setengah 16 (59,3%) responden termasuk kategori kelebihan berat badan.  

3.   Latihan Fisik.  

Latihan fisik sangat berpengaruh terhadap sistem kembang pernapasan. Kurangnya latihan 

fisik seseorang dapat mengurangi pemasukan oksigen ke dalam paru. Kurangnya latihan 

fisik dapat menurunkan kerja dan fungsi paru, jantung dan pembuluh darah. Dari hasil 

penelitian setengah 14 (51,9%) responden tidak melakukan kegiatan olahraga. Menurut 

pendapat peneliti bahwa kapasitas volume paru seseorang sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik karena keadaan organ paru maupun faktor-faktor lain yaitu usia, 

antropometri, aktifitas fisik, sehingga perlu upaya-upaya dalam meningkatkan kapasitas 

volume paru terutama dengan mencegah kegemukan berat badan dan latihan fisik yang 

teratur. 

Hasil analisis Spearman Rank Correlation didapatkan p = 0,169 yang artinya tidak 

ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan penurunan kapasitas 

volume paru. Dalam penelitian ini walaupun ada beberapa responden (13 responden) yang 

mengalami penurunan kapasitas volume paru tetapi penurunan tersebut masih dalam 

kategori ringan, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya akibat buruk dari rokok 

bukanlah akibat yang dapat dirasakan dalam jangka waktu pendek. Biasanya kerusakan 

yang diakibatkannya terakumulasi sedikit demi sedikit dan baru bisa dirasakan langsung 

beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian. Hal inilah yang membuat bahaya 

rokok terhadap kesehatan sulit diyakini (Andi, 2004). Hal ini sependapat dengan hasil 

penelitian Khumaida (2009) di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara 

yang berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok pekerja dengan 

gangguan fungsi paru menggunakan analisis statistik uji chi square diperoleh p value = 

0,420. Ada faktor lain yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan gangguan 

fungsi paru yaitu kadar debu perseorangan diperoleh nilai p= 0,000, penggunaan alat 

pelindung diri diperoleh nilai p= 0,002 dan kebiasaan olahraga diperoleh nilai p= 0,045. 
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Terdapat upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas volume paru, misalnya dengan 

menghindari paparan polusi debu, penggunaan alat pelindung diri (masker) serta dengan 

berolahraga secara teratur tiga kali seminggu selama 15-30 menit, disamping itu juga perlu 

upaya pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat kebiasaan merokok, misalnya dengan 

melakukan penyuluhan (Health Education) maupun penempelan pamflet-pamflet atau 

penyebaran leaflet tentang bahaya merokok sehingga responden atau masyarakat 

mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 Sebagian besar responden menunjukkan perilaku merokok ringan dan sedang 

dengan penurunan kapasitas volume paru kategori normal dan restrikrif ringan. Kebiasaan 

merokok tidak berhubungan dengan penurunan kapasitas volume paru. Kebiasaan merokok 

memiliki akibat buruk merusak paru-paru dalam jangka waktu panjang. 

 

Saran 

Upaya pencegahan kebiasaan merokok sangat diperlukan, misalnya dengan 

melakukan penyuluhan (Health Education) maupun penempelan pamflet-pamflet atau 

penyebaran leaflet tentang bahaya merokok sehingga responden atau masyarakat 

mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok karena dampak dari kebiasaan 

merokok memiliki dampak jangka panjang kerusakan paru-paru. 
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ABSTRAK 

 

Persepsi rotasi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Persepsi seorang 

perawat terhadap rotasi pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja perawat dalam 

memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan persepsi rotasi 

dengan kinerja pada perawat pelaksana. 

Desain penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 

sampai 23 Agustus 2012 dengan 66 responden di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen 

Gresik. Metode pengambilan sampel yang digunakan Purposive sampling. Alat ukur yang 

digunakan adalah skala persepsi. Data dikumpulkan dengan kuesioner penilaian persepsi 

rotasi kerja dan peneliti melakukan pengamatan tentang kinerja perawat pelaksana, data 

yang didapat kemudian dianalisis menggunakan Kendall tau-b. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi rotasi kerja 

dengan kinerja perawat pelaksana, hasil yang diperoleh p= 0,200 (p> 0,05). 

Hasil analisis persepsi rotasi tidak memiliki hubungan dengan kinerja perawat 

pelaksana, dan rotasi kerja yang direkomendasikan harus dilakukan secara berkelanjutan 

dan berdasarkan pedoman untuk meningkatkan kinerja perawat. 

 

Kata kunci: Persepsi, Rotasi kerja, Kinerja, Perawat pelaksana 

 

ABSTRACT 

 

Perception of job rotation can affect a person’s performance. The extent to which 

the influential of perception on the performance of the rotation with a nurse in providing 

services. This research purpose was to explain association perception of rotation with 

performance on the nurse practitioner. 

This research design was cross sectional. Research was conducted on the 1st until 

23rd August 2012 with 66 respondents at the Inpatient Installation Semen Gresik Hospital. 

The sampling method was used Purposive sampling. Measuring tool was used the 

perception scale. Data were collected with questionaires of perception and performance 

assessment nurse practitioner conducted by researcher with the observation, and then 

analyzed by Kendall’s tau-b. 

The result was showed no association between the perception of rotation with the 

performance of the nurse practitioner, result obtained p= 0.200 (p>0.05). 

Based on the analysis the perception of rotation has no association with the 

performance of the nurse practitioner, and recomended rotation should be carried out 

continuously and based guidelines to improve the performance of nurses. 

 

Keywords : Perception, job rotation, performance, nurse practitioner 

 

PENDAHULUAN 

 

      Keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit salah satunya dipengaruhi oleh kinerja 

perawat (job performance) atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk 

meningkatkan kinerja dari perawat, salah satunya melalui cara rotasi/mutasi ruangan. 

Nitisemito (2002) berpendapat bahwa rotasi bertujuan agar perawat yang mengalami 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

154 

 

kejenuhan dan kelelahan kerja dapat bersemangat untuk bekerja kembali sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perawat secara optimal. Pelaksanaan rotasi disesuaikan dengan 

minat dan kemampuan dari perawat tersebut dengan demikian diharapkan kinerja perawat 

akan semakin baik. Persepsi perawat terhadap rotasi ini secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi persepsi positif dan persepsi negatif (Fujino dan Nojima, 2005). 

Perawat yang berpersepsi positif terhadap rotasi karena rotasi akan memberikan manfaat 

bagi perawat, sesuai dengan harapan dan tujuan rotasi. Persepsi negatif dapat diartikan 

rotasi itu membawa kerugian dan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan dari tujuan 

rotasi. Persepsi perawat terhadap rotasi ini berbeda-beda, ada perawat yang menerima di 

rotasi, ada juga yang tidak menerima dirotasi dengan cara mengajukan keberatan dan 

alasannya ke Kepala Bidang Keperawatan dan ada juga yang keluar dari Pelayanan 

Kesehatan. Namun sampai saat ini hubungan persepsi tentang rotasi kerja dengan kinerja 

perawat pelaksana belum dapat dijelaskan.  

Studi pendahuluan pada 18 perawat pelaksana di Paviliun 1 dan Paviliun 3 

RS.Semen Gresik yang berpendapat bahwa rotasi/mutasi akan memberikan dampak yang 

baik bagi perawat ada 3 orang atau 16,7% yang menyatakan sangat setuju, 10 orang atau 

55,6% yang menyatakan setuju, 1 orang atau 5,6% menyatakan sangat tidak setuju,dan 4 

orang atau 22,2% menyatakan tidak setuju. Jadi 13 orang atau 72,2% berpersepsi positif 

dan 5 orang atau 27,8% berpersepsi negatif terhadap rotasi/mutasi.      

Di RS. Semen Gresik rotasi/mutasi telah direncanakan saat penyusunan rencana 

kerja tahunan. Berdasarkan analisa data kebutuhan tenaga masing-masing unit dan tenaga 

yang telah melapor atau diketahui akan meninggalkan pelayanan baik yang menetap atau 

hanya sementara. Rotasi yang direncanakan akan disosialisasikan kepada tenaga yang 

bersangkutan melalui Kepala Ruang. Namun pelaksanaan rotasi ini terkadang harus 

dilakukan diluar rencana yang telah dibuat karena kebutuhan tenaga. Hal inilah yang dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda bagi masing – masing individu.  

Rumah Sakit harus mampu secara konsisten menghasilkan jasa kesehatan yang 

bermutu bagi masyarakat, maka Rumah Sakit harus selalu berupaya meningkatkan mutu 

pelayanan, salah satunya adalah dengan pelaksanaan rotasi yang disesuaikan dengan 

kemampuan dari perawat dengan  pertimbangan yang matang agar persepsi perawat 

terhadap rotasi menjadi positif. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan  

untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi tentang rotasi dengan kinerja pada 

perawat pelaksana di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik.  

 

METODE DAN ANALISA 

 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian cross 

sectional. Sampling penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian 

dilakukan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2012, dan dilaksanakan di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua perawat pelaksana di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik sebanyak 82 

orang. Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 66 perawat.  

Variabel independen penelitian ini adalah persepsi tentang rotasi, sedangkan 

variabel dependen adalah kinerja perawat pelaksana. Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan lembar kuesioner untuk persepsi perawat dengan pertanyaan sebanyak 17 

soal dan lembar observasi kinerja perawat melalui pengamatan dari peneliti sebanyak 12 

item. Data dilakukan pengolahan dengan uji statistik Kendal’s tau-b. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan Persepsi tentang Rotasi dengan Kinerja Perawat Pelaksana 

 

Hasil penelitian dari 66 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

59 orang (89%) memiliki persepsi positif tentang rotasi, dan hanya 7 orang (11%) yang 

memiliki persepsi negatif. Hasil observasi kinerja perawat pelaksana dari 66 responden 

menunjukkan hampir seluruhnya yaitu 63 orang (95%) kinerja baik, hanya 3 orang (5%) 

kinerja cukup dan tidak ada yang kinerja kurang. 
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Tabel 1.  tabel tabulasi silang persepsi tentang rotasi dengan kinerja perawat pelaksana 

Persepsi tentang rotasi  Kinerja  Prosentase 

 Baik Cukup Kurang  

Positif 85% 5% 0% 90% 

Negatif 10% 0% 0% 10% 

Total 95% 5% 0% 100% 

Uji analisis Kendall’s tau-b           p= 0,20                      r= -0,129                                                                                       

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perawat yang memiliki persepsi positif 

menunjukkan kinerja yang baik, selain itu perawat yang memiliki persepsi negatif juga 

menunjukkan kinerja yang baik. Analisis data menggunakan analisis Kendall’s tau-b 

dengan tingkat kemaknaan p=0,20 (p>0,05) didapatkan p=0,20 artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara persepsi tentang rotasi dengan kinerja pada perawat pelaksana di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik. Hal ini karena sudah ada protap yang 

baku yang harus dilaksanakan pada saat memberikan pelayanan keperawatan pada pasien 

sehingga dimanapun perawat tersebut di tempatkan tidak akan mempengaruhi kinerja. 

Pelayanan keperawatan di Rumah Sakit merupakan salah satu komponen yang dipakai 

sebagai indikator baik buruknya kinerja perawat di Rumah Sakit. Kegiatan pelayanan 

perawat bekerja sesuai standard yang ada berdasarkan 5 aspek dimensi mutu yang 

meliputi: tangible, empaty, responsiveness, reliable, dan assurance (Nursalam, 2011). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Singgih D. Gunarso (2004), kepribadian perawat 

yang baik adalah keadaan fisik yang sehat, penampilan  menarik, jujur, riang, rendah hati, 

ramah, sopan santun, pandai bergaul dan mempunyai rasa humor. Kiat keperawatan lebih 

difokuskan kepada kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

komprehensif dengan menggunakan kiat-kiat keperawatan tertentu dalam upaya 

memberikan kepuasan dan kenyamanan pada pasien (Puddin, 2011). 

Perawat supaya dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu hendaknya 

perawat terus menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan baik di bidang 

keperawatan maupun ilmu kedokteran, dengan mengikuti seminar, pelatihan atau bahkan 

mungkin melanjutkan pendidikan keperawatan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu juga 

perawat harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik saat memberikan pelayanan 

kepada pasien dan keluarganya dalam situasi dan kondisi apapun, agar pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan harapan pasien. Rotasi kerja bagi perawat sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan produktifitas kerja, menambah pengetahuan, menghilangkan kejenuhan, 

memberi kepuasan dalam bekerja serta mengembangkan kepribadian dan profesionalisme 

(Ardhana dkk, 2009).   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Perawat pelaksana di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Semen Gresik sebagian 

besar berpersepsi positif tentang rotasi dan hampir seluruh perawat menunjukkan kinerja 

baik. Persepsi tentang rotasi kerja tidak berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana. 

Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perawat di lingkungan kerja 

manapun harus bekerja sesuai standard dari rumah sakit. 

 

Saran 

Perawat yang akan dilakukan rotasi kerja perlu ada persiapan untuk mempermudah 

proses adaptasi di lingkungan kerja yang baru dan sosialisasi tentang keuntungan dan 

pentingnya rotasi kerja bagi perawat. Pelaksanaan rotasi perawat berdasarkan perencanaan 

sebelumnya dan menurut kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan manajer. Rotasi 

dilaksanakan secara kontinyu berdasarkan pedoman yang berlaku. Rotasi dilaksanakan 

tidak hanya untuk memenuhi kekurangan perawat di suatu ruangan. 
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ABSTRAK 

 

Retensi urine merupakan kedaruratan sistem urinari yang sering ditemukan. 

Manajemen sistem urinari yang baik salah satunya adalah kateter. Tindakan memberikan 

cairan pelumas atau jelly dalam prosedur kateter urin sangat penting untuk mencegah atau 

mengurangi resiko trauma uretra dan sensasi nyeri yang dialami oleh pasien. Ada dua 

teknik pemberian jelly yang pertama ujung kateter diolesi oleh jelly dan cara kedua 

penyemprotan langsung ke uretra dengan spuit 10 ml tanpa jarum. Tujuan penelitian ini 

untuk menjelaskan perbedaan teknik pemberian dengan jelly oles dan semprot terhadap 

tingkat nyeri pada pasien dengan kateter urine. 

Desain penelitian ini adalah quasy experimental, dengan jumlah sampel 10 orang 

menggunakan jelly oles dan 10 orang menggunakan semprotan jelly. Kecepatan instalasi 

diukur dengan stopwatch saat nyeri, intensitas nyeri diukur secara visual menggunakan 

skala nyeri numerik. Data dianalisis dengan mencari rata-rata dari kecepatan instalasi dan 

tingkat nyeri pada setiap kelompok dilanjutkan dengan uji Mann Whitney U-Test untuk 

mengetahui perbedaan nilai mean dengan tingkat signifikan p= 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara teknik 

jelly oles dan semprot terhadap tingkat nyeri pada pasien, diperoleh hasil p= 0.010. 

Teknik kateter urine dengan semprotan jelly menjadi salah satu pilihan untuk 

mengurangi rasa sakit yang lebih rendah. 

 

Kata kunci: Jelly oles, Semprotan jelly, Kateter urine, Tingkat nyeri 

 

ABSTRACT 

 

 Retention of urine represents emergency system of urinal that often found. It was 

needed good managerial one of them was catheter. Action give dilution of lubricant or 

jelly procedure of catheter of urine was vital importance to prevent or lessen risk the event 

trauma of urethra and sensation of pain in bone experienced by patient. There were two 

techniques gift of jelly that was smeared tip of catheter by jelly and the second way 

spraying direct into urethra by spuit 10 ml discharged needle. These research purposes to 

explain differences of technique gift with topical jelly and spray to pain levels in patient 

with catheter urine. 

Design of this research was quasi experimental, with amount of sample 10 people 

use the topical jelly and 10 people use spray jelly. Speed of installation measured by 

stopwatch while intensity pain in bone measured visually was used analogous numeric 

rating scale. Analyzed data with searching mean from speed of installation and pain level 

in each group continued with test of Mann Whitney U-Test to the mean to know significant 

of difference, with p= 0.05. 

This result of research showed that there were significant difference between 

technique topical jelly and spray to pain levels in patient obtained result p= 0.010. 

Technique catheter urine with spray jelly become one choice to reduce lower pain 

in bone. 

 

Keywords: Topical Jelly, Spray Jelly, Catheter Urine, Pain Level 
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PENDAHULUAN 

 

Tindakan kateterisasi merupakan tindakan invasif dan dapat menimbulkan rasa 

nyeri, sehingga jika dikerjakan dengan cara yang keliru akan menimbulkan kerusakan 

uretra yang permanen (Purnomo, 2003). Nyeri merupakan keluhan utama yang sering 

dialami oleh pasien dengan kateterisasi karena tindakan memasukkan selang kateter dalam 

kandung kemih mempunyai resiko terjadinya infeksi atau trauma pada uretra. Cara 

memasukkan jelly semprot langsung kedalam uretra dapat mempengaruhi kecepatan 

pemasangan sehingga mengurangi tingkat iritasi pada dinding uretra akibat pergesekan 

dengan kateter bila dibandingkan dengan cara pelumasan dengan melumuri jelly pada 

ujung kateter (Ferdinan, 2003). Selama ini di RSUD Bhakti Darma Husada Surabaya, 

teknik pemasangan kateter hanya menggunakan jelly yang dilumuri diujung kateter 

sedangkan faktor utama yang memudahkan terjadinya rasa nyeri dan iritasi mukosa uretra 

adalah karena teknik pemberian jelly yang kurang tepat. Dengan teknik dan prosedur 

kateterisasi diharapkan dapat mengurangi sensasi nyeri terutama penggunaan jelly, jenis 

maupun jumlah jelly yang digunakan. Namun  efektifitas teknik pemberian jelly oles dan 

semprot terhadap tingkat nyeri pasien dengan kateterisasi urin masih belum dapat 

dijelaskan. 

Berdasarkan data tahunan di RSUD Bhakti Darma Husada Surabaya  tahun 2010 

bahwa penderita BPH 65% datang dengan retensi urin dan diatasi dengan pemakaian 

kateter menetap sampai penderita siap dioperasi. Hasil penelitian Hermansyah (2005) di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya, uji stastistik Mann whitney U Test didapatkan p=0,010 

maka dapat dikatakan bahwa pasien pria dewasa yang menjalani kateterisasi urin dengan 

cara pelumasan jelly di oleskan menghasilkan intensitas nyeri yang lebih dibandingkan 

dengan cara pelumasan jelly yang disemprotkan. Data rekam medik di IGD RSUD Bhakti 

Darma Husada dari tahun 2010 sampai tahun 2012 pasien dengan kateterisasi mengalami 

peningkatan sebesar 25%, rata-rata didapatkan pasien per bulan 25 pasien dengan 

kateterisasi dan hasil survei awal wawancara peneliti bahwa dari 15 orang yang menjalani 

kateterisasi urin dengan jelly oles, keseluruhan mengeluhkan nyeri. Keadaan tersebut akan 

semakin menyulitkan penanggulangan kelainan saluran perkemihan. 

Retensi urine merupakan masalah sistem perkemihan yang banyak ditemukan oleh 

tenaga dokter dan perawat dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan beragam penyebab 

baik secara akut maupun kronis. Resiko trauma berupa iritasi pada dinding uretra lebih 

sering terjadi pada pria dan membran mukosa yang melapisi dinding uretra memang sangat 

mudah rusak oleh pergesekan akibat dimasukkan selang kateter (Budhiarta, 2010). 

Pelaksanaan tindakan kateterisasi urin untuk mengurangi pergesekan pada dinding uretra, 

perawat biasanya melumuri ujung kateter dengan cairan kental gel yang disebut jelly. 

Penggunaan jelly untuk mencegah spasme otot meatus eksterna sehingga mengurangi 

iritasi. Teknik pemberian jelly bisa juga dengan teknik menyemprotkan jelly ke dalam 

uretra eksterna, urut ke arah proksimal. 

Cara pelumasan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu untuk 

mengurangi resiko iritasi dan nyeri yang timbul, mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian guna mengetahui efektifitas teknik pemberian jelly oles dan semprot terhadap 

keluhan nyeri pasien dengan kateterisasi. Temuan ini dapat bermanfaat bagi praktek 

keperawatan klinik dimana perawat dalam melakukan kateterisasi  urin  dapat memilih cara 

pelumasan yang dapat mengurangi resiko gangguan rasa nyaman (nyeri) yang dialami 

klien.  

 

METODE DAN ANALISA 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experiment, dengan post 

test only control group design. Penelitian ini berupaya mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dari variabel dependen dan independen dengan pengukuran setelah dilakukan 

intervensi. (Nursalam,2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang akan 

dipasang kateter di IGD RSUD Bhakti Darma Husada Surabaya rata-rata dua bulan 

sebanyak 50 orang. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling 
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dengan besar sampel pada penelitian sesuai kriteria inklusi adalah 10 orang yaitu 10 orang 

pada kelompok perlakuan jelly oles dan 10 orang pada kelompok jelly semprot.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah teknik pemberian jelly. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah tingkat nyeri. Pengumpulan data peneliti melakukan 

observasi menggunakan skala nyeri numerik menurut Bourbanis sebagai instrumen 

penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mencari mean dari intensitas nyeri  

pada tiap kelompok lalu dilanjutkan dengan Uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan 

signifikansi mean variabel dependen antara kelompok perlakuan dan kontrol dengan 

tingkat kemaknaan α< 0,05.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Teknik Pemberian Jelly Oles terhadap Tingkat Nyeri Pasien Kateterisasi 

Urine 

Pemberian jelly oles didapatkan intensitas nyeri yang dilaporkan responden adalah 

skala sedang sampai berat (skor 2-9). Sebagian besar responden mengeluh nyeri sedang 

sebanyak 6 orang (60%) dengan teknik pemberian jelly oles. 

Pemasangan kateterisasi dengan teknik pemberian jelly oles dapat mencegah iritasi 

mukosa otot spingter uretra. Dimana jelly yang masuk ke meatus uretra hanya parsial 

sehingga tekanan dan gesekan meningkat. Spasme otot spingter uretra menjadi meningkat, 

menekan pembuluh darah dan meningkatkan kecepatan metabolisme jaringan yang masih 

dapat menyebabkan keluhan nyeri (Budhiarta, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

nyeri diantaranya usia, jenis kelamin, budaya, makna nyeri, gaya koping yang digunakan, 

kecemasan dan stresor lain, lingkungan dan dukungan orang terdekat, dan pengalaman 

nyeri yang lalu (Potter dan Perry, 2005).  

Semua responden dengan status kawin, yang akan mempengaruhi aspek psikososial 

pasien yaitu dukungan keluarga terhadap penyakit yang diderita yang bisa mempengaruhi 

respon terhadap nyeri. Responden sebagian kecil berumur 51-60 tahun, individu yang 

mengalami lanjut usia memiliki risiko tinggi mengalami situsi yang membuat mereka 

merasakan nyeri. Responden perlakuan jelly oles, 4 responden berpendidikan SLTA yang 

dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Dirasakan dan disadari otak, tetapi berlum tentu 

penderita akan tergangggu misalnya karena ia punya pengetahuan tentang nyeri sehingga 

ia menerimanya secara wajar, sehingga mereka kurang bisa menerima nyeri dengan baik. 

Responden bekerja pegawai negeri/ swasta dan ada juga yang tidak bekerja sebanyak 4 

orang. Pekerjaan yang menggunakan fisik atau pekerjaan yang tidak menggunakan fisik 

juga dapat mempengaruhi sensasi nyeri. Karena pekerjaan yang sifatnya fisik sudah 

membiasakan otot-otot tubuh menjadi kencang dan kurang peka terhadap intensitas nyeri, 

berbeda halnya dengan pekerjaan non fisik yang lebih peka terhadap rangsangan nyeri. 

  

2. Teknik Pemberian Jelly Semprot terhadap Tingkat Nyeri Pasien Kateterisasi 

Urine 

Respon nyeri yang dilaporkan dengan teknik pemberian jelly semprot adalah skala 

nyeri ringan sampai sedang skor (1-6). Sebagian besar responden mengeluh nyeri ringan 

sebanyak 7 orang (70%) dengan teknik pemberian jelly semprot.  

Pemasangan kateterisasi dengan teknik pemberian jelly semprot/dimasukkan 

langsung pada meatus uretra eksterna menjadikan lubrikasi lebih total karena jelly lebih 

sempurna masuk kedalam uretra yang bisa memperbaiki kualitas pelumasan. Sehingga 

tekanan dan gesekan menurun menjadikan spasme otot spingter uretra menjadi meningkat 

yang dapat menjadikan keluhan nyeri menurun (Budhiarta, 2010). 

Karakteristik responden sebagian besar berumur 61-65 tahun, akan terjadi 

penurunan fungsi ginjal terutama otot –otot detrusor sehingga terjadi retensi urin. Tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi pemahaman pasien tentang penelitian dan mempengaruhi 

perilaku pasien dalam pemeliharaan kesehatan. Sebagian besar berstatus kawin akan 

mempengaruhi psikososial pasien. Lingkungan dan kehadiran dukungan keluarga juga 

dapat mempengaruhi nyeri seseorang. Banyak orang yang merasa lingkungan pelayanan 

kesehatan yang asing, khususnya cahaya, kebisingan, aktivitas yang sama di ruang 

perawatan intensif, dapat menambah nyeri yang dirasakan. Pada beberapa pasien, 
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kehadiran keluarga yang dicintai atau teman bisa mengurangi rasa nyeri mereka, namun 

ada juga yang lebih suka menyendiri ketika merasakan nyeri. Beberapa pasien 

menggunakan nyerinya untuk rnemperoleh perhatian khusus dan pelayanan dari 

keluarganya (Farida, 2010). 

 

3. Perbedaan Efektifitas Teknik Pemberian Jelly Oles dan Semprot terhadap 

Tingkat Nyeri Pada Pasien Kateterisasi Urin 

 

Tabel 1 Efektifitas Teknik Jelly Oles dan Semprot Terhadap Tingkat Nyeri Pasien 

No Teknik Pemberian Tingkat Nyeri Total 

Ringan Sedang 

1 Oles 4 (40 %) 6 (60 %) 10 (100 %) 

2 Semprot 7 (70 %) 3 (30 %) 10 (100 %) 

Hasil Uji Statistik Mann-Whitney      p= 0,010 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keluhan nyeri pada 

kelompok jelly oles dan kelompok pembanding dengan jelly semprot. Hasil uji Mann- 

Whitney U Test didapatkan bahwa p=0,010 dan ini menunjukkan ada perbedaan yang 

signifikan dari teknik pemberian jelly oles dan pemberian jelly semprot terhadap tingkat 

nyeri pasien. Pasien pria dewasa yang menjalani kateterisasi urine dengan cara pelumasan 

jelly dioleskan menghasilkan intensitas nyeri yang lebih tinggi daripada cara pelumasan 

jelly disemprotkan. 

Hasil penelitian menunjukkan adalah bahwa rata-rata intensitas nyeri yang dialami 

responden ternyata lebih tinggi pada pemasangan kateter dengan cara pelumasan melumuri 

jelly pada ujung kateter daripada dengan cara memasukkan jelly langsung ke dalam uretra. 

Intensitas nyeri pada tindakan kateterisasi urin dengan cara pelumasan melumuri jelly pada 

ujung kateter dengan berkisar skor 1-9 atau dengan kata lain berkisar nyeri ringan sampai 

berat, sedangkan cara pelumasan dengan cara lubrikasi yaitu memasukkan  langsung 

kedalam uretra intensitas nyeri yang diungkapkan oleh responden berkisar skor   1-5 atau 

antara nyeri ringan dan nyeri sedang. Ini membuktikan bahwa memang terdapat pengaruh 

teknik pemberian jelly dalam pemasangan kateter urin terhadap keluhan nyeri yang dialami 

oleh responden. 

Rasa nyeri sebagian disebabkan secara langsung oleh spasme otot karena 

terangsangnya reseptor nyeri yang bersifat mekanosensitif karena tekanan dan gesekan 

pada dinding uretra. Rasa nyeri juga  secara tak langsung disebabkan oleh pengaruh 

spasme otot yang menekan pembuluh darah dan menyebabkan ischemia. Spasme otot juga 

akan meningkatkan kecepatan metabolisme jaringan otot sehingga relatif memperberat 

keadaan iskemia. Keadaan ini merupakan kondisi yang ideal untuk pelepasan bahan kimia 

seperti glutamate sebagai pemicu timbulnya rasa nyeri. Mengacu pada teori yang ada 

bahwa  kateter dengan jelly yang di semprotkan akan memperbaiki kualitas pelumasan 

karena lubrikasi terjadi lebih total, jelly lebih merata masuk kedalam uretra sehingga akan 

mengurangi terjadinya pergesekan dan tekanan. Pembuktian yang lebih bersifat kasat mata 

tentunya diperlukan bila hendak mengetahui secara pasti bahwa cara pelumasan 

memasukkan jelly ke dalam uretra dapat mengurangi tingkat iritasi pada dinding uretra 

akibat pergesekkan dengan kateter bila dibandingkan dengan cara pelumasan dengan 

melumuri jelly pada ujung kateter. Akan tetapi dari indikator nyeri kiranya dapatlah 

diyakini bahwa metode lubrikasi (pelumasan dengan memasukkan jelly ke dalam uretra) 

adalah lebih baik karena responden melaporkan intensitas nyeri yang lebih rendah karena 

seperti yang dikatakan oleh McNelly dan Marie (1999) bahwa intensitas nyeri merupakan 

refleksi dari berat ringannya kerusakan jaringan. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan 

dengan pemberian jelly semprot kualitas pelumasan lebih baik sehingga pemasangan 

kateter lebih cepat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Teknik pemberian jelly oles pada pasien kateterisasi urin dengan nilai nyeri rata-rata 

2,4. Teknik pemberian jelly semprot pada pasien kateterisasi urin dengan nilai nyeri rata-
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rata 1,7. Teknik pemberian jelly semprot lebih efektif dibanding teknik jelly oles. Nyeri 

yang dirasakan pasien dengan kateterisasi urine dipengaruhi faktor umur, status responden 

dan persepsi nyeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri diantaranya 

pendidikan dan pekerjaan responden. 

 

Saran 

 Teknik pemberian jelly semprot lebih dianjurkan untuk mengurangi nyeri saat 

pemasangan kateter daripada teknik pemberian jelly oles. 

 

KEPUSTAKAAN 

 

Budhiarta. (2010). Pemberian Jelly pada Kateterisasi Urin. http://www.nursingbegin.com. 

11 Juli 2012 pukul 23.00. 

 

Farida. (2010). Penilaian Nyeri. http://www.repository.usu.ac.id. 12 Juli 2012 pukul 16.00. 

 

Ferdinan, Tuti Pahria & Rani (2003). Intensitas Nyeri Pada Pemasangan  Kateterisasi 

Urin . Journal of padjadjaran University. 

 

Mc Nelly, F.D & Negbors, Marie.(1999). Medical Surgical Foundation for Clinical 

Practice. Philadelphia: W.b Saunders. 

 

Nursalam. (2002). Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan, Jakarta: Sagung 

Seto.   

 

Potter, Perry. (2005). Fundamental Keperawatan: Konsep, Teori dan Praktik. Volume 1. 

Jakarta: EGC. 

 

Purnomo, B.Basuki. (2003). Dasar-dasar Urologi. Jakarta: Sagung Seto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nursingbegin.com/
http://www.repository.usu.ac.id/


Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

162 

 

HUBUNGAN KEPUASAN PASIEN DENGAN LOYALITAS PASIEN 

 

(Correlation between Patient Satisfaction with Loyalty) 

 

Khoiroh Umah*, Shofiyah Wati** 

 

* Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik Jl. A.R. 

Hakim No. 2B Gresik, email: umah_62@yahoo.co.id 

** RS Petrokimia Gresik Jl. Jendral A. Yani Gresik 61151 

 

ABSTRAK 

 

Loyalitas adalah menggunakan secara berulang dan konsisten layanan kesehatan 

oleh pasien. Peran utama loyalitas adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan. Aspek yang berpengaruh dalam loyalitas adalah kenyamanan, hubungan 

pelanggan dengan petugas yang berdinas, ketrampilan petugas dan biaya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepuasan pasien dengan loyalitas pasien. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Populasi pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Petrokimia Gresik dengan menggunakan purposive sampling 

didapatkan sampel 63 responden. Variabel independen adalah kepuasan pasien, dan 

variabel dependen adalah loyalitas pasien. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner kemudian dianalisis menggunakan korelasi Spearman rho. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kepuasan pasien dan loyalitas pasien (p= 0,001 dan r= 0,404). Semakin tinggi kepuasan 

pasien maka semakin tinggi pula loyalitas pasien. 

Kesimpulan penelitian ini bahwa ada hubungan kepuasan pasien dengan loyalitas 

pasien melalui kualitas pelayanan yang baik. Peningkatan kualitas ke dalam perilaku dan 

nilai caring di rawat inap akan menghasilkan kepatuhan dan kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, sehingga pelanggan akan loyal. 

 

Kata kunci: Kepuasan, Loyalitas 

 

ABSTRACT 

 

Loyalty was a repeat purchase of services consistently by patients. The key role was 

patient satisfaction with the services provided. Influential aspect in this regard was the 

comfort, customer relation with officer in duty, officer technical competence and cost. The 

aim of the research was to know the relationship of patient satisfaction with patient 

loyalty. 

This study was used cross-sectional design. Population was the patient at wards 

Petrokimia Gresik Hospital. The sampling approachs used was purposive sampling. Total 

sample of 63 respondents, taken in accordance with the inclusion criteria. The independent 

variable was patient satisfaction, and the dependent variable was patient loyalty. Data 

collected using a questionnaire with analysis Spearman rho correlation. 

The result showed that there was a significant correlation between patient 

satisfaction and loyalty of patients (p= 0.001 and r= 0.404). The higher patient 

satisfaction, the higher patient loyalty. 

We can conclude that there was a relationship of patient satisfaction with patient 

loyalties through good quality service. Quality improvement into the behavior and caring 

value in the wards will result in compliance and customer satisfaction on an ongoing 

basis, so that the customers will be loyal. 

 

Keywords : Satisfaction, Loyalty 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kepuasan pelanggan atau pasien menjadi strategi utama bagi 

organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia salah satunya rumah sakit, agar tetap eksis  di 
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tengah persaingan yang semakin ketat. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan performa/kinerja dengan harapan-harapannya (Kotler, 2000). Sedangkan 

loyalitas menurut Tjiptono (2005) adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko 

atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. 

Kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan. 

Sedangkan kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan 

untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh 

pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen. Kepuasan pasien dan keluarga 

dapat dijadikan tolok ukur dari pelayanan keperawatan dan merupakan alat yang dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai bahan pengembangan pelayanan Rumah Sakit, bila 

pasien memperoleh kepuasan dalam pelayanan merupakan modal dasar bagi perusahaan 

dalam membentuk loyalitas pelanggan. Keberadaan Rumah Sakit baik swasta maupun 

milik pemerintah serta munculnya klinik–klinik kesehatan di kota besar menyebabkan 

terjadinya persaingan yang ketat dalam menyediakan jasa pelayanan kesehatan. Di dalam 

mencapai tujuan yang lebih berorientasi pada kepuasan pasien yang meliputi aspek fasilitas 

rumah sakit, peranan dokter, perawat dan staf non medis rumah sakit menjadi sangat 

penting karena kinerja mereka akan menentukan persepsi pasien terhadap pelayanan yang 

diberikan. Berdasarkan data (kotak saran) di Rumah Sakit Petrokimia Gresik terutama di 

pelayanan rawat inap, masih ada pasien yang merasa tidak puas, yaitu didapatkan adanya  

pasien yang mengeluh bahwa pelayanan pasien di rawat inap masih belum optimal, di 

mana perawat kurang responsif dalam menangani pasien. Penelitian tentang loyalitas 

pasien masih belum pernah dilakukan di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, sehingga 

hubungan kepuasan pasien dengan loyalitas pasien belum bisa dijelaskan. 

Menurut data di Rumah Sakit Petrokimia Gresik tahun 2011 menggambarkan 

bahwa mutu pelayanan  di Rumah Sakit Petrokimia Gresik masih belum  sepenuhnya  

sesuai dengan keinginan pelanggan. Data bulan Juni 2011 kriteria baik sekali 22%, baik 

78%, bulan September 2011 kriteria baik sekali 21% dan baik 79%, pada bulan Desember 

2011 kualitas pelayanan mengalami penurunan yaitu kriteria baik sekali 22%, baik 77% 

dan kurang baik 1%. Sedangkan data bulan Maret 2012 didapatkan 91% pasien merasa 

puas dan 9% pasien merasa tidak puas. Keberhasilan RS dapat ditandai salah satunya 

adalah semakin baiknya penggunaan tempat tidur perawatan oleh pasien atau BOR (Bed 

Occupancy Rate). Data pasien rawat inap yaitu BOR Rumah Sakit Petrokimia Gresik tahun 

2009 (69%), tahun 2010 (60,31%) sedangkan tahun 2011 (66,5%), ini menunjukkan bahwa 

jumlah setiap bulannya mengalami fluktuasi, kadang–kadang naik atau sebaliknya. 

Berdasarkan data tersebut di duga bahwa fluktuasi BOR dari tahun ke tahun disebabkan 

oleh permasalahan adanya kemungkinan (1) Adanya persaingan antara  Rumah Sakit 

Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta lainnya (2) ketidakpuasan pasien dengan pelayanan 

yang diberikan, khususnya pelayanan keperawatan. 

Pasien yang tidak puas akan pelayanan maka bentuk ketidakpuasan tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk: (1)  apabila pelanggan merasa tidak puas akan menyampaikan 

keluhannya kepada perusahaan yang bersangkutan, respon ini sangat menguntungkan 

perusahaan, (2) Apabila pelanggan tidak puas akan menyampaikan keluhannya kepada 

orang lain, baik teman, kolega atau keluarganya, tindakan ini berdampak besar bagi citra 

perusahaan, (3) Apabila pelanggan tidak puas akan menyampaikan keluhannya dengan 

mengadu lewat media masa, lembaga konsumen atau institusi hukum, tindakan ini sangat 

ditakuti oleh sebagaian besar perusahaan (Tjiptono, 2005). Dampaknya kembali akan 

menurunkan jumlah pasien untuk menggunakan jasa pelayanan. Jika konsumen merasa 

puas atau bahkan surprise dengan jasa yang diterimanya, ia akan memperlihatkan 

kecenderungan yang besar untuk menggunakan kembali jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan di masa yang akan datang, kepuasan yang tinggi menciptakan kelekatan 

emosional terhadap merek atau jasa tertentu hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang 

tinggi (Kotler, 2004). 

Hal diatas perlu diatasi dan dilakukan langkah-langkah yang positif dengan 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan, sehingga 

harapan pasien terpenuhi atau melebihi harapannya. Pelanggan yang memperoleh kepuasan 

dalam pelayanan merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk loyalitas 

pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, rumah sakit harus memfasilitasi 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

164 

 

tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat untuk meningkatkan kinerja mereka secara 

efektif. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

terkait dengan hubungan kepuasan pasien dengan loyalitas pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Petrokimia Gresik. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian cross 

sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Dalam penelitian ini variabel 

dependen adalah loyalitas pasien rawat inap dan variabel independen adalah kepuasan 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Instrumen dalam penelitian ini 

adalah lembar kuesioner kepuasan pasien menggunakan kombinasi  teori Junaidi (2007) 

dengan indikator evaluasi kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Petrokimia Gresik 

dan lembar kuesioner tentang loyalitas pasien menggunakan dua dimensi loyalitas (Griffin, 

2003).  

Besar sampel sebanyak 63 pasien dengan purposive sampling. Kriteria inklusi yang 

digunakan yaitu: Pasien yang dirawat minimal 2 hari, usia > 17 tahun, pasien umum, 

pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 2 (dua) dan 3 (tiga), bersedia menjadi 

responden dan pasien yang kooperatif. Penelitian dilakukan pada bulan  November 2012. 

Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman Rho, yaitu mengukur 

tingkat atau eratnya hubungan antar dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat 

yang berskala ordinal. Hasil signifikan p < 0,05  artinya jika hasil uji statistik menunjukkan 

p < 0,05 maka H1 diterima yaitu ada hubungan antara kepuasan pasien dengan loyalitas 

pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Petrokimia Gresik 

 

Tabel 1 Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Petrokimia Gresik tanggal 1 

November s/d 30 November 2012 

Kepuasan Pasien Total 

Rendah Sedang Tinggi 

N % N % N % N % 

3 4,8 25 39,7 35 55,6 63 100 

 

Tabel diatas menunjukkan data responden kepuasan pasien rawat inap  di Rumah 

Sakit Petrokimia Gresik didapatkan data sebagai berikut: sebagian besar mempunyai 

kepuasan tinggi terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan yaitu sebanyak 35 orang 

(55,6%) dan sebagian kecil mempunyai kepuasan yang rendah terhadap  pelayanan yang 

diberikan yaitu sebanyak 3 orang (4,8%).  

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang dirasakan dengan harapan. Ada dua variabel yang menentukan kepuasan 

pelanggan yaitu expectation (harapan) dan performance (kenyataan). Menurut Junaidi 

(2007), ada empat aspek untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu (1) kenyamanan 

(kebersihan, kenyamanan ruangan, makanan dan minuman, penerangan, kebersihan WC, 

kesegaran ruangan, dan lain-lain), (2) hubungan pelanggan dengan petugas (keramahan, 

informasi yang diberikan, komunikasi, responsi, seberapa tanggap dokter/perawat diruang 

rawat inap), (3) kompetensi tekhnis petugas (kecepatan pelayanan, keterampilan petugas, 

pengalaman petugas medis, dan sebagainya), (4) biaya (kejelasan komponen biaya, 

kewajaran biaya, dan lain-lain).  

Mutu pelayanan tidak ditentukan semata-mata oleh hasil evaluasi pelayanan yang 

diberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pelanggan (pasien), tetapi juga ditentukan oleh 

proses yang diberikan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Mutu asuhan 

keperawatan di rawat inap dikatakan baik, apabila petugas bisa memenuhi kebutuhan 

pasien, kelancaran komunikasi antara petugas dalam melayani pasien, kerendahan hati 
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serta kesungguhan sikap dalam melayani pasien. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara 

terus menerus sehingga kepuasan pasien tercapai. Sebaliknya apabila proses pelayanan 

yang diberikan perawat tidak bisa memenuhi kebutuhan pasien dan tidak sesuai dengan 

keinginan pasien, maka kepuasan pasien tidak akan tercapai. 

Menurut Huriyati (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan berhubungan 

dengan tingkah laku konsumen  yaitu (1) faktor budaya, merupakan penentu keinginan dan 

perilaku yang mendasar dalam mempengaruhi keinginan atau kepuasan orang. Faktor 

budaya terdiri dari beberapa komponen yaitu budaya, sub budaya dan kelas sosial. Kelas 

sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor melainkan diukur sebagai kombinasi dari 

pekerjaan, pendapatan dan variabel lainnya. (2) Faktor sosial, terdiri atas kelompok kecil, 

keluarga, peran dan status. (3) Faktor pribadi, merupakan keputusan seseorang dalam 

menerima pelayanan dan menanggapi pelayanan sesuai dengan tahap-tahap 

kedewasaannya. Faktor pribadi klien dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, gaya hidup dan kepribadian/konsep diri. 

(4) faktor psikologi, terdiri atas motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian. 

Motivasi mempunyai hubungan erat  dengan kebutuhan. Kebutuhan akan menjadi motif 

untuk mengarahkan seseorang mencari kepuasan.   

Hasil penelitian yang diperoleh dari 63 responden di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik, diketahui sebagian besar responden berumur 36–45 tahun dan sebagian 

kecil responden berumur 17–20 tahun. Usia merupakan tanda perkembangan kematangan 

atau kedewasaan seseorang untuk memutuskan sendiri atau suatu tindakan yang 

diambilnya. Hal ini menggambarkan bertambahnya usia seseorang, semakin banyak 

sumber informasi tentang pelayanan kesehatan yang didapatkan, sehingga mereka dapat 

menilai pelayanan yang telah diberikan. Apabila pelayanan sesuai dengan 

keinginan/harapan maka mereka akan merasa puas dan apabila pelayanan yang diberikan 

tidak sesuai dengan keinginan mereka maka kepuasan tidak akan tercapai. Dalam 

meningkatkan kepuasan, peran perawat sangat penting, hal ini diperlukan pelayanan 

keperawatan secara profesional dan konsisten.  

Hasil penelitian yang diperoleh dari 63 responden di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik, diketahui sebagian besar berpendidikan SLTA dan sebagian kecil 

responden lulusan Sekolah Dasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin 

mudah menilai pelayanan keperawatan yang diberikan. Pasien dapat melihat keramahan 

petugas, komunikasi, respons terhadap keluhan pasien, support serta kemampuan atau 

kompetensi petugas dalam melaksanakan asuhan keperawatan, sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal 

ini perawat mempunyai peran penting terhadap pelayanan yang bermutu. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 63 responden di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik, sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta. Hal ini 

dikarenakan Gresik merupakan kota industri sehingga banyak responden bekerja sebagai 

karyawan pabrik. Pekerjaan ada hubungannya dengan penghasilan seseorang untuk 

berperilaku dalam menentukan pelayanan yang diinginkan. Harapan mendapatkan 

penanganan segera, kualitas produk layanan keperawatan yang dapat dipercaya dan 

informasi yang akurat dan tepat waktu. Hal ini akan menghasilkan kepuasan yang semakin 

tinggi. Peran pimpinan dalam mengelola informasi yang terkait dengan mutu pelayanan 

kesehatan sangat penting.  

 

2. Loyalitas Pasien Rawat Inap  Di Rumah Sakit Petrokimia Gresik  

 

Tabel 2 Loyalitas Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Petrokimia Gresik tanggal 1 

November s/d 30 November 2012 

Loyalitas Pasien Total 

Rendah Sedang Tinggi 

N % N % N % N % 

3 4,8 17 27 43 68,3 63 100 

 

Tabel 2 menunjukkan data loyalitas pasien rawat inap  di Rumah Sakit Petrokimia 

Gresik didapatkan data sebagai berikut: sebagian besar mempunyai loyalitas tinggi yaitu 
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sebanyak 43 orang (68,3%) dan sebagian kecil mempunyai loyalitas yang rendah terhadap  

pelayanan yang diberikan yaitu sebanyak 3 orang (4,8%). 

Loyalitas menurut Tjiptono (2005) adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka 

panjang. Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi perusahaan, dan untuk mengetahui 

pelanggan yang loyal perusahaan harus mampu menawarkan produk atau jasa yang dapat 

memenuhi harapan pelanggan serta dapat memuaskan pelanggannya. Dimana faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pasien, kualitas pelayanan, citra 

perusahaan, rintangan untuk berpindah serta kepercayaan.  

Loyalitas yaitu attitude (sikap) dan behaviour (perilaku), maka salah satu 

pengukuran loyalitas adalah dapat dilakukan dengan melihat item-item yang terdapat pada 

kedua dimensi tersebut. Adapun item-item yang dipergunakan untuk mengukur loyalitas 

pada produk jasa adalah trust, psychological (emotion) commitment, switching cost, word 

of mouth, cooperation. 

Mutu atau kualitas sangat bersifat subjektif, tergantung pada persepsi, sistem nilai, 

latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan banyak faktor lain pada 

masyarakat atau pribadi yang terkait dengan jasa pelayanan. Bila perawat mampu 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan harapan sangat memuaskan maka akan 

mendorong komitmen pasien untuk membangun, mengembangkan, dan mempertahankan 

hubungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pasien merupakan salah satu 

faktor terbentuknya loyalitas pasien. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 63 responden di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik, diketahui sebagian besar berpendidikan SLTA dan sebagian kecil 

responden lulusan Sekolah Dasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin 

mudah menilai pelayanan keperawatan yang diberikan, sehingga dapat mempengaruhi 

sikap/perilaku dalam memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keinginan mereka. 

Adanya program kegiatan yang mendukung terciptanya budaya mutu, peningkatan mutu 

menjadi perilaku dan alat nilai di ruang rawat inap akan berakibat pemenuhan standar dan 

kepuasan pelanggan atau pasien secara terus menerus. Perusahaan jasa yang berhasil akan 

menjaga pelanggannya selalu merasa puas, sehingga para pelanggan atau pasien akan 

menjadi setia. 

Hasil penelitian sebagian besar responden berpenghasilan 2-3 juta dan sebagian 

kecil berpenghasilan 1-2 juta. Apabila mutu pelayanan sesuai dengan keinginan/harapan 

pasien, akan membuat pelanggan tidak sensitif terhadap harga, sehingga mempengaruhi 

sikap/perilaku mereka dalam memakai jasa pelayanan secara terus menerus serta 

memberitahukan kepada orang lain mengenai pengalaman yang baik tentang suatu 

pelayanan yang mereka terima. Dalam hal ini kompetensi petugas, keramahan serta 

kejelasan informasi yang diberikan harus dilakukan secara konsisten. 

 

3. Hubungan Kepuasan Pasien Dengan Loyalitas Pasien Rawat Inap Di Rumah 

Sakit Petrokimia Gresik 

 

Tabel 3 Tabulasi Silang Hubungan Kepuasan Pasien dengan Loyalitas Pasien Rawat Inap 

di Rumah Sakit Petrokimia Gresik tanggal 1 November s/d 30 November 2012 

Kepuasan Pasien Loyalitas Pasien Total 

Rendah Sedang Tinggi 

N % N % N % N % 

Rendah 0 0 1 33,3 2 66,7 3 4,8 

Sedang 3 12,0 11 44,0 11 44,0 25 39,6 

Tinggi 0 0 5 14,3 30 85,7 35 55,6 

Jumlah 3 4,8 17 27,0 43 68,3 63 100 

Analisis Spearman rho             p= 0,001                   r= 0,404 

 

Tabel 3 hasil uji statistik menggunakan uji Spearman Rho Correlation, diketahui 

sebagian besar mempunyai kepuasan dan loyalitas tinggi yaitu sebanyak 30 orang (85,7%) 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

167 

 

dengan tingkat kemaknaan p= 0,001 dan r  0,404 sehingga ada hubungan sedang antara 

kepuasan pasien dengan loyalitas pasien rawat inap di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. 

Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini pasien adalah hal 

penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang 

paling berharga karena apabila pasien puas mereka akan terus melakukan pemakaian 

terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien mereka tidak puas mereka akan 

memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang melakukan program kualitas pelayanan maka akan 

menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang memperoleh kepuasan  dalam 

pelayanan merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk loyalitas pelanggan 

(Tjiptono, 2005). 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 63 responden di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik, sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta. Pekerjaan 

ada hubungan dengan penghasilan seseorang untuk berperilaku dalam menentukan mutu 

pelayanan yang diinginkan. Mutu pelayanan keperawatan dirawat inap sangat 

mempengaruhi kepuasan pasien. Apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan pasien maka kepuasan akan tercapai dan pelanggan akan menjadi loyal 

sehingga pasien akan terus menggunakan jasa pelayanan di Rumah Sakit Petrokimia 

Gresik. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 63 responden di Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik, diketahui sebagian besar responden berumur 36–45 tahun dan sebagian 

kecil responden berumur 17–20 tahun. Usia merupakan tanda perkembangan kematangan 

atau kedewasaan seseorang untuk memutuskan sendiri atau suatu tindakan yang 

diambilnya. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Apabila 

pengalaman yang diterima sesuai dengan keinginan/harapan mereka, maka akan terbentuk 

kepuasan dan pelanggan akan menjadi lebih setia. Pasien yang menunjukkan kepuasan 

tinggi dan loyalitas yang tinggi pula sebagian besar berumur 36-45 tahun. 

Program kegiatan yang mendukung tercipta budaya mutu, akan berdampak positif 

pada pemenuhan standar dan kepuasan pelanggan atau pasien secara terus menerus. 

Perusahaan jasa yang berhasil akan menjaga pelanggannya selalu merasa puas, para 

pelanggan atau pasien akan menjadi setia atau memiliki loyalitas. Kepuasan pasien 

merupakan pendorong yang sangat kuat terhadap loyalitas pasien (Nugroho, 2008). Peran 

aktif kepala Bidang dan Kepala Unit dalam mengelola tenaga keperawatan, sehingga para 

perawat mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tindakan sesuai prosedur 

dan standard kualitas pelayanan, mampu menanggapi keluhan pelayanan keperawatan yang 

diberikan dengan harapan sesuai dengan keinginan pasien. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan  

Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik sebagian besar 

menunjukkan kepuasan tinggi dan loyalitas tinggi pula. Kepuasan pasien berhubungan 

dengan loyalitas pasien. Program peningkatan kualitas pelayanan baik yang akan 

menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan merupakan modal dasar bagi perusahaan 

dalam membentuk loyalitas pelanggan. 

 

Saran  

Pihak manajemen Rumah Sakit Petrokimia Gresik khususnya Bidang Keperawatan 

perlu meningkatkan kompetensi perawat dalam hal pengetahuan, skill, dan etika sehingga 

membentuk perawat yang profesional. 
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ABSTRAK 

 

 Asuhan keperawatan gangguan pernapasan neonatus membutuhkan pengetahuan 

tentang kualitas, sikap, dan keterampilan perawat dalam memberikan perawatan yang 

cepat, akurat dan hati-hati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan 

pengetahuan dan sikap terhadap tindakan resusitasi pada gangguan pernapasan bayi baru 

lahir. 

 Desain penelitian yang digunakan cross sectional. Sampel 24 responden (perawat 

dan bidan) di gedung pusat Bersalin Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Sampel diambil 

menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan checklist. 

Data dianalisis dengan korelasi Spearman Rank dengan nilai signifikansi α <0,05. 

 Hasil penelitian sebagian besar responden menunjukkan pengetahuan cukup dengan 

tindakan cukup sebanyak 11 orang (45,8%) dari 24 responden, dengan hasil uji statistik p= 

0.000, r= 0,752. Ada hubungan kuat pengetahuan dengan tindakan resusitasi neonatus 

gawat nafas. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar bersikap negatif dengan 

tindakan resusitasi cukup sebanyak 10 orang (41,7%) dari 24 responden, dengan nilai p= 

0,003, r= 0,319. Data menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara sikap 

bidan/perawat dengan tindakan resusitasi neonatus gawat nafas. 

 Penting bagi bidan/perawat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memiliki 

sikap positif dalam tindakan resusitasi dengan mengikuti pelatihan/ seminar perawatan dan 

penatalaksanaan neonatus gawat nafas serta perawatan intensif neonatal. 

 

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Tindakan resusitasi, Neonatus, Gawat nafas 

 

ABSTRACT 

 

Nursing care of neonatal respiratory distress requiring knowledge of quality, 

attitudes, and skills in order to provide care quickly, accurately and carefully. The purpose 

of this study was to explain the relationship of knowledge and attitudes to resuscitation of 

the newborn respiratory distress. 

The research designs was used a cross sectional. Sample of 24 respondents (nurses 

and midwifery) in the Maternity central building Muhammadiyah Gresik Hospital. Sample 

taken using purposive sampling method. Data were collected by questionnaire and 

checklist. Analyzed by Spearman Rank Corelation level of significant with values α<0.05. 

The results of this study were most respondents showed enough knowledge to act 

fairly as many as 11 people ( 45.8 % ) of the 24 respondents, with the statistical test p= 

0.000, r= 0.752. There was a strong relationship with the knowledge of neonatal 

resuscitation respiratory distress. The results showed that most of the negative attitude 

with resuscitation quite as many as 10 people ( 41.7 % ) of the 24 respondents, with p= 

0.003, r= 0.319. The data indicate that there was a relationship between attitudes of 

midwifes/ nurses with neonatal respiratory distress resuscitation. 

It was important for nurses to enhance their knowledge and have positive attitude 

in by joining training of neonatal intensive care unit and reading nursery book more often, 

and joining nursery seminar treating neonatal respiratory distress. 

 

Keywords: Knowledge, Attitude, Action nursing, Neonatal, Respiratory distress 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

170 

 

PENDAHULUAN 

 

Kegawatan nafas pada neonatus merupakan salah satu situasi medis yang paling 

menantang yang dihadapi oleh dokter. Masalah ini bisa terjadi pada bayi aterm atau 

preterm dengan berat lahir yang cukup maupun berat lahir yang kurang. Bayi preterm 

dengan berat lahir yang kurang, berpotensi mengalami kegawatan lebih besar dibanding 

bayi yang aterm. Penyebab kegawatan neonatus bisa terjadi karena berbagai sebab 

penyakit yang mengganggu system pernafasan secara langsung atau karena sebab sekunder 

lainnya (Indarso, 2002). Kegawatan ini menimbulkan dampak hipoksia pada otak yang 

dapat menyebabkan kerusakan pada otak yang menetap dan dapat mengakibatkan cacat 

dan kematian, apabila tidak segera dilakukan penanganan yang sempurna dengan cepat, 

tepat dan cermat. Namun sampai saat ini hubungan pengetahuan dan sikap dengan 

tindakan resusitasi neonatus gawat nafas belum dapat dijelaskan. 

Berdasarkan laporan dari rekam medis RS. Muhammadiyah dari tahun ke tahun ada 

peningkatan untuk tahun 2011 bayi yang meninggal karena gawat nafas 20,5%, asfiksia 

22,1% dan pada tahun 2012 pada 6 bulan mulai Januari sampai Juni bayi yang meninggal 

karena gawat nafas 11,4% dan asfiksia 9,2%.Sesak napas (gangguan napas) pada neonatus 

masih merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian pada 

periode neonatal. Diluar negeri kurang lebih 50% kematian neonatus disebabkan oleh 

gangguan pernapasan. Di Indonesia, kematian neonatal dini 68,6% karena prematur/BBLR 

dan asfiksia (SKRT 2001). Data yang diperoleh dari UKK Perinatologi IDAI 2004, 

kematian neonatus untuk bayi yang lahir di rumah sakit yang disebabkan oleh asfiksia 

sebesar 23,2%, gawat napas 21,2%, untuk bayi yang lahir di luar rumah sakit gawat napas 

sebesar 29,4% dan asfiksia 14,3%. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik bayi 

meninggal karena asfiksia sebanyak 22,1%, gawat nafas 20,5%, BBLR 16%, terbanyak 

bayi meninggal pada usia 0-7 hari. 

Faktor-faktor yang bisa menyebabkan gawat nafas pada secara umum pada 

neonatus adalah takipnea sementara pada neonatus (transien takchypnea of the new born), 

sindroma gawat nafas (respiratory distress sindrom), Apnea, sindroma aspirasi mekonium 

(meconial aspirasi sindrom), sindroma kebocoran udara, pneumonia (Pelayanan Obstetric 

Neonatologi Emergency Kualitas). Kejadian gawat nafas pada neonatus dapat 

menimbulkan dampak negatif pada tubuh bayi berupa terjadinya kekurangan oksigen pada 

tubuh (hipoksia). Akibat dari hipoksia akan terjadi pernafasan yang cepat dalam periode 

yang singkat. Apabila hipoksia berlanjut, gerakan pernafasan akan berhenti, denyut jantung 

mulai menurun dan tonus otot neuromuskuler berkurang secara berangsur-angsur. Pada 

fase ini akan terjadi apnea primer. Apabila hipoksia berlanjut, denyut jantung terus 

menurun, bayi akan terlihat lemas (flaccid), kadar oksigen dalam darah terus menurun, 

bayi tidak bereaksi terhadap rangsangan secara spontan. Pada fase ini akan terjadi apeu 

sekunder dan akan terjadi kematian bila tidak segera dilakukan resusitasi dengan 

pernafasan buatan (Malcolm, 2005). 

Neonatus yang mengalami gawat nafas memerlukan tindakan kritis yang harus 

dilakukan oleh perawat yang kompeten yaitu perawat harus dapat membuat keputusan 

yang tepat pada saat kritis. Kemampuan ini memerlukan penguasaan, pengetahuan dan 

ketrampilan keperawatan yang dimiliki pada situasi kritis dan mampu menerapkannya 

untuk memenuhi kebutuhan neonatus kritis. Pengetahuan tentang deteksi gawat nafas dan 

resusitasi didapat melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman selama bekerja. Selain 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh perawat juga dibutuhkan dukungan dari 

manajemen RS untuk untuk memberikan fasilitas dan sarana yang memadai untuk 

kelancaran tindakan resusitasi. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Dalam Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional untuk menentukan 

hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan tindakan  resusitasi  pada neonatus gawat 

nafas. Penelitian di lakukan pada Bulan Juli 2012  dan bertempat  di Gedung Sentral 

Bersalin RS Muhammadiyah Gresik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat 

dan bidan  yang dinas di gedung Sentral RS Muhammadiyah Gresik sebesar 26 orang 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

171 

 

dengan tehnik sampling purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini yang perawat 

dan bidan  yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 24 orang.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap perawat 

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan resusitasi pada neonatus 

gawat nafas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner untuk 

pengetahuan dan sikap perawat, sedangkan  tindakan gawat nafas dengan resusitasi 

menggunakan checklist/ observasi oleh peneliti dan modifikasi dari teori PONEK 

(Pelayanan Obstetri Neonatologi Emergrncy  Komprehensif) ( RSUD Dr. Soetomo, 2012). 

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan uji statistik Spearman Rank 

Corelation  dengan nilai kemaknaan α < 0,05 artinya apabila  α > 0,05 Ho ditolak yang 

berarti ada hubungan bermakna antara pengetahuan dan sikap perawat dalam tindakan  

resusitasi pada neonatus gawat napas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan pengetahuan dengan tindakan resusitasi pada neonatus gawat nafas 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar perawat/ bidan menunjukkan pengetahuan cukup 

dan tindakan yang cukup pula sebanyak 11 orang (45,8%). Sebagian kecil menunjukkan 

pengetahuan cukup dengan tindakan resusitasi yang kurang sebanyak 1 orang (4,2%). 

Hasil uji statistik p=0,000 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat 

hubungan pengetahuan perawat dengan tindakan resusitasi pada neonatus gawat nafas.  

 

Tabel 1. Distribusi  responden hubungan pengetahuan   dengan tindakan   resusitasi pada 

neonatus gawat nafas di Gedung Sentral Bersalin RS Muhammadiyah Gresik juli 2012. 

Pengetahuan  

gawat nafas dan 

resusitasi pada 

neonates 

Tindakan resusitasi pada neonatus gawat nafas 
Total 

Kurang Cukup Baik 

N % N % N % N % 

Kurang 4 16,7% 0 0% 0 0% 4 16,7% 

Cukup 1 4,2% 11 45,8% 2 8,3% 14 58,3% 

Baik 0 0% 2 8,3% 4 16,7% 6 25% 

Jumlah 5 20,8% 13 54,2% 6 25% 24 100% 

Spearman rho p =0,000               r = 0,752 

 

 Berdasarkan standar asuhan keperawatan di Gedung Sentral Bersalin RS. 

Muhammadiyah Gresik telah terakomodir secara lengkap dan telah diterapkan  prinsip-

prinsip  tersebut  selama  perawatan. Disamping itu terdapat beberapa   perawat  yang  

telah  mengikuti pelatihan perawatan Neonatus (NICU)  dan  seminar  perawatan  neonatus  

gawat nafas. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan dan pelatihan 

(refreshing course) mengenai pengetahuan bagi perawat dan bidan dalam melakukan  

tindakan gawat nafas dan  resusistasi  pada neonatus  dan  bertujuan  untuk  menunjang 

sikap yang dapat  meningkatkan  pemahaman perawat dan bidan  merupakan bagian  

edukasi  integral  dari tindakan  gawat  nafas dan resusitasi   pada  neonatus. Tindakan 

resusitasi yang diberikan antara lain:  memberikan  kehangatan, memberikan posisi kepala 

sedikit ekstensi, memastikan  jalan nafas tetap terbuka, melakukan langkah-langkah 

tindakan  resusitasi  serta kolaborasi dengan dokter untuk pemberikan obat-obatan. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting  dalam  membentuk tindakan 

seseorang (overt behavior). Pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan yang baik berbeda dengan  perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan.  Seseorang  yang  berpengetahuan   baik dapat mengambil keputusan  dengan  

mempertimbangkan  baik  tidaknya  obyek  bagi  dirinya  dan orang lain (Notoatmodjo, 

2005). 

 

2. Hubungan sikap dengan tindakan resusitasi pada neonatus gawat nafas 

Berdasarkan tabel 2 didapatkan sebagian besar sikap responden negatif dengan 

tindakan resusitasi yang cukup pada neonatus gawat nafas sebanyak 10 orang (41,7%) dan 

sebagian kecil bersikap negatif dengan tindakan resusitasi yang kurang pada neonatus 
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gawat nafas sebanyak 2 orang (8,3%). Hasil analisis statistik menggunakan spearman rho 

corelation diketahui bahwa ada hubungan antara sikap perawat  dengan tindakan  gawat 

nafas dan resusitasi pada neonatus di Ruang Gedung Sentral Bersalin RS Muhammadiyah  

Gresik. Hal ini sesuai dengan hasil uji statistik, didapatkan nilai p= 0,003 hasil  tersebut  

menunjukkan  bahwa  nilai p lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat hubungan atau 

correlation coeficient (r) yang rendah (r= 0,319). 

 

Tabel 2. Distribusi responden hubungan sikap dengan tindakan  resusitasi pada neonatus 

gawat  nafas di Gedung Sentral Bersalin Rumah  sakit Muhammadiyah Gresik juli 2012.  

Sikap perawat 

dengan tindakan 

resusitasi  pada 

neonatus gawat 

nafas 

Tindakan  resusitasi  pada neonatus gawat 

nafas  Total 

Kurang Cukup Baik 

N % N % N % N % 

Negatif 2 8,3% 10 41,7% 0 0% 12 50% 

Positif 3 12,5% 3 12,5% 6 25% 12 50% 

Jumlah 5 20,8% 13 54,2% 6 25% 24 100% 

Spearman rho             p = 0,003                            r = 0,319 

 

Ada hubungan antara sikap perawat dengan tindakan resusitasi pada neonatus 

gawat nafas di Gedung Sentral Bersalin RS Muhammadiyah  Gresik.  Notoatmodjo (2005) 

menjelaskan respon dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu perilaku pasif (respon internal 

dan perilaku aktif). Pada  perilaku pasif terdiri  dari respon yang terjadi dalam diri manusia 

dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, misalnya berfikir, sikap batin. 

Sedangkan perilaku aktif yaitu apabila perilaku tersebut telah dapat diobservasi secara 

langsung. Terjadi sesuatu perilau yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal 

maupun eksternal, antara lain: pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap 

penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama 

serta pengaruh faktor emosional (Azwar, 2003). 

 Sikap positif akan cepat terbentuk jika reaksi emosional positif serta keyakinan dan 

emosional positif serta keyakinan dan emosional seorang perawat akan secara bersama-

sama membentuk sikap secara utuh dan menjadi dasar perilaku seseorang dalam 

memberikan tindakan resusitasi pada neonatus gawat nafas, yang harus memperhatikan 

berbagai faktor yang ada pada diri perawat bahwa manusia adalah makhluk yang unik 

dimana manusia satu dengan yang lainnya berbeda sehingga sikap yang ada pada diri 

perawat/ bidan satu dengan yang lainnya juga berbeda. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan  

Pengetahuan yang cukup dan sikap perawat/bidan baik itu positif dan negatif 

berhubungan dengan tindakan resusitasi yang cukup pada neonatus gawat nafas.  

 

Saran 

Perawat dan bidan dalam melaksanakan tindakan gawat nafas dan resusitasi  pada 

neonatus diharapkan terus meningkatkan sikap yang positif dan  menambah  pengetahuan 

dengan lebih banyak mengikuti seminar keperawatan neonatus (NICU) dan membaca buku 

terbaru sehingga mendapat pengetahuan dan informasi terkini tentang tindakan neonatus 

gawat nafas.  
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ABSTRAK 

 

Stres dapat didefinisikan sebagai reaksi tubuh terhadap situasi yang menyebabkan 

ketegangan dan perubahan emosional. Saat ini semakin banyak pasien dengan gangguan 

fungsi jantung karena gaya hidup atau komplikasi, semakin banyak pasien yang 

membutuhkan perawatan intensif. Tempat yang membutuhkan peran optimal profesional 

kesehatan khususnya perawat. Pandangan publik ketika dirawat di ruang ICU dalam 

kondisi kritis dan hampir mati, sehingga psikologi pasien ICU sebelum memasuki ruangan 

menjadi sangat sensitif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian 

informasi tentang ICU terhadap tingkat stres pasien. 

Desain penelitian yang digunakan Pra Eksperimental dengan desain pre-post test. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien di ruang ICU Rumah Sakit Grha Husada 

Petrokimia Gresik. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien yang menjalani 

perawatan di ruang ICU sebanyak 20 pasien pada bulan Juli 2012. Variabel bebas adalah 

pemberian informasi tentang ICU dan variabel dependen adalah tingkat stres pasien. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis statistik dengan menggunakan uji 

statistik Wilcoxon  diperoleh nilai yang signifikan p= 0,001 < 0,05, berarti H1 diterima, 

sehingga ada pengaruh pemberian informasi tentang ICU dengan tingkat stres pasien. 

Pasien yang masuk ruang ICU merasa stres. Oleh karena itu sangat penting peran 

perawat dalam mengurangi tingkat stres melalui pemberian informasi tentang ICU untuk 

pasien dengan cara komunikasi terapeutik. 

 

Kata kunci: Pemberian Informasi, ICU, Tingkat stres pasien 

 

ABSTRACT 

 

Stress can be defined as the body's reaction to situations that cause stress, tension 

and emotional changes. Today, increasing numbers of patients with impaired cardiac 

function due to lifestyle or complications, the more patients who require intensive care 

where it is needed the optimal role of health professionals especially nurses. The public 

view when admitted to the ICU room is in critical condition and near death, so the 

psychological ICU patients before entering the room to be very sensitive. The purpose of 

this study was to determine the influence of the provision of information about the ICU to 

stress levels of patients. 

The study designs was used Pra Experimental with pre-post test design. The 

populations in this study were all patients in ICU room of Grha Husada Petrokimia Gresik 

Hospital. The sampling technique this study was used purposive sampling. The sample 

used in this study were patients undergoing treatment in the ICU room as many as 20 

patients in July 2012. Independent variable was provision of information about ICU and 

dependen variable was stress level of patients. Datas were collected used questionnaires. 

The results showed that the statistical analysis using the Wilcoxon statistical test 

found significant value p= 0.001, which is less than 0.05, it means that H1 is accepted, so 

there were the influence of provision of information about ICU to the stress level of 

patients. 
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Patients who enter the ICU room feel stress. It is, therefore very important the 

nurse's role in reducing stress levels through the provision of information about ICU to 

patients with therapeutic communication. 

Keywords: Provision of  information, ICU, Stress levels patient 

PENDAHULUAN 

 

Stres dapat diartikan sebagai suatu reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan 

tekanan, perubahan dan ketegangan emosi. Stres juga merupakan mekanisme bertahan 

hidup yang efektif, dimana secara tidak sadar atau sadar ketika ada stresor yang 

menghampiri secara fisik tubuh akan siap untuk menghadapinya. Pandangan masyarakat 

apabila dirawat di Ruang ICU adalah dalam kondisi kritis dan mendekati kematian, 

sehingga psikologis pasien sebelum masuk Ruang ICU menjadi sangat sensitif. Disinilah 

peran perawat sebagai fungsi informator tentang apa yang akan dilakukan dan yang akan 

dialami pasien selama perawatan sangat diperlukan. Perawatan intensif ini dilakukan 

terhadap pasien yang memerlukan monitoring secara intensif 24 jam penuh, dibantu oleh 

peralatan medis yang menimbulkan bunyi-bunyi yang khas serta bersama pasien lain 

dalam keadaan kritis. Hal ini akan dapat menimbulkan stres bagi pasien, selain itu tindakan 

dan perawatan ICU memerlukan biaya sangat mahal. Terkait dengan tindakan perawatan 

dengan banyak kabel dan monitor serta alarm, pasien sering mengeluhkan perasaan takut 

dan sejenisnya yang disebabkan oleh pemasangan alat-alat tersebut (Kate, 2002). Namun 

sampai saat ini pengaruh pemberian informasi tentang ICU dengan tingkat stres pasien 

belum dapat dijelaskan. 

Prediksi klinis telah berulang kali menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk 

mengelompokkan pasien ICU ke dalam kelompok berisiko untuk mengalami stres, 

tergantung dari jumlah faktor risiko yang muncul. Bahkan, dengan tiga atau lebih faktor 

risiko, kemungkinan berkembang stres ICU adalah sekitar 60% atau lebih tinggi. Pra 

survey yang dilakukan peneliti pada Bulan Mei, dari 12 pasien yang dirawat di Ruang ICU 

didapatkan 5 pasien dengan tingkat stres sedang 3 pasien dengan tingkat stres berat dan 4 

pasien dengan tingkat stres ringan. Pemberian informasi secara terprogram di R. ICU RS 

Petrokimia Gresik belum pernah dilakukan. 

Pasien yang sangat rentan terhadap stres ICU dapat mengembangkan gangguan 

fisiologis yang diikuti dengan sedikit stres, sedangkan mereka yang memiliki kerentanan 

yang rendah memiliki resiko lebih berbahaya untuk mengalami stres ICU. Dapat 

dibayangkan jika pasien dalam kondisi kesakitan, pasien ketakutan dan mungkin sekarat, 

pasien masuk ke Ruang ICU dimana terdapat monitor-monitor yang mengeluarkan bunyi-

bunyi seperti denyutan, ranjang beroda di dorong dari satu tempat ke tempat lain, dokter 

dan perawat yang berlarian, perawat menelepon atau memanggil nama dokter setiap 

beberapa detik. Dengan adanya penjelasan pada pasien tentang apa yang terjadi dan bentuk 

informasi yang diberikan pada pasien akan menurunkan tingkat stres pada pasien (Kate, 

2002). Berdasarkan konsep psikoneuroimunologi; stresor dapat menurunkan sistem 

imunitas tubuh. Hal ini terjadi melalui serangkaian aksi yang diperantarai oleh HPA-axis 

(Hipotalamus, Pituitari dan Adrenal). Stres akan merangsang hipotalamus untuk 

meningkatkan produksi CRF (Corticotropin Releasing Factor). CRF ini selanjutnya akan 

merangsang kelenjar pituitari anterior untuk meningkatkan produksi ACTH (Adreno 

Cortico Tropin Hormon). Hormon ini yang akan merangsang kortek adrenal untuk 

meningkatkan sekresi kortisol. Kortisol inilah yang selanjutnya akan menekan sistem imun 

tubuh. Stres akan berdampak sangat bervariasi dan komplek baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap aspek fisik, psikologis maupun perilaku. Stres ini bisa 

meningkatkan kerja saraf simpatik sehingga mengganggu fungsi kolinergik dan 

menyebabkan gejala stres antara lain mencakup: sakit kepala, keluar keringat dingin, 

jantung berdebar, tidak puas terhadap pelayanan, konflik hubungan interpersonal mudah 

tersinggung, mudah marah, menarik diri. Menurut Graber (2006) faktor predisposisi 

terjadinya ulkus duodenum dan lambung antara lain : alkohol, tembakau, aspirin dan 

NSAID lain, serta stres fisiologik seperti trauma multiple, sepsis, masalah bedah saraf dan 

stres ICU. Stres yang bekepanjangan akan menimbulkan gejala seperti mulut kering, 
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kurangnya produksi air liur, kram perut dan sembelit, gangguan siklus menstruasi, keringat 

berlebih, ruam kulit, gatal dan jerawat (Evelina, 2011). 

Implikasi stres yang sangat komplek dan bervariasi. Bila diperlukan dapat 

dilakukan intervensi Psikoterapi dan atau terapi dengan Psikofarmaka. Di Ruang ICU RS 

Petrokimia jika pasien cemas atau gelisah, diberikan beberapa obat antara lain Alprazolam, 

Klordiazepoksid, Diazepam, Flurazepam, Lorazepam, Oksazepam, Temazepam ataupun 

Triazolam. Sedangkan konsep non farmakologi belum dilakukan secara maksimal. Di RS 

Petrokimia hal tersebut dilakukan sekedar pada penjelasan tempat perawatan dan ruang 

tunggu keluarga. Hal ini tentunya tidak mengatasi penyebab dari stres itu sendiri. 

Pengobatan stres pasien ICU meliputi: (1) koreksi atau penghapusan faktor-faktor 

penyebab; (2) pilihan yang sesuai, dosis, dan rute anxiolytic administrasi dan agen 

antipsikotik; (3) pengurangan atau penghapusan sumber stres; dan (4) intensitas 

komunikasi antara perawat dan pasien (Rahmat, 2000). Atas dasar permasalahan di atas, 

peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pemberian informasi tentang Ruang ICU 

terhadap tingkat stres pasien di Ruang ICU Grha Husada RS Petrokimia Gresik. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Penelitian ini menggunakan desain Pra Eksperimental (pre-post test design). 

Rancangan ini berupaya mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara mengukur 

tingkat stress pasien sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pemberian informasi 

tentang ICU. Pemilihan sampel penelitian tidak menggunakan teknik acak (purposive 

sampling). Kriteria inklusi dalam penelitian ini antara lain: pasien bersedia menjadi 

responden, pasien baru pertama kali dirawat di Ruang ICU, pasien kasus Jantung (IMA, 

Hipertensi), Pasca Bedah (TUR-P, Laparatomi), Urologi (Cronic Renal Failure), Interna 

(DHF, DM) dan kasus Paru (Pneumonia, TBC), umur pasien 20-50 tahun, kesadaran 

composmentis dan kooperatif. Besar sampel dalam penelitian ini didapatkan 20 pasien 

pada bulan Agustus 2012. Hasil penelitian dilakukan Editing, Coding, Scoring, Tabulating 

dan uji analisis Wilcoxon. Nilai signifikansi α ≤ 0,05, yang berarti H1 diterima, ada 

pengaruh pemberian informasi tentang ICU dengan tingkat stres pasien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Tingkat stress pasien sebelum pemberian informasi tentang Ruang ICU 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebelum dilakukan 

tindakan pemberian informasi berada pada tingkat stress sedang, yaitu sebanyak 15 

responden (75%) dan sebagian kecil berada pada tingkat stress berat, yaitu sebanyak 2 

responden (10%). 

Stres adalah respons manusia yang bersifat non spesifik terhadap setiap tuntutan 

kebutuhan yang ada dalam dirinya. Secara umum yang dimaksud stres adalah reaksi tubuh 

terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan ketegangan emosi dan lain-lain. 

Stres juga merupakan suatu kondisi anda yang dinamis saat seorang individu dihadapkan 

pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh 

individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stress adalah beban 

rohani yang melebihi kemampuan maksimum rohani itu sendiri, sehingga perbuatan 

kurang terkontrol secara sehat. Stress psikologis dan emosional, merupakan stress yang 

disebabkan oleh gangguan situasi psikologis atau ketidakmampuan kondisi psikologis 

untuk menyesuaikan diri, misalnya dalam hubungan interpersonal, sosial budaya, atau 

keagamaan (Mirna, 2011). 

Setiap orang yang akan masuk ke ruang ICU merasakan suatu perbedaan perlakuan 

yang secara intensif dan terbatas. Perbedaan perlakuan ini yang menimbulkan persepsi bagi 

pasien seperti mendekati ajal. Tidak adanya atau terbatasnya kunjungan oleh keluarga 

dekat dan orang yang dicintai membuat psikologis semakin tertekan, sehingga 

meningkatkan sensitivitas emosial terhadap hal-hal kecil yang berada disekitarnya, 

misalnya komunikasi perawat yang terlalu keras, bunyi-bunyian dari alat monitor, dan 

yang paling menakutkan bila salah satu dari isi ruang perawatan ICU ada yang meninggal. 

Tingginya tingkat stress pasien sebelum pemberian informasi menunjukkan adanya 
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kehausan akan informasi yang sangat dibutuhkan oleh pasien, baik mengenai kondisi 

penyakitnya, terapi yang akan didapat maupun lingkungan ruangan ICU yang akan 

dihadapinya 

 

2. Tingkat stress pasien sesudah pemberian informasi tentang Ruang ICU  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat 

stress ringan, yaitu sebanyak 15 responden (75%) dan sebagian kecil berada pada tingkat 

tidak stress, yaitu sebanyak 1 responden (5%).  

Stres juga merupakan suatu kondisi anda yang dinamis saat seorang individu 

dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang 

dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stress 

adalah beban rohani yang melebihi kemampuan maksimum rohani itu sendiri, sehingga 

perbuatan kurang terkontrol secara sehat (Griffith, 2010). 

Setelah tuntutan kebutuhan akan informasi, stress pasien akan menurun secara 

perlahan selaras dengan penyesuaian psikologis pasien terhadap lingkungan, kondisi 

penyakit maupun terapi yang akan didapatkan. Semakin dini informasi diberikan maka 

semakin mudah stress pasien diturunkan. Pada saat ini adalah kondisi dimana pasien sudah 

diberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penurunan stress sangat signifikan, 

walaupun ada beberapa pasien masih dalam tingkat stress ringan, karena perlu penyesuaian 

terhadap lingkungan dan kondisi penyakitnya sesuai dengan informasi yang diberikan 

petugas.  

 

3. Pengaruh Pemberian informasi tentang Ruang ICU terhadap tingkat stres pasien  

 

Tabel Pengaruh Pemberian informasi tentang Ruang ICU terhadap tingkat stres pasien di 

Ruang ICU RS Grha Husada Petrokimia Gresik pada bulan Juli 2012  

Tingkat Stres 

  

Post 
Total 

Tidak Stress Stres Ringan Stres Sedang 

Pre 

  

Stress Ringan 0 2 1 3 

Stress Sedang 1 11 3 15 

Stress Berat 0 2 0 2 

Total 1 15 4 20 

Analisis statistik Wilcoxon      p = 0,001 

 

Dari tabel di atas menunjukkan penurunan tingkat stres pasien antara sebelum dan 

sesudah pemberian informasi tentang ICU. Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji 

statistik Wilcoxon didapatkan nilai signifikansi p= 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05, yang 

berarti H1 diterima, sehingga ada pengaruh pemberian informasi tentang ICU terhadap 

tingkat stres pasien. 

Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi tingkat stress 

seseorang. Menurut Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak informasi dapat 

mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan 

menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang 

didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi, dalam hal ini khususnya dari 

perawat kepada pasien di R. ICU. Pemberian informasi bertujuan untuk menurunkan 

tingkat stress pada pasien yang masuk di Ruang ICU.  Proses penerimaan informasi 

menurut Zulkifli (2011), dijelaskan bahwa model  belajar  pemrosesan  informasi  yang 

sering  pula  disebut  model  kognitif information processing, karena dalam proses belajar  

ini  tersedia  tiga  taraf struktural sistem informasi, yaitu: 1) Sensory  atau  intake  register:  

informasi  masuk  ke  sistem  melalui  sensory register,  tetapi  hanya  disimpan  untuk  

periode  waktu  terbatas, 2) Working memory: pengerjaan atau operasi  informasi 

berlangsung di working memory,  dan  di  sini  berlangsung  berpikir  yang  sadar dan  3)  

Long-term  memory,  dimana secara  potensial  tidak  terbatas  kapasitas  isinya sehingga 

mampu menampung seluruh  informasi yang sudah dimiliki penerima informasi. Informasi 

kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam 

pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-
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kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang 

diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. 

Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi 

individu dalam proses pembelajaran. Tahapan proses pembelajaran meliputi delapan fase 

yaitu, (1) motivasi; (2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan 

kembali; (6) generalisasi; (7) perlakuan dan (8) umpan balik. 

Penurunan tingkat stress pada sebelum dan sesudah pemberian informasi petugas 

sangat menunjukkan betapa efisiennya pengaruh pemberian informasi terhadap penurunan 

tingkat stress pasien di Ruang ICU. Penurunan tingkat stress iuga didukung oleh data 

umum yaitu faktor usia yang sebagian besar berusia >65 tahun. Pada usia tersebut sehingga 

tuntutan akan kebutuhan baik peran maupun ekonomi sudah banyak terpenuhi sehingga 

penyesuaian terhadap lingkungan akan semakin cepat. Selain itu sebagian besar pendidikan 

SMA juga mendukung tingkat penyesuaian yang cukup baik, karena semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin cepat pula penurunan tingkat stressnya. Namun ada satu responden 

yang mengalami peningkatan stres setelah dilakukan pemberian informasi tentang ICU. 

Hal ini dikarenakan responden tersebut berada pada usia produktif. Usia produktif 

berkaitan dengan pekerjaan responden sebagai pegawai swasta dimana responden sebagai 

kepala keluarga, harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lain. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 Sebagian besar pasien yang dirawat di ICU menunjukkan stres sedang, setelah 

pemberian informasi tentang ICU sebagian besar pasien menunjukkan stres ringan. 

Pemberian informasi tentang ICU dapat menurunkan tingkat stres pasien yang dirawat di 

ICU. 

 

Saran 

Semua perawat yang berdinas di Ruang ICU selalu menerapkan kegiatan 

pemberian informasi tentang ICU kepada setiap pasien dan keluarga sedini mungkin saat 

masuk Ruang ICU menggunakan komunikasi terapeutik, serta perlu penataan ruangan 

yang bisa meminimalkan stres pada pasien, missal: suara petugas yang terlalu keras saat 

berkomunikasi, roda-roda trolley, dan sebagainya. 
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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR 

MAHASISWA KEPERAWATAN 

 

(Analysis Factors Related to Learning Achievement of Nusing Students) 
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ABSTRAK 

 

 Tidak semua siswa memaksimalkan potensi mereka karena prestasi belajar 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti minat dan motivasi, 

sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah metode pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat, motivasi dan metode belajar dengan 

prestasi belajar mahasiswa. 

 Desain penelitian adalah cross-sectional. Populasi adalah semua mahasiswa 

keperawatan A6 Program Studi Keperawatan Universitas Gresik. Sampel diambil dengan 

total sampling diperoleh sebanyak 39 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, 

data yang telah dikumpulkan diolah dan diuji dengan Chi Square dengan tingkat 

signifikansi 0,05. 

 Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mahasiswa keperawatan A6 Program 

Studi Keperawatan Universitas Gresik memiliki minat, motivasi dan metode pembelajaran 

yang cukup. Sebagian besar prestasi belajar mahasiswa sangat memuaskan. Hasil uji 

analisis menunjukkan ada hubungan antara minat, motivasi dan metode belajar dengan 

prestasi belajar mahasiswa keperawatan A6 Program Studi Keperawatan Universitas 

Gresik. 

 Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa diharapkan menumbuhkan minat yang 

lebih dan meningkatkan motivasi sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

Kata kunci: Minat, Motivasi, Metode pembelajaran, Prestasi Belajar, Mahasiswa 

Keperawatan 

 

ABSTRACT 

 

Learning achievement, not all students maximize their potential because of the 

learning achievement was influenced by internal and external factors. Internal factors such 

as interest and motivation, while external factors one of which was a method of learning. 

This study aims to determine the relationship between the interests, motivations and 

methods of learning with nursing student's achievement. 

The study designs was cross-sectional. The population was all nursing students A6 

Nursing Program Study GresikUniversity. Samples were taken with a total sampling of 

respondents obtained a total of 39 people. Data collection using questionnaire, further 

data have been collected processed and tested with Chi Square with a significance level of 

0.05. 

The results showed most nursing students A6 Nursing Program Study Gresik 

University has enough interest, motivation and learning methods. While the student's 

achievement very satisfying mostly. The test results indicate there was a relationship 

between the interests, motivations and methods of learning with student's achievement 

nursing students A6 Nursing Program Study Gresik University. 

Based on the results of the study are expected to foster student interest and increase 

motivation to academic achievement can be increased, for nursing program Studi to 

explore and use a proportional method of learning the existing methods. The Gresik 

University can provide adequate facilities and means for the implementation of learning 

methods such ideal rooms and loudspeakers are sufficient. 

Keywords: Interest, Motivation, Methods of learning, Student’s Achievement, Nursing 

Student 
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PENDAHULUAN 

 

           Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan 

mengerjakan tugas dan pembelajaran di sekolah. Tetapi dalam pencapaian  prestasi belajar 

tersebut, tidak semua siswa memaksimalkan potensi yang dimilikinya karena dalam 

pencapaian prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Slameto (2010) mengatakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 2 yaitu: faktor eksternal  dan faktor 

internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar  siswa atau dari lingkungan, 

diantaranya adalah: keluarga, sekolah  dan masyarakat. Sedangkan faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, diantaranya adalah kesehatan, cacat 

tubuh, tingkat kecerdasan/intelegensi, bakat, minat dan motivasi siswa. Berdasarkan data 

dari PSIK UNIGRES  masih banyak IP mahasiswa yang di bawah 3,00. Hal ini tidak 

sesuai dengan target evaluasi akademik yaitu IP mahasiswa   minimal 3,00. Selain itu rata-

rata IP mahasiswa A6 juga  mengalami penurunan. Rata-rata IP semester I yaitu 3.16 dan 

semester II yaitu 3,00. Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, 

tetapi disini peneliti hanya menganalisis 3 faktor yaitu: minat, motivasi, dan metode 

pembelajaran. Namun sampai saat ini faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar 

mahasiswa keperawatan belum dapat dijelaskan. 

Menurut Survei Political and Economic Risk Consultan tentang kualitas pendidikan 

di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Data dari The Word 

Economic Forum Swedia (2000), Indonesia menduduki urutan ke 37 dari 57 negara yang 

disurvei di dunia. Prestasi belajar siswa Indonesia hanya berada dirangking ke 35 dari 44 

negara (Anni, 2004). Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Gresik tahun ajaran 2011-2012 program A6  pada semester 1 terdiri dari 42 

mahasiswa, karena suatu alasan tertentu, 2 mahasiswa keluar, sehingga disemester 2 

tinggal 40 mahasiswa. Mereka berasal dari lulusan SMA dan belum pernah bekerja.  Dari 

15 mahasiswa yang diambil sampel, 3 orang mengatakan  masuk ke PSIK karena 

permintaan orang tua, 7 orang karena tidak diterima di perguruan tinggi negeri dan 5 orang  

karena keinginanya sendiri.  Sedangkan motivasi mereka masuk di PSIK UNIGRES karena 

ingin cepat bekerja ada 8 mahasiswa dan karena ingin menolong orang  sakit ada 7 

mahasiswa. Metode pembelajaran yang sering dipakai pengajar adalah metode ceramah, 

diskusi dan demonstrasi.  Prestasi mahasiswa A6 di semester I yang lalu dengan predikat 

kelulusan memuaskan (IP= 2,00-2,75) sebanyak 2,5%, sangat memuaskan (IP 2,76-3,50) 

sebanyak 95% dan cumlaude (IP 3,51-4,00) sebanyak 2,5%. Sedangkan di semester ke 

dua, IP mahasiswa masuk kriteria sangat memuaskan semuanya. Tetapi   mahasiswa yang 

IPnya  di bawah 3,00 disemester I ada 2 (2,5%) dan semester II ada 16 (35%). IP rata-rata 

kelas semester I adalah 3,16 dan semester II mengalami penurunan yaitu 3,00. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai atau dikerjakan. Sesuatu pekerjaan 

dikatakan berhasil atau tidak diperlukan suatu pengukuran. Prestasi belajar ini ditunjukan 

dengan skor atau angka yang menunjukan nilai-nilai dari sejumlah mata pelajaran yang 

menggambarkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa. Prestasi belajar ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah minat.  Minat merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Siswa yang mempunyai minat terhadap apa 

yang dipelajarinya akan merasa senang terhadap apa yang dipelajari dan akan 

mendapatkan kepuasaan belajar. Motivasi juga berpengaruh dalam pencapaian prestasi 

belajar. Dengan motivasi yang baik untuk mencapai prestasi belajar yang baik, maka 

mahasiswa akan belajar efektif dan mengikuti pelajaran dengan baik. Sehingga prestasi 

belajarpun akan  lebih baik. Selain itu metode pembelajaran juga berpengaruh dalam 

pencapaian prestasi belajar. Metode pembelajaran yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula.    

Dengan melihat fenomena di atas, maka mahasiswa dan pengajar harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, cara membangkitkan motivasi dan minat 

mahasiswa. Selain itu pengajar dan mahasiswa tahu cara belajar yang baik dan bagi 

pengajar mengetahui dan bisa  menggunakan metode pembelajaran yang baik, sehingga 

kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar dan prestasi yang dicapai memuaskan.  

Dengan ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. 
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METODE DAN ANALISA 

 

         Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional. Penelitian dilakukan pada 

bulan Desember 2012 dan bertempat di PSIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik. 

Populasi pada penelitian ini adalah semua mahasiswa A6 PSIK UNIGRES yang berjumlah 

39 mahasiswa dengan teknik sampling total sampling. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah minat, motivasi dan metode pembelajaran sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi dan kuesioner. Selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dengan uji statistik menggunakan chi square dengan taraf signifikansi p<0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Minat Mahasiswa PSIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki minat belajar 

yang cukup sebesar 27 mahasiswa (69,2%). Minat belajar mahasiswa yang cukup ini 

disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, dari segi usia mahasiswa merupakan 

usia yang sudah matang sehingga mereka sudah bisa memikirkan ke mana nantinya dia 

harus bekerja.  

Slameto (2010) mengatakan minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Sardimann (2004) 

minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah kemauan seseorang kepada 

sesuatu yang menarik perhatiannya sehingga menimbulkan perasaan suka dan senang 

terhadap sesuatu, contohnya minat mahasiswa kepada profesi keperawatan. 

Mahasiswa A6 PSIK Universitas Gresik yang memiliki minat cukup, hal positif 

yang mempengaruhi adalah mereka telah merencanakan sebelumnya untuk memasuki 

perkuliahan jurusan ini, artinya minat itu sudah muncul sebelumnya. Jurusan ilmu 

kesehatan merupakan pilihan yang sesuai dengan perencanaan masa depan para mahasiswa 

dan sebagian lain, pendidikan yang ditekuni saat ini akan  mendukung pekerjaan dan 

profesi yang nanti dijalani. Selain itu faktor kematangan juga berpengaruh positif terhadap 

minat, terlihat sebagian besar mahasiswa berusia 20-22 tahun. Umur ini merupakan umur 

kematangan untuk berfikir ke masa depan yang memungkinkan meningkatkan minat pada 

mahasiswa. Sedangkan hal negatif yang merupakan pemicu minat yang dialami sebagian 

kecil mahasiswa di sini adalah adanya keterpaksaan artinya mahasiswa masuk ke PSIK 

Ungres ini bukan karena keinginannya atau kemauanya sendiri tapi karena permintaan 

orang lain misalnya orang tuanya. Akibatnya minat mahasiswa kurang sehingga 

prestasinya pun kurang.  

 

2. Motivasi Mahasiswa PSIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki motivasi 

cukup.  Dengan motivasi ingin menjadi perawat mereka mempunyai bekal untuk mengikuti 

perkuliahan dengan baik.  

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakan, mengarahkan dan 

menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu (Ngalim, 2011). Max Darsono (2000) 

menyebutkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya cita-cita atau 

aspirasi yaitu suatu target yang ingin dicapai. Target ini diartikan sebagai tujuan yang  

ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang.  

Faktor pendukung motivasi dari mahasiswa menjalani perkuliahan karena cita-cita 

yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu cita-cita sebagai seorang perawat yang 

profesional. Faktor lain adalah adanya kesadaran diri para mahasiswa akan pentingnya 

ilmu kesehatan dan keperawatan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu memperdalam 

ilmu keperawatan untuk menambah wawasan dan ketrampilan dalam menghadapi 

tantangan dunia kerja. Sedangkan motivasi mahasiswa kurang kemungkinan dipicu karena 

kurangnya persaingan dalam suasana belajar di kampus. Persaingan ini diperlukan untuk 

menambah dorongan belajar mahasiswa, namun suasana tersebut sulit diwujudkan. 
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3. Metode Pembelajaran Mahasiswa PSIK Fakultas Kesehatan Universitas Gresik 

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar metode pembelajaran diskusi, 

ceramah dan demonstrasi  yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah cukup. Metode 

pembelajaran menurut M. Sobri Sutikno (2009) adalah cara-cara menyajikan materi 

pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa 

dalam upaya mencapai tujuan.  

Mahasiswa sebagian besar menilai metode pembelajaran yang dilaksanakan di 

kampus adalah cukup. Hasil penelitian menunjukkan metode yang paling sering dipakai 

adalah ceramah, diskusi dan demonstrasi. Metode ceramah merupakan kegiatan pokok 

dalam pembelajaran di kampus. Metode ini dinilai oleh mahasiswa cukup efektif 

keberhasilannya karena kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh dosen dapat 

disampaikan dan didengar langsung oleh para mahasiswa. Selanjutnya metode diskusi 

merupakan metode yang selalu dijalankan oleh para dosen. Dari metode ini mahasiswa 

mampu mengaktualisasi pemahaman dan mengakses hal-hal yang baru melalui resume 

atau pembuatan makalah. Penugasan oleh dosen melalui metode diskusi dianggap cukup 

oleh para mahasiswa mengingat jumlah jam perkuliahan sangat terbatas, dan tugas-tugas 

perkuliahan dapat dikerjakan di luar jam kuliah, dengan cara ini para mahasiswa tetap 

dapat fokus terhadap mata kuliah walaupun di luar jam pelajaran. Sedangkan metode 

demonstrasi perhatian mahasiswa dapat lebih terpusat, proses belajar siswa lebih terarah 

pada materi yang sedang dipelajari. 

 

2. Prestasi Belajar Mahasiswa A6 PSIK Fakultas Kesehatan Universitas  Gresik 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa A6 memiliki prestasi 

belajar yang sangat memuaskan. Prestasi belajar mahasiswa adalah hasil belajar yang 

dicapai siswa ketika sedang mengikuti dan mengerjakan tugas dan pembelajaran di sekolah 

atau kampus (Wlodkowsky, 2004). 

Prestasi belajar yang sangat memuaskan yang diraih mahasiswa A6 ini merupakan 

akibat dari adanya minat belajar mahasiswa yang cukup, dan motivasi yang sebagian besar 

cukup dari mahasiswa tersebut.  

 

3. Hubungan Minat dengan Prestasi Belajar Mahasiswa PSIK Fakultas Kesehatan 

Universitas Gresik 

Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan minat dengan 

prestasi belajar mahasiswa A6 PSIK Fakultas Kesehatan Universitas Gresik.  

Slameto (2010) menyatakan faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi, 

fisik dan psikis. minat merupakan salah faktor dari munculnya motivasi. Minat berperan 

penting dalam memberi motivasi para mahasiswa untuk dapat lebih bergairan dan 

bersemangat dalam menjalani perkuliahan dan belajar untuk berprestasi 

Prestasi belajar mahasiswa pada awalnya ditentukan oleh kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap mata kuliah yang bersangkutan. Pada PSIK Fakultas 

Kesehatan Universitas Gresik yang sebagian besar memperoleh prestasi sangat memuaskan 

karena secara psikologis minat memberi andil yang besar untuk berusaha memperoleh 

prestasi. Seorang mahasiswa tidak akan mampu belajar secara optimal jika mereka tidak 

mempunyai minat untuk belajar, karena tidak ada ketertarikan  terhadap mata kuliah 

tersebut. Dengan adanya minat untuk menjadi perawat yang didorong oleh 

subyektifitasnya maka kecenderungan dan kemauan mahasiswa terhadap mata kuliah akan 

menarik perhatian sehingga menimbulkan perasaan suka dan senang kepada mata kuliah 

yang diajarkan. Minat mahasiswa A6 di PSIK Fakultas Kesehatan Universitas Gresik 

terdorong dari cita-cita menjadi perawat sehingga perkuliahan yang dijalani dapat 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya. 

 

4. Hubungan Motivasi dengan Prestasi Belajar Mahasiswa PSIK Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Gresik 

Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi 

dengan prestasi belajar mahasiswa A6 Program Studi S1 Keperawatan Universitas Gresik. 

Motivasi merupakan variabel penting dalam meningkatkan prestasi belajar.  
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Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Nanang Hanafiah dan Cucu Suhanah (2010) 

yang mengatakan motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation), daya 

pendorong (driving force) atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam 

diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan 

dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. 

Sebagai pendorong kognitif pada mahasiswa A6 PSIK Universitas Gresik, motivasi dalam 

hal ini berupa penjernihan otak dari berbagai beban pikiran dan masalah-masalah hidup 

sehari-hari. Pikiran menjadi fresh ketika termotivasi sehingga lebih mudah menerima dan 

mencerna bahan-bahan perkuliahan.  

Pendorong afektif motivasi memberikan dorongan kemudahan dalam belajar, 

adanya semangat untuk belajar, belajar lebih sistematis dan dapat mengatur waktu. 

Berkenaan dengan waktu belajar ini sebagian besar mahasiswa adalah bertempat tinggal di 

rumah sendiri. Motivasi untuk belajar dan datang ke kampus sangat diperlukan mengingat 

waktu tempuh, dan jarak tempuhnya. Motivasi untuk berprestasi sangat diperlukan 

mendorong psikomotor mahasiswa. Dengan adanya motivasi yang baik maka seorang 

mahasiswa akan lebih ringan dalam menjalani belajar dan juga mereka akan lebih 

semangat menyediakan sarana dan alat-alat yang mendukung belajar, seperti membeli 

buku bacaan, mengakses informasi, datang tepat waktu dan lain-lain yang secara tidak 

langsung memberikan dampak pada prestasi belajarnya.   

 

5. Hubungan Metode Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Mahasiswa PSIK 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik 

Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara metode 

pembelajaran diskusi, ceramah dan demonstrasi dengan prestasi belajar mahasiswa PSIK 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik. Metode pembelajaran merupakan variabel 

penting dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Prestasi belajar menurut Slameto (2010) dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor eksternal di antaranya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang di 

dalamnya termasuk metode pembelajaran. 

Di PSIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik, mahasiswa menerima 

pembelajaran dengan metode yang dikombinasikan. Metode ceramah merupakan metode 

yang sering digunakan dan dikombinasi dengan diskusi. Awal perkuliahan dosen 

menggunakan metode ceramah dengan mengulas sedikit materi yang lalu dan mengkaitkan 

materi saat ini. Selanjutnya dilakukan diskusi pendalaman agar mahasiswa dapat 

menyampaikan pertanyaan sekaligus menyampaikan pikiran yang dapat menambah 

wawasan bagi semua peserta perkuliahan. Metode diskusi ini sangat baik dan membekas 

hasilnya. Melalui diskusi mahasiswa berkesempatan luas untuk menyampaikan 

pendapatnya baik yang diperoleh dari buku-buku bacaan maupun hasil interpretasinya 

sendiri. Eksplorasi dari metode pembelajaran diskusi membuat mahasiswa lebih berprestasi 

dalam mata kuliahnya. Namun ada hal yang menjadi kekurangan metode diskusi ini, yaitu 

dosen di PSIK Ungres akhirnya tidak dapat menyelesaikan seluruh materi perkuliahan 

secara tuntas, hal ini karena metode diskusi memerlukan waktu yang banyak sehingga ada 

materi lain yang belum sempat didiskusikan dalam perkuliahan. 

Metode pembelajaran lain yang dilaksanakan pada PSIK Fakultas Kesehatan 

Universitas Gresik adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini diberikan terutama 

untuk memperagakan tindakan keperawatan kepada seluruh mahasiswa. Misalnya 

bagaimana cara menginjeksi, menginfus atau melakukan perawatan  luka kepada pasien. 

Sehingga mahasiswa bisa mengaplikasikan materi keperawatan yang di dapatnya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan  

Sebagian besar mahasiswa memiliki minat, motivasi dan metode pembelajaran 

yang cukup. Sebagian besar mereka memiliki prestasi belajar memuaskan. Terdapat 

hubungan antara minat, motivasi, dan metode pembelajaran dengan prestasi belajar 

mahasiswa PSIK Fakultas Kesehatan Universitas Gresik. 

 



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

184 

 

Saran  

 Mahasiswa diharapkan menumbuhkan minat yang lebih dan meningkatkan motivasi 

sehingga meningkatkan prestasi belajar. Program studi keperawatan lebih mengeksplorasi 

dan menggunakan metode pembelajaran yang proporsional. Universitas Gresik dapat 

memberikan fasilitas yang memadai dan sarana untuk penerapan metode pembelajaran 

yang sesuai, ruang kelas yang nyaman dan pengeras suara yang ideal. 
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ABSTRAK 

 

 Stroke adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia. Pada pasien 

stroke untuk mengurangi kebutuhan oksigen otak pasien pasien dilakukan tirah baring. 

Tirah baring yang lama dapat menyebabkan konstipasi, mobilisasi tiap 2 jam mengurangi 

kejadian konstipasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mobilisasi setiap dua 

jam terhadap kejadian konstipasi pasien stroke. 

 Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental pre-post test. Populasi 

adalah pasien stroke infark di ruangan Gardena RSUD Ibnu Sina Gresik. Sampel yang 

digunakan 20 responden yang diperoleh dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel 

independen adalah mobilisasi miring kanan dan miring kiri setiap dua jam dan variabel 

dependen adalah konstipasi. Pengumpulan data menggunakan observasi. Analisis data 

dengan menggunakan Mann Whitney dengan nilai signifikansi α<0,05. 

 Hasil penelitian dengan uji Mann Whitney Test mendapat p= 0,028 yang berarti 

ada perbedaan dari kelompok kedua. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan 

mobilisasi setiap dua jam untuk kejadian konstipasi pasien stroke. 

 Pasien stroke infark diharapkan mobilisasi awal untuk mencegah timbulnya 

konstipasi dan rumah sakit harus membuat standard prosedur operasional mobilisasi miring 

kanan dan miring kiri setiap dua jam untuk perawatan pasien lanjut pasien stroke infark 

dengan tirah baring lama. 

 

Kata kunci: Mobilisasi setiap dua jam, Konstipasi, Pasien Stroke 

 

ABSTRACT 

 

 Stroke was a main cause of mortality and disability in Indonesia. In stroke patients 

to reduce the oxygen cerebrum demand required bed rest therapy. Bed-resting therapy can 

caused constipation, so for mobilization therapy has not the writen solution to prevent 

constipation gived nursing action mobilization right nd left oblique every two hours but the 

effect is not know. The purpose of this research to know effect of mobilization every two 

hours to incidence of constipation stroke patients.  

This research used quasy experiment pre-post test design. Population was patients 

of stroke infarct in Gardena Wards RSUD Ibnu Sina Gresik. The sample used 20 obtained 

respondens to inclusion criteria and exclusion.  Variable independent was mobilization of 

right and left oblique every two hours and variable dependent was constipation. Data 

collecting use observation. Technique analysis the data by using Mann Whitney with α 

0,05 .  

The result of research with test of Mann Whitney Test got p=0.028 which means 

there was difference from group both. Thereby there was significant effect of  mobilization 

every two hours to incidence of constipation stroke patients.  

Patient of stroke infarct are expected to mobilization an early as posible to prevent 

incidence of constipation and for hospital should make a standart operation prosedur 

mobilization therapy right and left oblique every two hours for patien stroke infarct with 

bed rest. 

 

Keywords: Mobilization every two hours, Constipation, Stroke Patients 
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PENDAHULUAN 

 

Penyakit stroke merupakan semua proses patologik yang mengenai pembuluh darah 

otak, sebagian besar terjadi karena trombosis, embolisme dan perdarahan. Persoalan pokok 

pada stroke adalah gangguan peredaran darah pada regio tertentu sehingga berat ringannya 

tergantung pada pembuluh darah yang terkena dan organ yang di vaskularisasi. Pada stroke 

terjadi hipoksia cerebrum yang menyebabkan cedera dan kematian sel neuron. Kerusakan 

otak terjadi akibat pembengkakan dan odema yang timbul dalam 24-72 jam pertama 

setelah kematian sel neuron. Untuk mengurangi kebutuhan oksigen cerebrum dapat melalui 

penurunan rangsangan eksternal dengan cara tirah baring atau imobilisasai yang kadang 

membutuhkan waktu yang lama (Corwin, 2001).  Dampak yang sering terjadi pada pasien 

stroke yaitu terjadinya konstipasi yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

mobilisasi. Pencegahan terjadi konstipasi dapat dilakukan mobilisasi miring kanan miring 

kiri tiap 2 jam (Susilo, 2004). Di ruang rawat inap Gardena mobilisasi miring kanan miring 

kiri sudah dilakukan tapi belum secara instruksional tiap 2 jam sehingga hasilnya belum 

efektif. Namun pengaruh mobilisasi tiap 2 jam terhadap kejadian konstipasi pasien stroke 

belum dapat dijelaskan. 

 Di Indonesia setiap tahun sekitar 120 dari 100.000 penduduk mengalami stroke di 

mana 15% meninggal dunia dan 40% memerlukan penangganan rehabilitasi dan mobilisasi 

untuk mengurangi penyulit yang timbul diantaranya masalah gangguan defikasi  yaitu 

konstipasi (Siharta, 2000). Berdasarkan data dari medical record  pasien rawat inap periode 

2010 di RSUD Ibnu Sina menunjukan CVA Infark menempati urutan pertama sebanyak 

201 orang dan meninggal sebamyak 15 orang, dan bulan januari sampai juni 2011 berjmlah 

118 orang dan meninggal sebanyak 8 orang sedangkan di ruang Gardena selama bulan 

januari sampai juni berjumlah 42 orang dan meninggal sebanyak 3 orang dan 21orang 

mengalami masalah defikasi sampai rawai inap hari ke tiga. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan keluarga tentang pentingnya mobilisasi serta penerapan mobilisasi tiap 2 jam 

belum optimal. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 30 Juli 2011 dari 2 

pasien yang diobservasi 1 pasien mengalami konstipasi dan setelah dilakukam mobilisasai 

miring kanan miring kiri tiap 2 jam selama 24 jam akhirnya bisa defikasi (Rekam Medis 

RSUD Ibnu Sina, 2011). 

 Konstipasi bisa beresiko pada pasien stroke dimana regangan ketika defikasi dapat 

menyebabkan stres pada abdomen, peregangan sering bersaman denga tertahannya nafas, 

hal ini dapat meningkatkan intrakrania dan intratorakal (Siregar, 2004). Mengedan selama 

defikasi merupakan kontra indikasi pada pasien resiko peningkatan intrakranial seperti 

pasien stroke karena bisa berakibat terjadinya valsava manuver yang bisa mengakibatkan 

kematian. Penangganan konstipasi harus disesuaikan menurut keadaan masing-masing 

pasien dengan memperhitungkan lama dan intensitas konstipasi baik dengan obat-obatan 

maupun mobilisasi (Hemsen, 2001). Mobilisasi dini pasien stroke infark dianjurkan untuk 

menjaga pola eliminasi buang air besar normal dengan mempertahankan tonus otot rangka 

yang digunakan selama proses defikasi merupakan hal yang penting (Potter & Perry, 

2006).  

Mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam akan mempermudah pengeluaran isi 

usus melalui defikasi (Guyton & Hall, 2002). Berdasarkan fakta di atas, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam terhadap 

kejadian konstipasi pada pasien stroke infark dengan tirah baring. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

 Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental pre-post test. Populasi 

adalah pasien stroke infark di ruangan Gardena RSUD Ibnu Sina Gresik. Besar sampel 

yang digunakan 10 responden yang diperoleh sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kelompok perlakuan (kelompok yang dilakukan tindakan miring kanan dan miring kiri 

setiap 2 jam) sebanyak 10 responden dan kelompok kontrol (tindakan konvensional 

ruangan) sebanyak 10 responden. Sebelum tindakan pasien diobservasi dan sesudah 

tindakan pasien diobservasi. 
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 Variabel independen adalah mobilisasi miring kanan dan miring kiri setiap dua 

jam dan variabel dependen adalah konstipasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen 

observasi yang diambil dari Priharjo (2007) hasil penilaian dari pengeluaran feses/defekasi 

sebagai alat pengukur konstipasi. Analisis data dengan menggunakan Mann Whitney 

dengan nilai signifikansi α<0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.2.1 Konstipasi pada Pasien Stroke Infark Sebelum Mobilisasi Miring                      

Kanan Miring Kiri tiap 2 Jam 
 

Tabel 1 Kejadian Konstipasi Pada Pasien Stroke Sebelum Tindakan di Ruang Gardena 

RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Oktober-November 2011 

Konstipasi Kel. Perlakuan Kel. Kontrol Total 

N % N % N % 

Belum BAB 8 80% 3 30% 11 55% 

Sudah BAB 2 20% 7 70% 9 45% 

Total 10 100% 10 100% 20 100% 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebelum diberi perlakuan 

mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam didapatkan sebagian besar belum bisa 

defekasi sebanyak 8 orang (80%). 

Usia berpengaruh terhadap konstipasi dimana sebagian besar  dari responden 

berumur 45-64 tahun. Berdasarkan usia penelitian di atas sesuai dengan teori Potter & 

Perry (2006) bahwa perubahan dalam tahap perkembangan mempengaruhi status eliminasi 

terjadi di sepanjang kehidupan terutama sistem gastrointestinal pada lansia sering 

mengalami perubahan sehingga merusak proses pencernaan dan eliminasi  berakibat 

gerakan peristaltik menurun seiring dengan peningkatan usia dan melambatnya 

pengosongan esofagus. Lansia juga kehilangan tonus otot pada otot dasar perinium dan 

sfingter anus sehingga cenderung mengalami konstipasi.  

Usia memang berpengaruh terhadap konstipasi pada pasien stroke infark, semakin 

tua seseorang semakin menurun gerakan peristaltik ususnya. Pada umur-umur ini pasien 

kurang mampu menjaga aktivitas yang berkaitan dengan penyakitnya. Beberapa cara agar 

reflek defekasi tetap terjaga baik di antaranya tetap menjaga aktivitas karena melalui 

aktivitas tonus otot abdomen, pelvis dan diafragma dapat dipertahankan sehingga proses 

gerakan peristaltik pada daerah kolon dapat bertambah baik dan memudahkan dalam 

memebantu proses kelancaran proses defekasi. 

 

5.2.2 Konstipasi pada Pasien Stroke Infark setelah Mobilisasi Miring Kanan Miring 

Kiri tiap 2 Jam 

 

Tabel 1 Kejadian Konstipasi Pada Pasien Stroke Sesudah Tindakan di Ruang Gardena 

RSUD Ibnu Sina Gresik Bulan Oktober-November 2011 

Konstipasi Kel. Perlakuan Kel. Kontrol Total 

Hari 1 Hari 2 Hari 1 Hari 2 N % 

Sudah BAB 1 7 0 3 11 45% 

Hasil analisis statistik Mann Whitney    p= 0,028 

 

Hasil penelitian selama 2 hari menunjukkan pasien yang dirawat di ruang Gardena 

RSUD Ibnu Sina Gresik bahwa setelah diberi perlakuan mobilisasi miring kanan miring 

kiri tiap 2 jam didapatkan sebagian besar bisa defekasi pada hari ke 2, hanya 1 responden 

yang defekasi hari ke 1.  

Hal inidi karenakan selain adanya perlakuan, faktor asupan nutrisi menjadi penting 

dalam hal ini. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden cukup asupan 

nutrisi. Makanan hal ini berkaitan dengan diet atau jenis makanan yang dikonsumsi dapat 

mempengaruhi proses defekasi. Makanan yang dikonsumsi dengan kandungan serat tinggi 

dapat membantu proses percepatan defekasi. Asupan nutrisi dan cairan yang kurang dalam 
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tubuh dapat membuat defekasi menjadi keras oleh karena proses absorpsi kurang sehingga 

dapat mempengaruhi proses defekasi. Menurut Potter & Perry (2006), kolon memiliki 

empat fungsi yang saling berkaitan: absorbsi, proteksi, sekresi, dan eliminasi. Sejumlah 

besar volume air, natrium dan klorida diabsorbsi oleh kolon setiap hari. Pada waktu makan 

bergerak melalui kolon, terjadi kontraksi haustral. Kontraksi ini sama dengan kontraksi 

segmental usus halus, tetapi berlangsung lebih lama sampai 5 menit. Kontraksi membentuk 

kantung berukuran besar di dinding kolon, menyediakan daerah permukaan yang luas 

untuk absorbsi sebanyak 2,5 liter air dapat diabsorbsi oleh kolon dalam 24 jam. Rata-rata 

55 mEq dan 23 mEq clorida diabsorbsi setiap hari. Jumlah air yang diabsorbsi dari kimus 

tergantung pada kecepatan pergerakan isi kolon. Kimus dalam kondisi normal bersifat 

lunak berbentuk massa. Apabila kontraksi peristaltik melambat air akan terus diabsorbsi 

sehingga terbentuk massa feses yang keras mengakibatkan kosntipasi. 

Dengan demikian asupan nutrisi dan cairan yang kurang dalam tubuh membuat 

feses menjadi lebih keras karena proses absorbsi kurang sehingga bisa mempengaruhi 

proses defekasi, jika kesulitan menelan asupan nutrisi bisa dalam bentuk lunak/ cair 

sehingga mudah ditelan dalam jumlah yang cukup dan pemberian secara bertahap sedikit 

tapi sering. 

 

5.2.3 Perbedaan Terjadinya Konstipasi pada Pasien Stroke Infark antara yang 

Diberi Perlakuan Mobilisasi Miring Kanan Miring Kiri tiap 2 Jam dengan 

Tanpa Perlakuan 
Hasil uji Mann-Whitney seperti pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai p=0,028 

berarti Ho ditolak H1 diterima yang berarti ada perbedaan dari kedua kelompok, ada 

pengaruh mobilisasi tiap 2 jam terhadap kejadian konstripasi pasien stroke. 

Menurut Guyton & Hall (2002) mobilisasi miring kanan miring kiri tiap 2 jam akan 

menyebabakan terjadi penjalaran potensial aksi di sepanjang serat terminal, maka proses 

depolarisasi meningkatkan permeabilitas membran serat saraf terhadap ion kalsium 

sehingga mempermudah ion ini berdifusi  ke varikositas saraf. Di sini ion kalsium 

berinteraksi dengan vesikel sekretori yang letaknya berdekatan dengan membran sehingga 

vesikel ini bersatu dengan membran dan mengosongkan isinya keluar lalu disekresikan 

asetilkolin. Dengan dihasilkannya asetilkolin akan memicu gerakan peristaltik dan 

relaksasi sfingter yang akan mempermudah pengeluaran isi usus melalui proses defekasi. 

Corwin (2001) menjelaskan pada pasien stroke untuk mengurangi kebutuhan oksigen 

serebrum melalui penurunan rangsang eksternal diterapi dengan tirah baring / mobilisasi. 

Dalam keadaan seperti ini pasien perlu dibantu untuk menjaga kemampuan bergerak serta 

untuk mencegah penyulit yang dapat timbul akibat keadaan kurang bergerak di antaranya 

mempengaruhi fungsi sistem gastrointestinal yang menyebabkan konstipasi. Pergantian 

posisi secara teratur merupakan salah satu tindakan keperawatan yang perlu dilakukan 

karena dapat mencegah komplikasi yang dapat timbul akibat tirah baring maka posisi 

pasien sebaiknya dirubah setiap setiap 2 jam bila tidak ada kontra indikasi (Priharjo, 2007). 

Pelaksanaan mobilisasi miring kanan miring kiri pada program rehabilitasi 

penderita Stroke Infark bermodalkan kesembuhan anatomis dengan tujuan agar tercapai 

kesembuhan fungsional dengan cara memberikan sensasi/ stimulasi dengan pengaturan 

posisi dan gerak yang bisa dimulai 2-3 hari setelah serangan stroke infark. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Sebagian besar responden belum bisa defekasi sebelum mobilisasi miring kanan dan 

miring kiri tiap 2 jam. Setelah dilakukan mobilisasi miring kanan dan miring kiri tiap 2 jam 

didapatkan seluruh responden bisa defekasi sebagian besar pada hari ke-2. Mobilisasi 

miring kanan dan miring kiri tiap 2 jam berpengaruh terhadap kejadian konstipasi pada 

pasien Stroke Infark. 

 

Saran  
Mobilisasi sedini mungkin pada pasien stroke sesuai tingkat kemampuan dapat mencegah 

konstipasi. 
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ABSTRAK 

 
Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat pasien saat proses pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Salah satu cara untuk mencegah infeksi nosokomial dengan 

mencuci tangan. Mencuci tangan adalah proses secara mekanis melepaskan kotoran dari 

kulit/ tangan menggunakan sabun dan air bersih. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat tentang pencegahan infeksi 

nosokomial dengan pelaksanaan mencuci tangan. 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perawat di ruang Flamboyan, Gardena, dan Wijaya Kusuma  di RSUD Ibnu Sina 

Gresik, dengan menggunakan purposive sampling, diambil 36 responden berdasarkan 

kriteria inklusi. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner dan observasi. 

Setelah data yang ada ditabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan uji korelasi 

rank spearman dengan nilai signifikan α< 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat 

tentang pencegahan infeksi nosokomial dengan mencuci tangan, dengan tingkat signifikan 

0,246 (α)> 0,05. Sikap menunjukkan tidak ada hubungan antara sikap perawat tentang 

pencegahan infeksi nosokomial dengan mencuci tangan, tingkat signifikan 0,285 (α)> 0,05. 

Pengetahuan dan sikap positif perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial 

diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan mencuci tangan di ruangan. Jika tujuan itu 

tercapai, itu bisa mengurangi infeksi nosokomial di rumah sakit. 

 

Kata kunci: pengetahuan, sikap, infeksi nosokomial, cuci tangan 

 
ABSTRACT 

 

 Nosocomial infection was the infection which is gotten by the patient, on the 

process of nursing in hospital. The one way to prevent nosocomial infection was washing 

hands. Washing hands was the process which mechanically release debris from hands skin 

used body soap or pure water. The aim of this research was to explain the connection 

between knowledge and nurse attitude about the prevention of nosocomial infection with 

washing hands in RSUD Ibnu Sina Gresik. 

 This research used a cross sectional design. Population in this research was nurses 

in the Flamboyan Ward, Gardena Ward and Wijaya Kusuma Ward in RSUD Ibnu Sina 

Gresik. With using purposive sampling, 36 respondents taken based on inclusion criteria. 

This research data is taken by using questionnaire and trough observation. After tabulated 

existing data, it is analyzed by using test of rank spearman’s correlation with significant 

standart 0.05. 

 Results of research showed there were no correlation between nurse’s knowledge 

about prevented nosocomial infection with washing hand, with level of significant 0.246 

(α)>0.05. And also with the attitude was showing there was no correlation between nurse’s 

attitude about prevented nosocomial infection with level of significant 0.285 (α)>0.05. 

 From the result of this research, knowledge and nurse positive attitude about the 

prevention of nosocomial infection needed to increase in order the washing hands 
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implementation could be running. If the goal had been reached, it could minimize 

nosocomial infection in hospital. 

 

Keywords : knowledge, attitude, nosocomial infection, washed hand’s practice 

 

PENDAHULUAN 

 

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh penderita, ketika penderita 

dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit (Darmadi, 2008). Di rumah sakit cuci 

tangan petugas merupakan perilaku yang mendasar sekali dalam upaya mencegah cross 

infection (infeksi silang), mengingat RS sebagai tempat berkumpulnya segala macam 

penyakit, baik menular maupun tidak menular (Utji, 2005). Transmisi penyakit melalui 

tangan dapat diminimalisasi dengan menjaga hygiene dari tangan. Pelaksanaan cuci tangan 

sebagai aplikasi bentuk perilaku menurut Notoatmodjo (2003) terdiri dari 3 domain yaitu 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku 

melalui proses didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif maka perilaku 

tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti tanggal 20 Juli 2011 di Ruang Flamboyan RSUD Ibnu Sina Gresik 

terhadap 9 perawat didapatkan bahwa 6 perawat mempunyai pengetahuan dan sikap yang 

baik terhadap pencegahan infeksi nosokomial, sedangkan pelaksanaan cuci tangan melalui 

observasi didapatkan 4 perawat melaksanakan cuci tangan dengan baik. Pengetahuan 

perawat tentang infeksi nosokomial sangat berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan 

perawat dalam upaya pencegahan secara menyeluruh, sedangkan sikap tidak mendukung 

perawat sering ditunjukkan dengan sikap cuek dan mengesampingkan cuci tangan  setelah 

melaksanakan tindakan keperawatan, karena menganggap tangan tidak kotor (Martono, 

2007). Namun sampai saat ini hubungan pengetahuan dan sikap perawat tentang 

pencegahan infeksi nosokomial dengan pelaksanaan cuci tangan belum dapat dijelaskan.  

Menurut data yang bersumber dari Central for Disease Control menyebutkan 

sekitar 5% pasien memiliki gejala klinis infeksi nosokomial akut, 8% kronis, dan 70% post 

operatif (Diah, 2005).  Dari data studi deskriptif Suwarnidi semua rumah sakit di 

Yogyakarta tahun 1999 menunjukkan bahwa proporsi kejadian infeksi nosokomial berkisar 

antara 0,0% hingga 12,06% dengan rata-rata keseluruhan 4,26%. Untuk rata- rata lama 

perawatan berkisar antara 4,3 – 11,2 hari, dengan rata-rata keseluruhan 6,7 hari.  Data 

infeksi nosokomial di RSUD Ibnu Sina Gresik tahun 2010 sebesar 22,16% yang terdiri dari 

infeksi pemasangan kateter 0,20%, infeksi luka operasi 0,18%, infeksi pemasangan sonde 

0,56%, sepsis 15,69%, dekubitus 0,46%, dan plebitis 5,07%. Dari penelitian yang 

dilakukan Mahfud tahun 2009 yang berjudul perilaku perawat dalam upaya mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial di Ruang Heliconia RSUD Ibnu Sina Gresik 

menggambarkan bahwa sebanyak 8 orang (66,7%) berperilaku aktif, dan sebanyak 4 

responden berperilaku pasif (33,3%) dari total sampel sebanyak 12 orang.  

Infeksi nosokomial dapat berasal dari dalam tubuh pasien maupun luar tubuh. 

Infeksi endogen disebabkan oleh mikroorganisme yang semula memang sudah ada didalam 

tubuh dan berpindah ke tempat baru yang kita sebut dengan self atau auto infection, 

sementara infeksi eksogen (cross infection) disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal 

dari rumah sakit dan dari satu pasien ke pasien lainnya (Harry, 2006). Dampak dari infeksi 

nosokomial diantaranya cacat fungsional, stress emosional dan dapat menyebabkan cacat 

yang permanen serta kematian. Cuci tangan merupakan komponen yang paling mendasar 

dalam suatu infeksi nosokomial di rumah sakit. Tujuan dari cuci tangan adalah merupakan 

salah satu unsur pencegahan penularan infeksi (Depkes, 2007). 

Mengantisipasi munculnya infeksi nosokomial para perawat di semua unit kerja 

harus menyadari dan berperan aktif dalam upaya mengamankan pasien dari invasi mikroba 

patogen dengan cara menerapkan kewaspadaan standar sebaik-nbaiknya, dan salah satu 

yang paling sederhana adalah pelaksanaan cuci tangan khususnya bagi perawat dimana 

perawat kontak langsung selama 24 jam dengan pasien. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk menyusun penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap perawat tentang 

pencegahan infeksi nosokomial dengan pelaksanaan cuci tangan sehingga diharapkan 

dapat mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit. 
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METODE DAN ANALISA 

 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perawat di ruang Flamboyan, Gardena, dan Wijaya Kusuma RSUD Ibnu Sina 

Gresik, dengan menggunakan purposive sampling, diambil 36 responden berdasarkan 

kriteria inklusi antara lain: masa kerja minimal 1 tahun dan hadir saat penelitian. 

Variabel independen adalah pengetahuan dan sikap tentang pencegahan infeksi 

nosokomial. Variabel dependen adalah pelaksanaan cuci tangan yang baik dan benar. Data 

penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner dan observasi cuci tangan sesuai 

SPO ruangan. Setelah data yang ada ditabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan 

uji korelasi rank spearman dengan nilai signifikan α< 0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Pencegahan Infeksi Nosokomial 

Dengan Pelaksanaan Cuci Tangan 

 

Tabel 1 Tabulasi silang hubungan pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi 

nosokomial dengan pelaksanaan cuci tangan 

Pengetahuan Pelaksanaan Cuci Tangan Total 

 Kurang Cukup Baik   

 N % N % N % N % 

Kurang 3 8,3 2 5,6 - 0 5 13,9 

Cukup 2 5,6 6 16,7 6 16,7 14 38,9 

Baik 3 8,3 8 22,2 6 16,7 17 47,2 

Total 8 22,2 16 44,4 12 33,3 36 100 

Uji statistik rank spearman                                ρ=0,246 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari 36 responden sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan baik dengan pelaksanaan cuci tangan yang cukup sebesar 

22,2% (8) responden dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan kurang dengan 

tindakan yang baik. Hasil uji statistik rank spearman antara 2 variabel diperoleh taraf 

signifikan (α)=0,246. Dalam keputusan hipotesa (α)>0,05 yang diartikan tidak ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi 

nosokomial dengan pelaksanaan cuci tangan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa sebagian responden mempunyai 

pengetahuan yang baik sebesar 47,2%. Namun dalam pelaksanaan cuci tangan masih 

tergolong kurang dan cukup. Hal ini disebabkan karena para perawat belum mengganggap 

bahwa cuci tangan yang baik  sebagai tindakan yang vital dalam mencegah infeksi 

nosokomial. Menurut Harry (2006) transmisi penyakit melalui tangan dapat diminimalisasi 

dengan menjaga hygiene dari tangan. Tetapi pada kenyataannya, hal itu sulit dilakukan 

dengan benar karena banyaknya alasan seperti kurangnya peralatan, alergi produk pencuci 

tangan, sedikitnya pengetahuan mengenai pentingnya hal ini, dan waktu mencuci yang 

lama. 

Sebagian perawat di rumah sakit ini juga melakukan cuci tangan hanya sepintas 

lalu dan kelihatan asal-asalan, padahal di setiap ruangan sudah tersedia fasilitas cuci tangan 

yang lengkap (wastafel, sabun, handuk) dan petunjuk cara mencuci tangan yang baik dan 

benar yang ditempel di dekat area cuci tangan  Menurut Ilyas (2011) faktor yang 

menyebabkan perawat tidak melaksanakan cuci tangan yaitu kurangnya pengetahuan 

tentang pentingnya hand’s hygiene dalam mengurangi penyebaran infeksi dan bagaimana 

tangan menjadi terkontaminasi, kurangnya pemahaman teknik cuci tangan yang baik dan 

benar, jeleknya akses untuk fasilitas cuci tangan, timbulnya dermatitis kontak dengan 

seringnya terpapar dan belum ada komitmen dari RS untuk pelaku cuci tangan yang baik 

dan benar. Pada umumnya para perawat mencuci tangan setelah selesai melakukan 

pemeriksaan pasien keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka melakukan cuci 

tangan hanya berdasarkan pengetahuan mereka saja. 
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Pengetahuan adalah pelbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan akal. Pengetahuan mengenai suatu objek baru menjadi sikap apabila 

pengetahuan itu disertai dengan kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan 

terhadap objek itu.  

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,2% responden mempunyai 

pengetahuan yang baik dalam pencegahan infeksi nosokomial. Hal ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan dan lama bekerja responden. Dilihat dari usia 

keseluruhan responden berada pada rentang 20-40 tahun, dimana rentang ini termasuk ke 

dalam masa dewasa dini. Masa dewasa dini adalah 18-40 tahun pada masa dewasa dini 

dikenal dengan masa kreatif dimana individu memiliki kemampuan mental untuk 

mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi baru seperti mengingat hal-hal yang 

pernah dipelajari, penalaran  analogis, berpikir kreatif serta belum terjadi penurunan daya 

ingat (Hurlock, 1999). 

 Selain itu pengetahuan juga sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan, sesuai 

dengan pendapat Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh 

banyak faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, sumber 

informasi, persepsi dan budaya. Dilihat dari segi pendidikan 89% responden berpendidikan 

DIII Keperawatan, 11% responden berpendidikan S1 Keperawatan dan tidak ada 

responden 0% yang berpendidikan SPK. 

Namun bila dilihat secara rinci dari masing-masing penyataan masih ada beberapa 

pernyataan dimana tingkat ketidaktahuan perawat hampir 50% dan ini dapat menyebabkan 

timbulnya kejadian infeksi nosokomial pada pasien. Terlihat bahwa perawat belum 

seluruhnya mengetahui syarat-syarat untuk menegakkan diagnosis infeksi nosokomial dan 

tahapan terjadinya infeksi. Menurut Darmadi (2008) fokus perhatian utama terjadinya 

infeksi nosokomial ditujukan pada kasus-kasus yang terindikasi memperoleh tindakan 

medis invasif instrumentatif dan penderita dengan kasus-kasus yang memiliki faktor 

predisposisi yang menonjol, yang memerlukan evaluasi secara klinis tentang tanda-tanda 

awal dari infeksi nosokomial. 

  

2. Hubungan Sikap Perawat Tentang Pencegahan Infeksi Nosokomial Dengan 

Pelaksanaan Cuci Tangan 

   

Tabel 2 Tabulasi silang hubungan sikap perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial 

dengan pelaksanaan cuci tangan   

Sikap Pelaksanaan Cuci Tangan Total 

 Kurang Cukup Baik  

 N % N % N % N % 

Cukup 1 2,8 3 8,3 - 0 4 11,1 

Baik 7 19,4 13 36,1 12 33,3 32 88,9 

Total 8 22,2 16 44,4 12 33,3 36 100 

Uji statistik rank spearman                  ρ=0,285 

 

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa dari 36 responden sebagian besar 

mempunyai sikap yang baik dengan pelaksanaan cuci tangan yang cukup sebesar 36,1% 

(13) dan tidak ada responden yang menunjukkan sikap cukup dengan pelaksanaan baik. 

Responden yang bersikap cukup dengan pelaksanaan cuci tangan yang cukup pula sebesar 

8,3% (3) responden, responden yang bersikap cukup dengan pelaksanaan yang kurang 

sebanyak 2,8% (1) responden dan tidak ada satupun responden yang bersikap cukup dapat 

melaksanaan cuci tangan secara baik. Hasil uji statistik rank spearman’s antara dua 

variabel diperoleh taraf signifikan (α)=0,285. Dalam keputusan hipotesa (α)>0,05 yang 

diartikan tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap perawat tentang pencegahan 

infeksi nosokomial dengan pelaksanaan cuci tangan.  

Menurut Azwar (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap diantaranya 

pengaruh orang lain yang dianggap penting. Dimana kepala ruangan maupun perawat 

senior sangat berperan dalam hal ini. Jika kepala ruangan maupun perawat senior 

melakukan cuci tangan yang baik dan benar akan diikuti pula dengan staff yang lain. 
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Schneider dkk (2009) menemukan fakta menarik bahwa ketaatan terhadap prosedur cuci 

tangan juga dipengaruhi oleh role model. Pada dokter yang masih yunior mengikuti pola 

yang dikembangkan oleh seniornya. Hal ini semestinya dipahami para pekerja klinik senior 

karena ternyata perilaku mereka dalam prosedur mencuci tangan memainkan peranan besar 

pada gerakan keselamatan pasien. 

Sikap juga dipengaruhi dengan kebudayaan, tanpa disadari kebudayaan telah 

menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Demikian juga sikap 

kita pada pelaksanaan cuci tangan, jika cuci tangan sudah dilakukan sebagai suatu budaya 

kerja atau pola maka pelaksanaan cuci tangan akan berjalan dengan baik. Romana (2010) 

mengatakan bahwa sesama perawat boleh mengingatkan bila ada perawat lain yang lalai 

mencuci tangan. Bukan untuk mencari kesalahan namun sebagai upaya mengurangi resiko 

infeksi nosokomial yakni infeksi silang dari pasien ke pasien dan akibat dari tercemar alat 

medis yang digunakan. Selain itu juga merupakan salah satu perlindungan diri bagi 

perawat itu sendiri. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap juga bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan 

dan sikap itu dapat berubah-ubah. Secara teori perubahan perilaku baru mengikuti tahap-

tahap yakni melalui proses perubahan pengetahuan-sikap-tindakan tapi teori lain 

menyebutkan proses perubahan perilaku tidak harus seperti diatas bahkan didalam praktek 

sehari-hari terjadi sebaliknya artinya seseorang telah  berperilaku positif, meskipun 

pengetahuan dan sikapnya negatif (Notoatmodjo, 2003). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 32 responden yang bersikap baik 

tentang pencegahan infeksi nosokomial, namun masih terdapat 19,4% responden 

pelaksanaan cuci tangannya tergolong kurang dan 36,1% responden tergolong cukup. Hal 

ini bisa disebabkan karena sebagian perawat bersikap biasa biasa saja kalau tidak mencuci 

tangan, setelah melakukan tindakan keperawatan atau bersentuhan dengan pasien. Menurut 

Martina Diah (2007) sikap yang tidak mendukung perawat dalam upaya pencegahan 

menyeluruh, sering ditunjukkan dengan sikap cuek dan mengesampingkan cuci tangan 

setelah melaksanakan tindakan keperawatan, karena sebagian perawat menganggap tangan 

mereka tidak kotor (tidak terkena nanah atau darah).  

Berdasarkan penilaian terhadap jawaban yang diberikan responden bahwa seluruh 

penyataan lebih banyak ditanggapi secara positif. Namun bila dilihat secara rinci ada 

penyataan yang ditanggapi ditanggapi secara negatif yaitu penyataan no. 6. Terlihat 30,5% 

perawat tidak setuju atau tidak bersemangat untuk mencuci tangan bila sarana cuci tangan 

tidak tersedia secara lengkap. Pelaksanaan cuci tangan di rumah sakit dapat diterapkan 

dengan baik bila didukung oleh ketersediaan sarana dan fasilitas cuci tangan. Perawat 

bertindak sebagai pelaksana, sedangkan pimpinan rumah sakit bertindak sebagai penyedia 

alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam praktek cuci tangan 

Selain itu cuci tangan masih dipandang hal sepele bukan sebagai suatu tindakan 

yang vital, masih rendahnya kesadaran perawat untuk melaksanakan cuci tangan yang baik 

dan benar, serta minimnya pelatihan pencegahan infeksi nosokomial dari tim pengendali 

infeksi nosokomial di RS juga bisa menjadi alasan mengapa pelaksanaan cuci tangan di  

RS ini masih tergolong rendah dan cukup. Bady dkk (2007) mengatakan bahwa pelatihan 

dan pemahaman infeksi nosokomial sangat berhubungan dengan ketrampilan yang 

dilakukan perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial. Adanya pelatihan diharapkan 

akan memberikan pengetahuan baru yang dapat mempengaruhi sikap untuk bertindak 

secara positif pula. Tidak adanya reward yang secara konsisten setiap tahunnya bagi 

pelaksana cuci tangan yang baik di RS ini juga dapat menjadi salah satu hambatan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Pengetahuan perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial sebagian besar baik. 

Sikap perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial hampir seluruhnya baik. Namun 

pelaksanaan cuci tangan perawat sebagian besar cukup. Pengetahuan dan sikap perawat 

tentang pencegahan infeksi nosokomial tidak berhubungan dengan pelaksanaan cuci 

tangan. Pengetahuan yang baik perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial ternyata 
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tidak memberikan kontribusi dalam perubahan perilaku khususnya dalam pelaksanaan cuci 

tangan, hal ini bisa disebabkan karena sebagian perawat kurang paham bagaimana teknik 

mencuci tangan yang baik dan benar dan belum ada pengawasan dari tim pengendali 

infeksi nosokomial di tiap-tiap ruangan. Sikap perawat yang baik tentang pencegahan 

infeksi nosokomial ternyata tidak terwujud dalam pelaksanaan cuci tangan yang baik pula. 

Karena kesadaran sebagian perawat masih rendah mengganggap bahwa cuci tangan bukan 

sebagai tindakan yang vital dan belum berkembangnya cuci tangan sebagai budaya kerja di 

rumah sakit ini.   

 

Saran 

Perlu adanya kepatuhan dan kesadaran dari para perawat untuk melaksanakan cuci 

tangan secara baik dan benar sehingga dapat meminimalisir terjadinya infeksi nosokomial, 

serta perlu ada pelatihan dan monitoring pengendalian infeksi nosokomial. 
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ABSTRAK 

 

Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Pada masa kanak-

kanak keterampilan motorik berkembang sejalan dengan perkembangan kemampuan 

kognitif anak. Anak-anak berusia 4-6 tahun memiliki banyak keunggulan dalam hal fisik 

melalui motorik bila dilakukan dengan permainan atau modifikasi permainan. Salah satu 

permainan yang dapat meningkatkan motorik halus dan perkembangan kognitif anak-anak 

prasekolah adalah terapi bermain: origami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh terapi bermain: origami pada motorik halus dan perkembangan kognitif 

prasekolah (4-5 tahun). 

Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimental dengan satu kelompok 

pretest-posttest. Populasi sebanyak 25 anak, sampel direkrut menggunakan purposive 

sampling didapatkan besar sampel 24 anak usia 4-5 tahun dari kelas A2 TK Aisyiyah 24 

BP Wetan pada bulan Maret 2012. Variabel bebas adalah terapi origami dan variabel 

terikat adalah pengembangan baik motorik dan kognitif. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan lembar observasi dan data tersebut dianalisis uji Wilcoxon dengan tingkat 

signifikansi p <0,05. 

Hasil uji statistik dari motorik halus dan perkembangan kognitif anak-anak 

prasekolah (4-5 tahun) sebelum dan sesudah terapi origami (p = 0,001). Ini berarti bahwa 

terapi origami memiliki efek yang signifikan terhadap motorik halus dan perkembangan 

kognitif anak prasekolah (4-5 tahun). 

Lembaga pendidikan, terutama anak-anak TK keperawatan dapat menggunakan 

terapi origami untuk meningkatkan motorik halus dan perkembangan kognitif anak 

prasekolah. 

 

Kata kunci: Origami, motorik halus, kognitif, anak prasekolah 

 

ABSTRACT 

 

Preschool children are those aged between three to six years. On childhood motor 

skills develop in line with the development of children's cognitive abilities. Children aged 

4-6 years through the preschool has many advantages in physical terms through the motor 

when it's done with the games or game modifications. One game that can improve fine 

motor and cognitive development of preschool children is origami therapy. The research 

was aimed to analyze the effect of origami therapy on fine motor and cognitive 

development of preschool children (4-5 years). 

 This researched used a pre-experimental with one group pretest-posttest design. 

Population of 25 children, the sample were recruited used purposive sampling with a 

sample of 24 children aged 4-5 years from A2 class kindergarten Aisyiyah 24 BP Wetan on 

March 2012. The independent variable is origami therapy and the dependent variable was 

the development of fine motor and cognitive. Data were collected using observation sheet 

and those data were analysed Wilcoxon signed rank test with significance level p <0,05. 

 The results of statistical tests of fine motor and cognitive development of preschool 

children (4-5 years) before and after origami therapy (p = 0,001). It means that origami 

therapy had significant effect to fine motor and cognitive development of preschool 

children (4-5 years).  



Journals of Ners Community Vol 5 No 2 November 2014 

197 

 

 Based on the results, educational institutions, especially the kindergarten nursing 

children can use origami therapy to improve fine motor and cognitive development of 

preschoolers. 

 

Keywords: Origami, Fine motor, Cognitive, Preschool child 

 

PENDAHULUAN 

 

Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 

program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun  sampai  dengan 6 (enam) tahun 

(PP Nomor 17, 2010). Pada masa kanak-kanak kemampuan motorik berkembang sejalan 

dengan perkembangan kemampuan kognitif anak. Anak usia TK merupakan fase yang 

memiliki peranan penting dalam mengasah ketrampilan anak karena usia prasekolah 

merupakan usia emas (golden age). Pada usia ini anak memasuki tahap pra-operasional, 

fase berpikir transduktif, memiliki kemampuan untuk belajar membaca, menulis, dan 

berhitung serta rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga perkembangan anak harus 

dioptimalkan untuk bekal memasuki sekolah dasar (Gustiana, 2011). Di TK Aisyiyah 24 

BP Wetan stimulasi origami untuk perkembangan motorik halus dan kognitif belum 

dilakukan secara maksimal karena hanya diajarkan cara melipat sederhana dan kurang 

bervariasi tanpa mengenalkan warna dan bangun dari kertas origami sehingga pengaruh 

perkembangan motorik halus dan kognitif pada anak belum dapat dijelaskan. 

WHO (World Health Organitation) melaporkan bahwa 5-25% dari anak-anak usia 

prasekolah menderita disfungsi otak minor, termasuk gangguan perkembangan motorik 

halus. Menurut Depkes RI (2006), bahwa 0,4 Juta (16%) balita Indonesia mengalami 

gangguan perkembangan, baik perkembangan motorik halus dan kasar, gangguan 

pendengaran, kecerdasan kurang dan keterlambatan bicara sedangkan menurut Dinkes 

(2006) sebesar 85.779 (62,02%) anak usia prasekolah mengalami gangguan 

perkembangan. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Oktober 2011 

di TK Aisyiyah 24 BP Wetan menunjukkan bahwa dari 24 anak usia prasekolah (4-5 

tahun), 17 anak (70%) memiliki perkembangan motorik halus terlambat (belum lancar 

menggunting mengikuti pola gambar) dan perkembangan kognitif terlambat (hanya dapat 

menyebutkan 2 warna), hanya 7 anak (30%) yang memiliki perkembangan motorik halus 

dan kognitif yang baik. 

Perkembangan motorik halus dan kognitif menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kehidupan anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah sering memiliki kebiasaan 

meniru tingkah laku orang dewasa. Segala apa yang dilihat maka akan mudah diterima 

oleh anak. Terapi bermain akan belajar mengendalikan diri sendiri, memahami kehidupan, 

memahami dunianya (Mulyani, 2006). Bermain merupakan cerminan kemampuan fisik, 

intelektual, emosional, dan sosial (Soetjiningsih, 1998). Permainan dapat mengasah 

ketrampilan dan kreatifitas anak agar tidak mengalami hambatan dalam perkembangan.  

Origami adalah suatu seni melipat kertas sehingga menghasilkan berbagai macam bentuk, 

misalnya bentuk hewan, bunga atau alat transportasi. Origami dapat mengasah kemampuan 

motorik halus melalui ketrampilan jari-jemari tangan anak saat melipat kertas. Ketika 

kedua tangan bergerak, gerakan jari-jari otot tangan mengirimkan sinyal ke sistem saraf 

pusat memicu neuron melalui tangan (impuls motorik halus) mengaktifkan bagian bahasa 

otak (Shalev, 2005). 

Pembentukan perkembangan anak usia prasekolah bisa dengan cara bermain. 

Banyak macam mainan yang dapat mengembangkan kemampuan anak, seperti bermain 

peran, puzzle, dan origami. Upaya mengetahui perkembangan motorik halus dan kognitif 

anak usia prasekolah dapat menggunakan terapi bermain: origami. Bermain origami dapat 

mengaktifkan otak depan seperti halnya merajut dan pertunjukan musik, bermain origami 

adalah  sebuah kegiatan yang  menggerakan tangan sambil berfikir untuk menghasilkan 

sesuatu. Selain menyenangkan, origami memiliki banyak manfaat lain, diantaranya dapat 

meningkatkan kreativitas dan motorik halus anak. Membuat origami membutuhkan 

ketelitian dan imajinasi sehingga saraf otak akan bekerja dengan baik sehingga akan 

berdampak positif bagi perkembangan otak anak usia prasekolah (Kobayashi, 2008). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian mengenai 

pengaruh terapi bermain: origami terhadap perkembangan motorik halus dan kognitif anak 

usia prasekolah. 

 

METODE DAN ANALISA 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental dengan desain yang 

digunakan adalah one group pretest-posttest design, untuk mengetahui pengaruh terapi 

bermain: origami terhadap perkembangan motorik halus dan kognitif anak usia prasekolah 

(4-5 tahun). Penelitian ini dilaksanakan di TK Aisyiyah 24 BP Wetan mulai tanggal 19-30 

Maret 2012. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anak usia 4-5 tahun TK Aisyiyah 

24 BP Wetan yaitu sebanyak 25 anak, sedangkan sampel penelitian adalah anak yang 

berusia 4-5 tahun yang mengalami gangguan perkembangan motorik halus dan gangguan 

perkembangan kognitif, dengan perhitungan besar sampel dan yang memenuhi kriteria 

inklusi sebesar 24 anak. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah cara purposive 

sampling.  

Variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah terapi 

bermain: origami, sedangkan variabel dependennya adalah perkembangan motorik halus 

dan kognitif. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi peneliti dimana terdapat 5 

lembar observasi, 1 lembar SOP terapi bermain: origami modifikasi dari Hirai (2010), 2 

lembar observasi untuk anak usia 4 yang terdiri dari 9 item tugas perkembangan motorik 

halus dan kognitif, 2 lembar observasi untuk anak usia 5 tahun yang terdiri dari 9 item 

tugas perkembangan motorik halus dan kognitif. Tugas perkembangan tersebut merupakan 

tugas perkembangan motorik halus dan bahasa (kognitif) anak usia prasekolah (4-5 tahun) 

yang mengacu pada teori Wong yang telah dimodifikasi. Analisis data dengan 

menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test dengan derajat kemaknaan p< 0,05. 

Jika hasil analisis penelitian didapatkan nilai p< 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun) Sebelum 

Dilakukan Terapi  Bermain: origami 

 

Tabel 1 Distribusi perkembangan motorik halus anak usia prasekolah (4-5  tahun) 

sebelum dilakukan terapi  bermain: origami di kelas A TK Aisyiyah BP Wetan 

Gresik pada tanggal 19-30 Maret 2012. 

 

N

o 

 

Perkembangan 

motorik halus 

Jenis Kelamin  

Total Laki-laki Perempuan 

4 th 5 th 4 th 5 th 

F % f % f % F % F % 

1 Kurang - - - - - - - - - - 

2 Cukup 2 8,3 3 12,5 4 16,7 8 33,3 17 70,8 

3 Baik 1 4,2 2 8,3 1 4,2 3 12,5 7 29,2 

 Jumlah 3 12,5 5 20,8 5 20,9 11 45,8 24 100 

 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan intervensi terapi bermain: origami 

sebagian besar responden mempunyai perkembangan motorik halus yang cukup. Anak usia 

4 tahun belum dapat menggunting mengikuti garis, meniru bentuk kotak, lingkaran, dan 

permata. Sedangkan anak usia 5 tahun anak belum dapat meniru gambar segitiga dan 

kotak, mencetak beberapa huruf dan angka, menggambar orang 6 bagian, dan menulis 

nama. 

Pada usia prasekolah, otot-otot anak menjadi lebih kuat dan tulang-tulang tumbuh 

menjadi besar dan keras. Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan kepada 

anak untuk lebih dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya 

(Rochmah, 2005). Motorik halus adalah suatu gerakan yang dikoordinasi oleh otot-otot 

halus atau sebagian dari anggota tubuh tertentu, hal ini dipengaruhi oleh peluang untuk 

belajar dan berlatih dari anak tersebut (Wiriana, 2008). Perkembangan anak di taman 
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kanak-kanak akan mendapatkan pola pembelajaran lewat pengalaman konkret dan aktivitas 

motorik.  

 Hasil penelitian yang didapatkan bahwa anak pada usia 4-5 tahun banyak yang 

membutuhkan bantuan dalam menulis. Anak usia 4 tahun dapat menyebutkan tetapi masih 

perlu bantuan dalam menulis huruf yang memiliki bentuk hampir sama, misalnya huruf b 

dan d. Hasil dari menggambar bentuk masih belum rapi sehingga memerlukan bantuan 

menggunakan garis putus-putus hingga menjadi bentuk pola (kotak, lingkaran, segitiga, 

dan permata). Anak dapat menggunakan gunting namun hasil guntingan tidak rapi dan 

cenderung tidak mengikuti garis lurus. Anak usia 5 tahun sebagian besar belum dapat 

menulis nama masing-masing secara mandiri, perlu bantuan untuk menulis nama dan saat 

menggambar orang, anak hanya dapat menggambar orang hanya pada kepala, badan, dan 

kaki.  

 

2. Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun) Sebelum Dilakukan 

Terapi  Bermain: origami 

 

Tabel 2 Distribusi perkembangan kognitif anak usia prasekolah (4-5 tahun) sebelum 

dilakukan terapi  bermain: origami di kelas A TK Aisyiyah BP Wetan Gresik 

pada tanggal 19-30 Maret 2012. 

 

N

o 

 

Perkembangan 

kognitif 

Jenis Kelamin  

Total Laki-laki Perempuan 

4 th 5 th 4 th 5 th 

F % f % f % F % F % 

1 Kurang - - - - - - - - - - 

2 Cukup 2 8,3 3 12,5 4 16,7 8 33,3 17 70,8 

3 Baik 1 4,2 2 8,3 1 4,2 3 12,5 7 29,2 

 Jumlah 3 12,5 5 20,8 5 20,9 11 45,8 24 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan intervensi terapi bermain: origami 

sebagian besar responden mempunyai perkembangan kognitif yang cukup. Anak usia 4 

tahun membutuhkan bantuan dalam mengartikan 5 kata, menyebut 4 warna, mengartikan 4 

kata depan, kegunaan 2 benda, dan menyebut 4 gambar. Sedangkan anak usia 5 tahun 

membutuhkan bantuan dalam mengartikan 7 kata, mengetahui 2 kata berlawanan, 

menyebut 4 warna, mengerti 4 kata depan, mengetahui banyak huruf alphabet, dan 

mengetahui 6 bagian tubuh. 

 Anak memiliki pikiran yang sangat imajinatif dan menganggap setiap benda yang 

tidak hidup pun memiliki perasaan. Kemampuan bicara dan bahasa (language) adalah 

aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, 

mengikuti perintah, dan berbicara secara spontan. Pada masa bayi kemampuan bahasa 

bersifat pasif, sehingga pernyataan akan perasaan atau keinginan dilakukan melalui 

tangisan dan gerakan. Semakin bertambahnya usia anak, akan menggunakan bahasa aktif 

yaitu berbicara (Irmawati, 2008).  

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa anak lebih aktif dan mengikuti apa 

yang diucapkan guru secara bersama-sama tetapi saat ditanya satu-persatu, banyak anak 

yang tidak mengingat sehingga perlu diulang kembali apa saja yang telah dipelajari untuk 

dihafalkan dirumah. Anak usia 4 tahun hanya dapat mengartikan 2 atau 3 kata dari 5 kata 

yang diberikan, anak hanya dapat menyebutkan 2 warna, anak tidak mengetahui kegunaan 

benda, anak tidak mengetahui arti kata depan dan anak hanya dapat menyebutkan 2 gambar 

dari 4 gambar yang diberikan. Anak usia 5 tahun hanya dapat mengartikan 2 atau 3 kata 

dari 6 kata yang diberikan, anak hanya dapat menyebutkan 2 warna, anak belum dapat 

menghitung jumlah alphabet, dan anak hanya mengetahui 4 bagian tubuh. 

 

3. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun) Setelah 

Dilakukan Terapi  Bermain: origami 

Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi terapi bermain: origami 

sebagian besar responden mempunyai perkembangan motorik halus yang baik. Anak usia 4 

tahun dapat tanpa bantuan dan hasil sesuai kriteria melipat kertas, meniru bentuk kotak, 
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lingkaran, dan permata. Sedangkan anak usia 5 tahun dapat tanpa bantuan dan hasilnya 

sesuai kriteria meniru gambar segitiga dan kotak, mencetak beberapa huruf dan angka, 

menggambar orang 6 bagian, dan menulis nama. 

 

Tabel 3 Distribusi perkembangan motorik halus anak usia prasekolah (4-5 tahun) 

setelah dilakukan terapi  bermain: origami di kelas A TK Aisyiyah BP Wetan 

Gresik pada tanggal 19-30 Maret 2012 

 

N

o 

 

Perkembangan 

Motorik Halus 

Jenis Kelamin  

Total Laki-laki Perempuan 

4 th 5 th 4 th 5 th 

F % f % f % F % F % 

1 Kurang - - - - - - - - - - 

2 Cukup - - 2 8,3 2 8,3 1 4,2 5 20,8 

3 Baik 3 12,5 3 12,5 3 12,5 10 41,7 19 79,2 

 Jumlah 3 12,5 5 20,8 5 20,9 11 45,8 24 100 

 

 Pada usia prasekolah perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran 

sosial, kesadaran emosional dan inteligensia berjalan sangat cepat. Perkembangan anak 

akan optimal bila interaksi sosial diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai 

tahap perkembangan (Soetjiningsih, 1998). Stimulasi merupakan hal yang penting dalam 

tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat 

berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi. 

Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan kepada anak untuk lebih dapat 

meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. Lapisan urat saraf ini 

membantu transmisi impuls–impuls saraf secara cepat, yang memungkinkan pengontrolan 

terhadap kegiatan-kegiatan motorik lebih seksama dan efisien (Rochmah, 2005). Salah satu 

stimulasi bermain aktif dapat dilakukan dengan cara bermain origami. Origami adalah 

kerajinan tangan populer yang disukai anak-anak, dan juga merupakan alat mengajar dan 

terapi yang bermanfaat (Meliala, 2011). Latihan melipat kertas akan memperkuat otot-otot 

telapak dan jari tangan anak, yaitu saat anak melipat dan menekan lipatan. Kekuatan 

bagian telapak dan jari dibutuhkan untuk memegang dan menggerakkan pensil (motorik 

halus) (Shalev, 2005). 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada awal bermain origami anak-anak 

masih kesulitan dalam melipat kertas membentuk persegi panjang atau segitiga sehingga 

peneliti membantu anak-anak untuk melipat hingga lipatan menjadi sebuah bentuk. Di 

rumah anak-anak juga diberikan tugas untuk membuat origami sesuai dengan contoh 

dengan bantuan orang tua agar lebih mempermudah dipraktekkan saat pertemuan 

selanjutnya. Bentuk lipatan yang paling sulit adalah melipat bentuk perahu dan box/ kotak. 

Setelah dilakukan terapi bermain: origami sebanyak 4x diharapkan perkembangan motorik 

halus anak terjadi peningkatan menjadi lebih baik. Anak pasif perlu lebih banyak waktu 

terapi dibandingkan anak yang aktif. Faktor latihan dan pengalaman diperlukan karena 

anak yang memiliki waktu lebih banyak untuk mengasah kemampuan menulis dirumah 

hasilnya lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak diasah kemampuan menulisnya 

dirumah, maka peran dari orang tua sangat diperlukan.  

 

4. Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun) Setelah Dilakukan 

Terapi  Bermain: origami 

Tabel 4 menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi terapi bermain: origami 

sebagian besar responden mempunyai perkembangan kognitif yang baik. Anak usia 4 

tahun dapat tanpa bantuan dan hasilnya sesuai kriteria dalam mengartikan 5 kata, 

menyebut 4 warna, mengartikan 4 kata depan, kegunaan 2 benda, dan menyebut 4 gambar. 

Sedangkan anak usia 5 tahun dapat tanpa bantuan dan hasilnya sesuai kriteria dalam 

mengartikan 7 kata, mengetahui 2 kata berlawanan, menyebut 4 warna, mengerti 4 kata 

depan, mengetahui banyak huruf alphabet, dan mengetahui 6 bagian tubuh. 
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Tabel 4 Distribusi perkembangan kognitif anak usia prasekolah (4-5 tahun) setelah 

dilakukan terapi  bermain: origami di kelas A TK Aisyiyah BP Wetan Gresik pada 

tanggal 19-30 Maret 2012 

 

N

o 

 

Perkembangan 

Motorik Halus 

Jenis Kelamin  

Total Laki-laki Perempuan 

4 th 5 th 4 th 5 th 

F % f % f % F % F % 

1 Kurang - - - - - - - - - - 

2 Cukup - - 2 8,3 2 8,3 1 4,2 5 20,8 

3 Baik 3 12,5 3 12,5 3 12,5 10 41,7 19 79,2 

 Jumlah 3 12,5 5 20,8 5 20,9 11 45,8 24 100 

 

 Pemikiran praoperasional dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan 

secara mental terhadap objek-objek. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan 

merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Anak mulai banyak bertanya dan 

mencapai puncaknya pada usia sekitar 6 tahun. Periode ini ditandai dengan 

berkembangnya representasional, atau symbolic function, yaitu kemampuan menggunakan 

sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol – simbol (bahasa, gambar, tanda/isyarat, 

benda, gesture, atau peristiwa) untuk melambangkan suatu kegiatan, benda yang nyata, 

atau peristiwa. Penggunaan metode bermain merupakan cerminan kemampuan fisik, 

intelektual, emosional, dan sosial serta media yang baik untuk belajar, karena dengan 

bermain anak akan berkata-kata (berkomunikasi), belajar menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, melakukan apa yang dapat dilakukannya, mengenal waktu, jarak dan suara 

(Supartini, 2004). Origami dapat mengeksplorasi dan manipulasi bentuk, ukuran, tekstur, 

warna karena hasil dari lipatan menjadi model bentuk suatu benda atau hewan yang dapat 

digunakan sebagai sarana memperkenalkan nama-nama benda atau hewan tersebut 

(Shalev, 2005). Kertas untuk melipat yang bewarna –warni juga mendukung pengenalan 

warna kepada anak sehingga dapat meningkatkan kognitif anak (Hirai, 2010).  

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dengan kertas yang dilipat dapat menjadi 

sebuah bentuk yang diinginkan dan dari berbagai macam warna kertasnya mendorong anak 

menyebutkan warna dari kertas tersebut. Dari hasil lipatan membentuk sebuah pola seperti 

perahu dan pesawat memudahkan anak mengartikan kata atau kegunaan benda tersebut. 

Anak mempraktekkan langsung bahwa pesawat itu terbang di udara dan perahu itu 

berlayar/ mengambang di air. Origami yang dibuat memudahkan anak menyamakan 

bentuk sesuai dengan warnanya kemudian menghitungnya. Bentuk origami orang menjadi 

salah satu cara mengetahui bagian-bagian tubuh.  

 

5. Pengaruh Terapi Bermain: origami Terhadap Perkembangan Motorik Halus dan 

Kognitif Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun) 

 

Tabel 5 Pengaruh terapi bermain: origami terhadap perkembangan motorik halus dan 

kognitif anak usia prasekolah (4-5 tahun) di kelas A TK Aisyiyah BP Wetan Gresik 

pada tanggal 19-30 Maret 2012. 

Kategori Perkembangan Motorik Halus dan Kognitif 

Sebelum terapi bermain: origami Sesudah terapi bermain: origami 

X X1= 1, 29 X2= 1,79 

SD 0,464 0,415 

Wilcoxon test nilai sig (2-tailed) = 0,001 

Tabel 5 menunjukkan ada pengaruh terapi bermain: origami terhadap 

perkembangan motorik halus dan kognitif anak usia prasekolah (4-5 tahun), dimana 

sebagian besar responden mengalami perkembangan motorik halus dan kognitif yang baik 

(79,2%) yang ditunjukkan dari hasil uji statistik dengan nilai signifikansi (p= 0,001). 

 Pada usia 3-6 tahun anak sudah mulai mampu mengembangkan kreativitasnya dan 

sosialisasi sehingga sangat diperlukan permainan yang dapat mengembangkan kemampuan 

menyamakan dan membedakan, kemampuan berbahasa, mengembangkan kecerdasan, 

menumbuhkan sportifitas, mengembangkan koordinasi motorik, mengembangkan dalam 
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mengontrol emosi, motorik kasar dan halus, memperkenalkan pengertian yang bersifat 

ilmu pengetahuan dan memperkenalkan suasana kompetisi dan gotong-royong. Sehingga 

jenis permainan yang dapat digunakan pada anak usia ini seperti benda-benda disekitar 

rumah, buku gambar, majalah anak-anak, alat gambar, kertas untuk belajar melipat, 

gunting, dan air. Lingkungan menentukan optimal dan tidaknya perkembangan otak anak, 

apabila anak tumbuh dalam lingkungan yang baik (positif) atau memperoleh stimulasi 

maka otaknya akan mengalami perkembangan yang optimal sehingga kualitas otaknya 

cenderung baik. Anak tumbuh pada lingkungan yang tidak baik atau orang tua tidak 

memberikan rangsangan yang baik (positif) maka kualitas otaknya akan tidak optimal, hal 

inilah yang menjadi pondasi bahwa stimulasi mempunyai prosentase yang tinggi dalam 

mengembangkan kualitas dalam diri seorang anak (Saichudin, 2009). Origami dapat 

melatih motorik halus pada anak seperti memegang pensil, menulis, menggambar, dan 

menggunakan gunting dengan baik serta melatih kognitif anak dengan belajar macam 

warna, mengetahui bentuk, berpikir matematis serta perbandingan (proporsi) lewat bentuk-

bentuk yang dibuat (Hirai, 2010). 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden yang aktif 

memiliki kemampuan motorik halus dan kognitif yang lebih baik daripada anak yang pasif. 

Dengan waktu terapi 4x pertemuan dengan waktu 30 menit setiap pertemuan menggunakan 

6 macam bentuk origami yang sesuai dengan usia perkembangan motorik halus dan 

kognitif anak usia prasekolah (4-5 tahun) mengaktifkan otak kiri dan kanan anak. 

Perkembangan motorik halus dan kognitif anak meningkat diduga anak telah mampu 

melipat kertas dengan berbagai macam bentuk dan dapat mengekspresikan imajinasi lewat 

hasil mainan yang telah dibuatnya sendiri sehingga kemampuan anak meningkat menjadi 

lebih baik.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Ada pengaruh terapi bermain: origami terhadap perkembangan motorik halus dan 

kognitif anak usia prasekolah (4-5 tahun). Anak dapat mengekspresikan imajinasi lewat 

hasil mainan yang telah dibuatnya sendiri sehingga kemampuan anak meningkat menjadi 

lebih baik. 

 

Saran 

Terapi bermain: origami dapat menjadi salah satu asuhan keperawatan dalam 

mengoptimalkan perkembangan anak. Orang tua maupun guru TK dapat menggunakan 

stimulasi terapi bermain: origami sebagai salah satu cara mengoptimalkan perkembangan 

motorik halus dan kognitif anak usia prasekolah. 
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