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(Diabetes Self Management Education (DSME) toward Knowledge-Attitude and 

Control Blood Glucose)

Roihatul Zahroh*, Mumun Azkiyawati**
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ABSTRAK

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit kronik yang 
memerlukan pengelolaan tepat dan disiplin guna mencegah komplikasi 
yang terjadi baik di rumah sakit maupun di rumah. Salah satu aspek 
yang memegang peranan penting dan efektif dalam pengelolaan 
diabetes melitus adalah pemberian edukasi dalam bentuk Diabetes Self 
Management Education (DSME) yang merupakan strategi perawatan 
mandiri untuk mengoptimalkan kontrol metabolik, mencegah 
komplikasi, dan memperbaiki kwalitas hidup bagi penderita. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan Diabetes Self 
Management Education (DSME) terhadap pengetahuan, sikap, 
pengendalian glukosa darah  pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pre experimental Design One Group Pre Post Test Design. Populasi 
yang diteliti 34 responden di Ruang Dewasa Umum RS Muhammadiyah 
Gresik. Teknik sampling menggunakan purposive sampling didapatkan 
31 sampel penelitian. Instrumen yang digunakan SAP Diabetes Self 
Management Education (DSME), lembar kuesioner DSME dan 
pemeriksaan GDA. Analisis menggunakan uji statistik Wilxocon Signed 
Rank Test dan Mc.Nemar Test dengan kemaknaan α < 0,05.

Hasil penelitian didapatkan pengetahuan cukup 55% meningkat 
menjadi pengetahuan baik 81%. Peningkatan sikap dari sikap positif 
26% meningkat menjadi 68%. Peningkatan pengendalian kadar glukosa 
darah dari buruk 58% menjadi pengendalian kadar glukosa sedang 
64%. Hasil analisis statistik didapatkan nilai ρ=0,000 berarti ada 
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pengaruh penerapan Diabetes Self Management Education terhadap 
pengetahuan, sikap, dan pengendalian glukosa darah  pasien Diabetes 
Melitus Tipe 2.

Perawat dapat menjadikan Diabetes Self Management Education 
(DSME) sebagai bentuk intervensi edukasi mandiri dan protap discharge 
planning pada pasien DM di Rumah Sakit.

Kata Kunci: Diabetes Self Management Education, Pengetahuan, 
Sikap, Pengendalian glukosa darah.

ABSTRACT

 One aspect that plays an important and effective in the 
management of diabetes mellitus is the provision of education in the 
form of Diabetes Self-Management Education (DSME) which is a self-
care strategies to optimize metabolic control, prevent complications, 
and improve quality of life for the sufferer. 

The research design used in this study was Preexperimental 
Design One Group Pre Post Test Design. Purposive sampling 
obtained 31 samples of research. Instruments used form of SAP, sheet 
questionnaire based Diabetes Self Management Education (DSME) 
and Random Blood Glucose. Analysis using statistical tests Wilxocon 
Signed Rank Test and Mc Nemar test. 

The results showed there was an increase in sufficient knowledge 
55% to the knowledge of good 81%. Improved attitude of positive attitude 
26% increased to 68%. Increase in the control of blood glucose levels 
of bad 58% to moderate control glucose levels were 64%. Statistical 
analysis of the results obtained value of ρ=0.000 means that there is 
an influence of diabetes self management education (DSME) toward 
knowledge and attitude in the control of blood glucose levels. 

Existence of this study are expected in the nurse can make 
Diabetes Self Management Education (DSME) as a form of self-
education intervention and discharge planning as a standard procedure 
in diabetes patients at the Hospital. 

Keywords: Diabetes Self Management Education, Knowledge, 
Attitude, and Control blood glucose levels. 

PENDAHULUAN

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan 
salah satu penyakit yang mengalami 
peningkatan prevalensi dari tahun ke 
tahun baik di negara maju maupun negara 

berkembang seperti Indonesia, hal ini 
diduga erat kaitannya dengan peningkatan 
jumlah populasi dan urbanisasi yang 
merubah pola hidup tradisional menuju 
pola hidup modern (Tandra Hans, 2009). 
Diabetes Melitus Tipe 2 tergolong penyakit 
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kronis yang akan diderita seumur hidup. 
Pengobatan diabetes dirasa sudah maju, 
namun perilaku perawatan dirumah atau 
proses edukasi masih tetap merupakan 
pengobatan utama yang menentukan 
kesuksesan dalam pengelolaan diabetes 
melitus. Proses edukasi bertujuan 
mempengaruhi penderita untuk mengikuti 
rekomendasi terapi yang dianjurkan oleh 
tenaga kesehatan dalam menerapkan 
tiga hal, yaitu: pengetahuan, sikap, dan 
tindakan dalam perawatan penyakit 
Diabetes Melitus Tipe 2 agar dapat 
memperbaiki kadar glukosa darah  dan 
mencegah terjadinya komplikasi jangka 
pendek maupun jangka panjang serta 
meminimalkan terjadinya rehospitalisasi. 
Kenyataannya peningkatan jumlah 
penderita Diabetes Melitus Tipe 2 
yang mengalami rehospitalisasi dan 
komplikasinya dikarenakan pasien 
gagal mengontrol kadar gula darah 
saat di rumah. Meskipun penderita dan 
keluarga telah menerima penjelasan dari 
petugas kesehatan, mereka cenderung 
tidak mematuhi anjuran-anjuran yang 
diberikan dikarenakan penderita dan 
keluarga merasa informasi yang diberikan 
kepada mereka tidak adekuat  sehingga 
mereka kehilangan nilai pentingnya 
informasi dan tidak tahu bagaimana cara 
mengimplementasikannya, dimana situasi 
tersebut adalah situasi yang tidak ideal 
untuk pasien dan keluarga yang bersiap-
siap pulang (Soegondo, 2013). 

Data International Diabet 
Federation (IDF) pada tahun (2010) 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
prevalensi penderita Diabetes Melitus  
yang cukup signifikan dari 2,67% atau 
sekitar 284 juta jiwa menjadi 2,8% 
atau 371 juta jiwa pada tahun (2012) 
dari total penduduk dunia sekitar 7,2 
milyar jiwa dimana kepatuhan rata-
rata pasien pada terapi jangka panjang 
hanya mencapai 40% - 50% dari jumlah 

penderita. Menurut riset kesehatan dasar 
(RISKESDES) pada tahun 2009 jumlah 
penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di 
Indonesia mencapai 2% atau sekitar 3 juta 
jiwa dan mengalami peningkatan pada 
riset serupa tahun 2012 yaitu 2,4% atau 
sekitar 3,5 juta jiwa dari total penduduk 
Indonesia sekitar 246.900.000 jiwa dan 
dari 3,5 juta jiwa baru sekitar 30% yang 
melakukan pengobatan secara teratur. 
Data Dinas Kesehatan (DINKES) Jawa 
Timur menyebutkan 3622 jiwa penderita 
Diabetes Melitus Tipe 2 dirawat di rumah 
sakit dan 161 jiwa meninggal dunia, 
jumlah ini mengalami peningkatan pada 
tahun 2013 sejumlah 69018 penderita dan 
172 jiwa meninggal. 

Notoatmodjo (2003) mencoba 
menganalisis perilaku manusia berangkat 
dari tingkat kesehatan. Bahwa kesehatan 
seseorang dipengaruhi oleh dua faktor 
pokok, yaitu faktor perilaku (behavior 
causes) dan faktor diluar perilaku (non 
behavior causes). Selanjutnya prilaku itu 
sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga 
faktor : Faktor predisposisi (predisposing 
factor), yang terwujud dalam pengetahuan, 
sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-
nilai dan sebagainya, Faktor pendukung 
(enabling factor), yang terwujud dalam 
lingkungan fisik, tersedia atau tidak 
tersedianya fasilitas-fasilitas atau 
sarana-sarana kesehatan, misalnya obat-
obatan, alat-alat steril dan sebagainya, 
Faktor pendorong (reinforcing factor) 
yang terwujud dalam sikap dan perilaku 
petugas kesehatan atau petugas lain, 
yang merupakan kelompok referensi dari 
perilaku masyarakat. Dari pengalaman 
dan penelitian terbukti bahwa prilaku 
yang didasari oleh penegatahuan akan 
lebih langgeng dari prilaku yang tidak 
didasari oleh pengetahuan (Notoatmojo, 
2007).  Menurut Schumacher dan 
Jancksonville, Diabetes Self Management 
Education (DSME) merupakan suatu 
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proses pemberian edukasi kepada pasien 
mengenai aplikasi strategi perawatan diri 
secara mandiri untuk mengoptimalkan 
kontrol metabolik, mencegah komplikasi, 
dan memperbaiki kualitas hidup pasien 
diabetus melitus.   Komponen dalam 
Diabetes Self Management Education 
(DSME) yaitu: pengetahuan dasar tentang 
diabetes, pengobatan, monitoring (kontrol 
rutin), nutrisi,  olahraga dan aktivitas, stres 
dan psikososial, perawatan kaki, sistem 
pelayanan kesehatan dan sumber daya. 
Pasien Diabetes Melitus harus berusaha 
menjaga kadar glukosa darah dalam 
batas normal, dan untuk melakukan hal 
ini mereka perlu menjaga keseimbangan 
diantara jumlah glukosa yang masuk dan 
glukosa yang hilang (Ernawati, 2013).

METODE DAN ANALISA

Jenis penelitian ini adalah  Pra 
– Eksperimental Design One Group Pra 
– Post Test Design. Untuk mengetahui 
pengaruh penerapan Diabetes Self 
Management Education (DSME) 
terhadap pengetahuan dan sikap dalam 
pengendalian kadar glukosa darah.

Penelitian ini dilakukan di RSMG 
pada bulan Oktober 2014. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 
di Ruang Dewasa Umum sebanyak 34 
responden, dengan purposive  Sampling 
sebanyak 31 responden.  Instrumen yang 
digunakan berupa SAP, lembar kuisioner 
berdasarkan Diabetes Self Management 
Education (DSME) dan alat ukur GDA. 
Analisis menggunakan uji statistik Wilxocon 
Signed Rank Test dan McNemar Test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada 31 responden menunjukkan 
bahwa sebelum pemberian Diabetes 
Self Management Education (DSME) 
sebagian besar responden berpengetahuan 
cukup  yaitu 17 Responden (55%), 
sesudah pemberian Diabetes Self 
Management Education (DSME) berubah 
menjadi hampir seluruhnya responden 
berpengetahuan baik yaitu 25 responden  
(81%) dari 31 Responden. uji analisa  
Wicoxon Signed Rank Test didapatkan 
hasil bahwa ρ = 0,00 < α < 0,05 maka 
H0 ditolak yang berarti ada pengaruh 
penerapan Diabetes Self Management 
Education (DSME) terhadap peningkatan 
pengetahuan dalam pengendalian kadar 
glukosa darah. 

Tabel 1 Pengetahuan Responden Sebelum dan Sesudah Pemberian Diabetes Self 
Management Education (DSME) 

Pengetahuan
Pre test Post test

N (%) N (%)
Baik 4 13 25 81

Cukup 17 55 5 16
Kurang 10 32 1 3
Total 31 100 31 100

Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test ρ = 0 , 0 0 0
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Hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada 31 responden menunjukkan 
bahwa sebelum pemberian Diabetes 
Self Management Education (DSME) 
bahwa sebagian kecil responden bersikap 
positif yaitu 8 responden  (26%) menjadi 
sebagian besar responden  bersikap positif  
yaitu 21 Responden  (68%). Uji analisis  
McNemar Test didapatkan hasil bahwa 
ρ = 0,00 < α < 0,05 maka H0 ditolak 
yang berarti ada pengaruh penerapan 
Diabetes Self Management Education 
(DSME) terhadap  sikap responden dalam 
pengendalian kadar glukosa darah.

Tabel 2 Sikap Responden dalam 
Pengendalian Kadar Glukosa 
Darah Sebelum dan Sesudah 
Pemberian Diabetes Self 
Management Education 
(DSME)

Sikap Pre test Post test
N (%) N (%)

Positif 8 26 21 68
Negatif 23 74 10 32
Total 31 100 31 100
Hasil Uji Mc Nemar Test p = 0.00

Hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada 31 responden 
menunjukkan bahwa sebelum pemberian 
Diabetes Self Management Education 
(DSME)  sebagian besar responden 
memiliki tingkat pengendalian kadar 
glukosa darah buruk yaitu 18 responden 
(58%), berubah menjadi  sebagian besar 
responden memiliki tingkat pengendalian 
kadar glukosa darah sedang yaitu 20 
responden (64%) sesudah pemberian 
Diabetes Self Management Education 
(DSME). uji analisa  Wicoxon Signed 
Rank Test didaptkan ρ = 0,000 < α 
< 0,05 maka H0 ditolak yang berarti 
ada pengaruh penerapan Diabetes 

Self Management Education (DSME) 
terhadap pengendalian kadar glukosa 
darah.

Tabel 3 Pengendalian Kadar Glukosa 
Darah Responden Sebelum dan 
Sesudah Pemberian Diabetes 
Self Management Education 
(DSME) 

Pengendalian 
kadar   

glukosa darah

Pre test Post test

N (%) N (%)

Baik 1 3 7 23
Sedang 12 39 20 64
Buruk 18 58 4 13
Total 31 100 31 100

Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test 
ρ = 0 . 0 0

Pengaruh Penerapan Diabetes Self 
Management  Education (DSME) 
Terhadap Pengetahuan dan Sikap 
dalam Pengendalian Kadar Glukosa 
Darah

Hasil uji statistik Wilcoxon 
Signed Rank Test  dan McNemar Test 
dengan menggunakan dengan tingkat 
signifikasi α = 0,05 didapatkan hasil 
bahwa N=31 diperoleh ρ = 0,000 untuk 
pengetahuan yang berarti ada pengaruh 
antara pengetahuan responden dalam 
pengendalian kadar glukosa darah pada 
pasien DM tipe 2, diperoleh ρ = 0,00 untuk 
sikap yang berarti ada pengaruh antara 
sikap responden dalam pengendalian 
kadar glukosa darah pada pasien DM 
tipe 2, diperoleh ρ = 0,00 untuk tingkat 
pengendalian kadar glukosa darah  yang 
berarti ada pengaruh pemberian Diabetes 
Self Management Education (DSME) 
terhadap pengendalian kadar glukosa 
darah pada pasien diabetes mellitus type 
2.
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Diabetes Self Management 
Education (DSME) merupakan suatu 
proses pemberian edukasi kepada pasien 
mengenai aplikasi strategi perawatan diri 
secara mandiri untuk mengoptimalkan 
kontrol metabolik, mencegah komplikasi, 
dan memperbaiki kualitas hidup pasien 
diabetus melitus sekaligus mengurangi 
penggunaan biaya perawatan klinis 
(Funnell, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
teori diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa pengendalian kadar glukosa 
darah pada penderita diabetes melitus 
type 2 dapat tercapai melalui intervensi 
edukasi dalam bentuk Diabetes Self 
Management Education (DSME) yang 
dapat meningkatkan aspek kognisi dan 
afeksi serta meningkatan pengetahuan 
dan ketrampilan bagi penderita diabetes 
melitus type 2 dan keluarga dalam 
melakukan pengelolahan perawatan 
secara mandiri. Dimana sebagian besar 
responden memiliki tingkat pengendalian 
kadar glukosa darah buruk (58%) sebelum 
pemberian Diabetes Self Management 
Education (DSME), dan berubah 
menjadi  sebagian besar memiliki tingkat 
pengendalian kadar glukosa darah sedang 
(64%) sesudah pemberian Diabetes Self 
Diabetes Self Management (DSME). Hal 
ini sesuai dengan teori proses perilaku 
Roger (1974) dalam Notoadmodjo (2007), 
pemberian intervensi dalam bentuk 
edukasi Diabetes Self  Management 
Education (DSME) mampu meningkatkan 
kesadaran (Awarenes) penderita dan 
keluarga tentang pentingnya pengelolahan 
diabetes melitus tipe 2 secara holistik, 
sehingga menjadi daya tarik (Interes) 
dalam menerapkan intervensi Diabetes 
Self Management Education (DSME) 
melalui berbagai pertimbangan 
(Evaluation) untuk mencoba (Trial) dan 
melaksanakan (Adoption) intervensi 
Diabetes Self Management Education 

(DSME) tersebut secara utuh. Intervensi 
Diabetes Self Management Education 
(DSME) yang diberikan meliputi: 
pengetahuan dasar tentang penyakit 
diabetes melitus, perencanaan diet yang 
seimbang dan sesuai dengan jenis, 
jumlah, dan jam makan yang bertujuan 
untuk mendapatkan asupan nutrisi 
yang optimal dalam mempertahankan 
glukosa darah mendekati normal, 
mempertahankan kadar lipid normal 
dan mencapai berat badan normal. 
Selain  upaya perencanaan diet, olah 
raga secara teratur juga diperlukan 
guna meningkatkan sensifitas jaringan 
terhadap insulin, yang bermanfaat 
sebagai kontrol glycemic, menurunkan 
berat badan dan lemak tubuh. Intervensi 
farmakologis diberikan agar kadar 
glukosa darah penderita diabetes melitus 
dapat terkontrol dengan baik, dimana 
cara kerja obat tersebut merangsang 
sel beta pangkreas mengeluarkan 
insulin, meningkatkan sensifitas insulin, 
menghambat glukonesis dan absorbsi 
glukosa (cara kerja tergantung jenis obat), 
yang bisa diperoleh dari jasa layanan  
kesehatan setempat dalam menentukan 
dosis, waktu, dan cara pemberian obat 
dengan tepat. Pemantauan kadar glukosa 
darah secara berkala dapat mencegah 
terjadinya komplikasi, oleh karena itu 
dibutuhkan penatalaksanaan perawatan 
kaki diabetik, untuk mencegah terjadinya 
luka akibat dari diabetes yang tidak 
terkendali, selain itu pengendalian stres 
dan psikososial sangat membantu dalam 
mencegah dan menghambat progresif 
komplikasi. Jika Intervensi Diabetes 
Self Management Education (DSME)  
dalam hal ini dirasa baik dan efektif 
dalam mengendalikan kadar glukosa 
darah, maka penderita diabetes melitus 
tipe 2 dan keluarga akan menerapkannya 
sebagai panduan dalam pengelolahan 
diabetus mellitus secara mandiri.
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Pemberian  intervensi edukasi 
dalam bentuk Diabetes Self Management 
Education (DSME) bukan merupakan hal 
mutlak yang dapat meningkatkan prilaku 
penderita dalam pengendalian kadar 
glukosa darah, karena banyak faktor 
yang dapat mempengaruhinya antara 
lain, tingkat pendidikan dan usia dimana 
semakin tinggi tingkat pendidikan dan 
usia maka semakin mudah seseorang 
menerima intervensi edukasi sehubungan 
dengan kematangan cara berpikir. Jenis 
kelamin dan jenis pekerjaan berkaitan 
dengan otoritas dan pendapatan perbulan 
juga memiliki peranan penting dalam 
pemilihan jenis diet, aktifitas dan 
penggunaan jasa layanan kesehatan 
yang juga berperan terhadap program 
pengobatan, hal ini didukung juga oleh 
pengalaman (lama menderita diabetes 
melitus tipe 2) serta partisipasi aktif dari 
keluarga dalam pengelolaan diabetes 
melitus tipe 2 secara menyeluruh, 
sehingga kadar glukosa darah penderita 
diabetes melitus tipe 2 dapat terkendali 
dan meminimalkan ancaman komplikasi  
yang  mungkin dapat ditimbulkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada pengaruh penerapan Diabetes 
Self Management Education (DSME) 
terhadap pengetahuan dan sikap dalam 
pengendalian kadar glukosa darah.

Saran

Pasien dapat meningkatkan kualitas 1. 
hidup dan meminimalkan komplikasi 
dengan melakukan pengendalian 
kadar glukosa darah sesuai dengan 
isi materi dalam Diabetes Self 
Management Education (DSME) 
sehingga meningkatkan program 
terapi.

2. Diabetes Self Management Education 
(DSME) merupakan metode edukasi 
pada pasien Diabetus Mellitus 
sehingga dapat dijadikan intervensi 
keperawatan mandiri dan sebagai 
protap pada discharge planing 
(perencanaan  pulang) pasien. 
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ABSTRAK

Mekanisme koping merupakan upaya yang dilakukan untukm 
engadaptasi stresor,dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara 
konstruktifmaupundestruktif. Anggota keluarga yang merawat anak 
skizofrenia memerlukan mekanisme koping agar tidak jatuh dalam 
kondisi stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme 
koping anggota keluarga yang merawat anak skizofrenia (13-18 
tahun).

Penelitian ini dilaksanakan di Gresik bulan Juli 2015. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma 
fenomenologi interpretif. Pemilihan partisipan dengan purposive 
sampling sebanyak 7 partisipan. Dengan kriteria partisipan: (1) 
memiliki pengalaman merawat anak skizofrenia minimal 1 tahun, (2) 
sehat secara fisik dan psikologis, (3) bersedia ikut sebagai partisipan, 
(4) dapat menceritakan pengalamannya dengan baik. Analisis data 
menurut Van Manen (1990) (1) Mempertahankan keaslian dari 
pengalaman hidup atau fenomena(2) Menginvestigasi pengalaman 
yang ada berdasarkan fenomena (3) Merefleksikan tema-tema esensial 
yang menjadi karakteristik dari sebuah fenomena (4) Mendeskripsikan 
dan menuliskan ulang fenomena. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan delapan tema yang mewakili 
bagaimana mekanisme koping anggota keluarga yang merawat anak 
skizofrenia. Tema terdiri dari gejala skizofrenia sebagai stresor, efek 
stresor terhadap perasaan, tindakan dalam merawat, perubahan selama 
merawat, harapan anggota keluarga yang merawat, strategi koping, 
hambatan anggota keluarga yang merawat dan perilaku adaptasi. 
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Mekanisme koping yang digunakan anggota keluarga didapatkan 
adanya problem focused coping dan emotional focused coping. Adaptasi 
yang dilakukan adalah adaptasi adaptif dan maladaptif. 

Berdasar hasil penelitian ini disarankan bagi anggota keluarga 
yang merawat anak skizofrenia untuk menggunakan koping yang 
adaptif, sehingga tetap dapat merawat anak dengan baik.

Kata kunci: Mekanisme Koping, Anggota Keluarga, Anak 
Skizofrenia

ABSTRACT

Coping mechanisms is the effort made to adapt to stressors, 
and the implementation can be done constructively or destructively. 
Family members who care for children with schizophrenia require 
coping mechanisms that do not fall under stressful conditions. This 
study aims to explore the coping mechanisms of family members caring 
for children skizofrena (13-18 years). In Gresik July 2015.

This research is qualitative using an interpretive 
phenomenological paradigm.Selection of participants by purposive 
sampling as much as 7 participants. With participants criteria: (1) 
have experience taking care of children with schizophrenia at least 
1 year, (2) healthy physically and psychologically, (3) are willing 
to participate as a participant, (4) can recounts well. Analysis of 
the data by Van Manen (1990) (1) Maintaining the authenticity of 
the experience of life or phenomena (2) Investigate the experience 
that is based on the phenomenon (3) Reflects the themes essential 
characteristic of a phenomenon (4) Describe and rewrite the 
phenomenon.

Results of this study found eight themes that represent how 
the coping mechanisms of family members who care for children with 
schizophrenia. The theme consists of the symptoms of schizophrenia as 
a stressor, the effect of stressors on the feelings, acts of caring, changes 
during caring, hope family members caring, coping strategies, barriers 
to family members who care and behavioral adaptations. Coping 
mechanisms used family members found the problem focused coping 
and emotional focused coping. Adaptation is done is an adaptation of 
adaptive and maladaptive. 

Based on the results of this study suggested for family members 
who care for children with schizophrenia to use adaptive coping, so it 
still can care for the child properly.

Keywords: Coping Mechanisms, Member of the Family, Child 
Schizophrenia
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PENDAHULUAN

Skizofrenia pada anak dijelaskan 
oleh Hollis et al., (2013) sebagai gangguan 
jiwa berat atau sekelompok gangguan 
yang ditandai dengan gejala psikotik 
berupa terjadinya perubahan persepsi, 
pikiran, suasana hati, dan tingkah laku. 
Remschmidt (2001) menjelaskan insiden 
skizofrenia pada anak sebesar 0,23%, 
dengan perincian 0,1-1% onset sebelum 
usia 10 tahun, 4% onset sebelum usia 15 
tahun, dan 10% onset antara usia 16-20 
tahun. Studi pendahuluan di RSUD Ibnu 
Sina Gresik didapatkan pasien skizofrenia 
anak usia 13-18 tahun pada tahun 2013-
2015 sebanyak 13 pasien.

Penyebab skizofrenia pada anak 
merupakan kombinasi dari beberapa 
faktor genetik, gangguan perkembangan, 
stres psikososial, dan adanya disfungsi 
biokimia (Townsend, 2014). Hasil riset 
Soewadi & Pramono (2010) di RSJ 
HB. Saanin Padang Sumatera Barat 
menjelaskan bahwa penyebab skizofrenia 
yang paling signifikan adalah faktor sosial 
ekonomi, jenis kelamin dan pekerjaan.

Manifestasi klinis skizofrenia 
menurut Chang, Daly & Elliot (2010) 
dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu 
gejala positif dan gejala negatif. Gejala 
positif meliputi gangguan berpikir dan 
persepsi yang mencakup halusinasi, 
delusi dan perilaku aneh. Gejala negatif 
meliputi penurunan energi dan motivasi, 
afek datar, gangguan dalam memusatkan 
perhatian, menarik diri dari kehidupan 
sosial, jarang berbicara, dan mengalami 
kesulitan dalam berinteraksi.

Onset psikosis pada skizofrenia 
anak biasanya memiliki periode 
prodromal (Hollis et al., 2013).
Periodeprodromal,meliputi gejalanegatif 
seperti kurang konsentrasi, penurunan 
memori, perilaku aneh, persepsi 

tidak realistis, gangguan komunikasi 
yang mempengaruhi interaksi, dan 
berkurangnyaminat pada aktivitassehari-
hari. Efek gejala negatif antara lain dapat 
mempengaruhiprestasi sekolah(Starling 
& Feijo, 2012).

Sebuah studi populasi di 
Israel, menemukan skizofrenia pada 
anak dengan usia yang lebih muda 
dari17tahunmemilikimasa perawatan di 
rumah sakit lebih lama, dan kemungkinan 
kesembuhan lebih kecil, dibandingkan 
dengan penderita dengan onset penyakit 
berusia lebih dari 18 tahun(Rabinowitz 
etal., 2006).

Skizofrenia pada anak sesuai 
kondisi yang dialami menyebabkan 
ketergantungan hidup yang tinggi pada 
keluarga, sehingga berdampak pada 
beratnya beban yang harus ditanggung 
keluarga, antara lain perasaan tidak 
nyaman, hubungan dengan orang lain 
terganggu, apresiasi terhadap apa yang 
dilakukan kurang (Fitrikasari, Kadarman, 
Woroasih & Sarjana, 2012). 

Hollis & Rapoport (2011) 
menjelaskan bahwa kondisi skizofrenia 
pada anak sangat mengganggu 
kehidupannya, adanya penurunan prestasi 
sekolah, kesulitan memperoleh pekerjaan, 
terganggunya interaksi sosial, dan 
penilaian (stigma) negatif masyarakat, 
yang mempengaruhi masa depannya. 
Beban yang demikian merupakan stresor 
yang memerlukan meknanisme koping 
untuk melakukan adaptasi agar tidak 
terjadi stres pada anggota keluarga. 

Mekanisme koping merupakan 
upaya yang dilakukan untuk mengadaptasi 
stresor, dan dalam pelaksanaannya dapat 
dilakukan secara konstruktif maupun 
destruktif  (Stuart, 2013). Mekanisme 
koping yang dilakukan anggota keluarga 
yang merawat anak skizofrenia memiliki 
banyak variasi, yang dipengaruhi oleh 
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stimulus berupa kondisi anak skizofrenia, 
tenaga pelayanan kesehatan dalam 
memberikan pelayanan, dan sikap 
lingkungan sekitar (Alligood, MR., 2013). 
Stimulus pada penelitian ini adalah gejala 
skizofrenia pada anak. 

Proses mekanisme koping 
mempengaruhi suatu human system. 
Perilaku yang terbentuk mempengaruhi 
munculnya mekanisme kontrol pada 
seseorang. Mekanisme kontrol ini 
terdiri dari regulator dan kognator yang 
merupakan subsistem dan terdiri dari 
empat mode yaitu mode fisiologis, mode 
konsep diri, mode fungsi peran, dan mode 
interdependensi. Anggota keluarga yang 
merawat anak skizofrenia menggunakan 
mekanisme koping dari jenis problem 
focused coping mechanism maupun 
emotion-focused coping mechanism 
(Alligood, MR., 2014). 

Berdasarkan pada beberapa riset 
diatas dapat diamati adanya kecenderungan 
stresor yang timbul pada anggota 
keluarga yang merawat anak skizofrenia, 
serta terjadinya stres akibat pilihan 
mekanisme koping yang digunakan. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi mekanisme koping 
anggota keluarga yang merawat anak 
skizofrenia (13-18 tahun). 

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan 
paradigma fenomenologi interpretif. 
Penelitian dilaksanakan di Gresik dan 
rumah kediaman partisipan. Partisipan 
dalam penelitian ini adalah anggota 
keluarga yang berperan paling besar dalam 
merawat anak skizofrenia. Dengan kriteria 
partisipan: (1) telah memiliki pengalaman 
merawat anak skizofrenia dalam waktu 
minimal 1 tahun, (2) dalam keadaan sehat 

secara fisik dan psikologis, (3) bersedia 
ikut sebagai partisipan dengan menanda 
tangani surat kesediaan sebagai partisipan, 
(4) dapat menceritakan pengalamannya 
dengan baik.

Prosedur sampling dilakukan 
dengan menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu melibatkan partisipan 
yang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan. Kondisi ini disebut dengan 
saturasi atau redundancy (Lewis, 2010). 
Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 1) 
peneliti sendiri, 2) pedoman wawancara 
mendalam, 3) catatan lapangan (field 
note), 4) handphone sebagai alat perekam 
suara, dan catatan ingatan.

Prosedur pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti adalah 
indepth interview dan observasi. Indepth 
interview adalah proses penggalian 
dan eksplorasi pengalaman secara 
mendalam dengan bertanya langsung 
kepada partisipan tentang fenomena 
yang dialaminya, sehingga diharapkan 
partisipan dapat mengeluarkan beberapa 
hal baru mengenai mekanisme koping 
yang selama ini digunakan (Cresswell, 
2014). Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mendatangi partisipan 
dan        menjelaskan tujuan penelitian, 
selanjutnya dilakukan tanda  tangan surat 
persetujuan, mengadakan kontrak waktu 
dan tempat wawancara, menjelaskan etik 
dan kerahasiaan, kemudian dilakukan  
wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan proses 
analisis data, teridentifikasi 8 tema 
yang menginterpretasikan makna dari 
mekanisme koping anggota keluarga yang 
merawat anak skizofrenia (13-18 tahun) di 
RSUD Ibnu Sina Gresik. Kedelapan tema 
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tersebut antara lain: (1) gejala skizofrenia 
sebagai stresor, (2) efek stresor terhadap 
perasaan,    (3) tindakan dalam merawat 
(4) perubahan selama merawat, (5) 
harapan anggota keluarga yang merawat, 
(6) strategi koping (7) hambatan anggota 
keluarga yang merawat, dan (8) perilaku 
adaptasi.

Tema gejala skizofrenia sebagai stresor

Tema ini merupakan fokus 
awal peneliti dalam mengeksplorasi 
pengalaman yang telah dilakukan anggota 
keluarga yang merawat anak skizofrenia 
(13-17 tahun). Tema ini diperoleh dari 
adanya gejala pada psikologis, gejala pada 
kognitif, gejala pada perilaku, dan gejala 
fisiologis. Gejala pada psikologis yang 
terdapat pada anak dan dapat menjadi 
atresor diceriterakan partisipan sebagai 
berikut:

“…dia itu takut dan benci sama semua 
temannya yang laki-laki termasuk 
ayahnya…”(P4).

“…setiap hari kirim SMS sama anak-
anak laki-laki kelihatannya senang 
sekali…”(P5).

Kondisi anak lain yang juga dapat 
menjadi stresor adalah gejala pada kognitif 
yang diungkapkan partisipan berikut ini:

 “…pertama nya … seperti kalau ada 
temannya bicara tidak enak, dirumah 
dia  kepikiran teruus … akhirnya dia 
tidak mau sekolah”(P4).

            
Interpretasi hasil membahas 

mengenai masing-masing tema secara 
mendetail tidak hanya dari interpretasi 
peneliti namun juga dengan menggunakan 
teori-teori terkait dan penelitian yang 
terdahulu agar diperoleh hasil yang 
lebih akurat. Sistematika pembahasan 
interpretasi akan dilakukan pertema 
sebagai berikut.

Dari hasil penelitian ini diketahui 
bahwa, mekanisme koping anggota 
keluarga yang merawat anak skizofrenia 
disebabkan adanya stressor dalam 
bentuk gejala skizofrenia pada anak 
terdiri dari gejala pada psikologis, gejala 
pada kognitif, gejala pada perilaku, 
dan gejala fisiologis. Anggota keluarga 
yang menyaksikan kondisi anak benci 
berlebihan, suka berlebihan, suka 
memukul, dan badan kaku-kaku menjadi 
stressor bagi aggota keluarga yang 
merawat.Perilaku penderita gangguan 
jiwa yang dianggap keluarga paling 
mengganggu dan membuat keluarga stres 
adalah kurangnya motivasi, ketrampilan 
sosial yang rendah, perilaku makan/tidur 

                         
 Gambar 1. Skema Tema 1 
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yang buruk, sukar menyelesaikan tugas dan 
sukar mengatur keuangan (Keliat, 2006).
Hasil riset Lasebikan, Victor & Ayinde, 
Olatunde (2013) menginformasikan 
pengasuh pasien skizofrenia mengalami 
beban yang besar dan potensial terjadi 
gangguan mental. Dengan demikian 
mereka memerlukan intervensi yang 
komprehensif untuk mengurangi 
pertumbuhan penyakit kronis. Pernyataan 
di atas sesuai dengan penelitian Igberase, 
Morakinyo, Lawani, James, (2015) 
yang menyatakan, pengasuh pasien 
dengan  skizofrenia menjadi beban besar 
bagi keluarga. Sehingga membutuhkan 
dukungan berupa pendidikan kesehatan, 
keuangan dan lainnya untuk memeperbaiki 
kondisi yang ada.Hal ini dikuatan oleh  
penyataan yang menyebutkan bahwa 
peristiwa lingkungan yang menyebabkan 
stres disebut sebagai stressor (Yusof, 
MSB., 2010).

Tema efek stresor terhadap perasaan

Tema kedua yaitu efek stresor 
terhadap perasaan teridentifikasi tiga 
sub tema yaitu perasaan positif, perasaan 
negatif, dan dampak perasaan pada fisik.

 
Gambar 2. Tema 2

Tema ini diperoleh sebagai 
efek dari stresor terhadap perasaan dan 
berdampak pada fisik partisipan. Efek 
terhadap perasaan positif secara afektif 
diungkapkan partisipan berikut ini.

“…Saya sadar dan sabar menerima 
apa adanya anak saya, saya berusaha 
selalu ikhlas…. “(P1).

Adapun efek terhadap perasaan 
positif secara koqnitif ungkapan partisipan 
sebagai berikut:

“… saya tetap semangat bu dan 
menghilangkan perasaan malu, 
percaya kalau anak saya dapat 
sembuh dengan menurut pada anjuran 
dokter”(P2).

Pada efek terhadap perasaan positif 
secara perilaku partisipan berceritera:

“Kalau ada tetangga saya yang tanya 
anak saya … tidak malu saya, memang 
kenyataannya seperti itu..”(P1).  

Sebagaimana penjelasan partisipan 
diatas, terdapat juga perasaan negatif dari 
adanya paparan stresor. Berikut adalah 
ungkapan partisipan pada perasaan negatif 
secara afektif.

“..kalau anaknya marah-marah terus 
yaa sediih, dia itu sering marah-
marah, sampai malam marah-marah 
tidak tidur…”(P4).

Berikut adalah ungkapan partisipan 
pada perasaan negatif secara koqnitif.

“Kasihan pokoknya campur aduk 
bu, campur aduk dan tidak punya 
bayangan kejelasan mengenai 
kesembuhan dan masa depannya 
…”(P2).

Adapun perasaan negatif secara 
perilaku partisipan mengungkapkan 
berikut ini.

“ … Saya bingung, sedih, terus terang 
saja malu sama tetangga, lha anaknya 
itu dulu pendiam terus sekarang tidak 
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punya malu“(P5).

Adapun dampak perasaan terhadap 
fisik, diungkapkan partisipan sebagai 
berikut:

“…Sejak anak saya sakit klas 2 SMP 
sampai sekarang klas 1 SMK tubuh 
saya terus bertambah kurus…”(P4). 

 
Efek stresor pada perasaan 

anggota keluarga yang merawat dalam 
penelitian ini didapatkan perasaan positif, 
perasaan negatif, dan dampak perasaan 
terhadap fisik. Pada perasaan positif 
secara afektif didapatkan adanya sabar, 
ikhlas, dan tidak pernah putus asa. Pada 
perasaan positif secara koqnitif yaitu 
adanya tetap semangat, percaya akan 
sembuh, istiqomah dalam mendidik, 
dan tetap sabar dengan hinaan. Adapun 
perasaan positif pada perilaku yaitu 
adanya tidak malu dengan tetangga dan 
menghilangkan rasa minder.  Perasaan 
negatif berupa perasaan negatif secara 
afektif  adanya kawatir, kasihan, sedih 
tidak karu-karuan, sedih, dan sedih anak 
marah. Perasaan negatif secara koqnitif 
adanya merasa bersalah, tidak tenang, 
dan agak susah. Adapun perasaan negatif 
secara  perilaku adanya malu karena anak 
marah, aib keluarga, malu sama tetangga, 
sungkan sama pembeli, dan tidak cerita 
kepada tetangga. Dampak perasaan pada 
fisik pada penelitian ini adanya sakit perut 
bagian atas, tekanan darah meningkat, 
sakit kepala, nyeri pada dada, dan badan 
tambah kurus. 

Tema tindakan dalam merawat

Tema ketiga adalah tindakan dalam 
merawat teridentifikasi tiga sub tema yaitu 
berobat ke pelayanan kesehatan, berobat 
ke selain pelayanan kesehatan, dan upaya 
individual,

Tema ini merupakan tindakan 
yang dilakukan anggota keluarga yang 

merawat anak skizofrenia setelah 
terpapar stresor dengan kondisi perasaan 
yang ada padanya. Tindakan merawat 
berupa berobat ke pelayanan kesehatan 
dikemukakan oleh partisipan sebagai 
berikut:

 
Gambar 3. Tema 3

“ … itu saya bawa ke puskesmas 
Bungah…terus kata petugasnya 
disuruh membawa anak saya ke dr. 
Rahayu di rumah sakit Bunder(P3).

 “ … berobat ke dokter Rahayu di 
tempat praktik pribadi obatnya mahal 
1 minggu habis Rp. 500.000,- (P4).

“…setelah mau bunuh diri minum 
Baygon kontrol ke dr. Rahayu saya 
laporkan terus diberi rujukkan ke RSJ 
Menur Surabaya,

Sebagaimana penjelasan diatas 
terdapat partisipan yang berobat ke selain 
pelayanan kesehatan, inilah ceritera 
partisipan:

“ … kalau kambuh sama ayahnya 
langsung dibawa ke dukun, lebih 
sering ke dukun dari pada ke rumah 
sakit, juga pernah di bawa ke kyai 
”(P4).



Volume 6, Nomor 2, November 2015

Journals of Ners Community122

“ …  ya dibawa kemana-mana ya ke 
dukun, ke orang tua, ke kyai sampai 15 
orang katanya anak saya ya memang 
melihat barang-barang ghoib …
tapi sekarang disuruh ke medis saja 
…”(P5).

Upaya lain yang dilakukan untuk 
merawat anak adalah upaya individual. 
Partisipan memaparkan tindakannya.

 “ Minta makan ya diberi makan, 
minta dicucikan pakaian ya saya 
cucikan, tidak bisa ditunda sekali 
bicara harus dilayani kalau tidak 
marah-marah …” (P3).

Stressor adalah sesuatu yang 
berpotensi menimbulkan reaksi stres 
(Maramis, 2009). Gejala stres dapat 
mempengaruhi tubuh, pikiran, dan 
perasaan serta perilaku. Lazarus (1993) 
mengatakan bahwa stres dibagi menjadi 
dua jenis yaitu eustres dan distress. 
Eustressmerupakan istilah untuk stres 
positif, dan distress merupakan kesusahan, 
yang mengacu pada stres negatif.Quick 
dan Quick (1984) dan Hans Selye (1996)
mengatakan bahwa eustres adalah 
hasil dari respon terhadap stres yang 
bersifat sehat, positif, dan konstruktif 
(bersifat membangun). Ini adalah semua 
bentuk stres yang mendorong tubuh 
untuk beradaptasi dan meningkatkan 
kemampuan untuk beradaptasi.Quick 
dan Quick (1984) dan Hans Selye dalam 
Girdano (2005) mengatakan bahwa 
distres adalah hasil dari respon terhadap 
stres yang bersifat tidak sehat, negatif, 
dan destruktif (bersifat merusak). Hal 
tersebut termasuk konsekuensi individu 
terhadap penyakit sistemik dan tingkat 
ketidakhadiran (absenteeism) yang 
tinggi, yang diasosiasikan dengan 
keadaan sakit, penurunan, dan kematian. 
Kondisi anggota keluarga yang demikian 
mempengaruhi tindakan dalam merawat 
anak skizofrenia.

Tindakan dalam merawat 
yang dilakukan oleh anggota keluarga 
didapatkan berobat ke pelayanan 
kesehatan, berobat ke selain pelayanan 
kesehatan dan upaya individual. Anggota 
keluarga yang mengobatkan anak 
skizofrenia  ke pelayanan kesehatan 
adalah ke puskesmas, rumah sakit 
umum, rumah sakit jiwa maupun 
dokter pratik perseorangan. Anggota 
keluarga yang merawat anak skizofrenia 
dibawa ke sarana pelayanan kesehatan 
merupakan pengobatan modern berbasis 
ilmiah. Pengobatan modern adalah 
pengobatan yang dilakukan secara ilmiah 
(Syamsunjaya, 2007).Menurut undang-
undang nomor 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan 
adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan 
upaya pelayanan kesehatan baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif. 
Berobat ke selain pelayanan kesehatan 
yang dilakukan oleh anggota keluarga 
adalah berobat ke dukun, ke orang tua, 
ke kyai, dan ke ustad. Anggota keluarga 
di masyarakat Jawa masih memiliki 
upaya berobat ke dukun apabila ada 
anggota keluarganya sakit jiwa. Beberapa 
budaya masyarakat masih mengaitkan 
penyebab gangguan jiwa diakibatkan 
oleh kekuatan ghoib. Persepsi tersebut 
menyebabkan mereka baru mendatangi 
pelayanan kesehatan atau kesehatan jiwa 
jika gangguan jiwa yang dialami sudah 
berat atau bahkan mengganggu orang 
lain (Depkes, 2006).Menurut Effendy 
(1998 dalam Fitri, 2012) pada keluarga 
tertentu bila ada anggota keluarga yang 
sakit jarang dibawa ke puskesmas tapi 
ke mantri atau dukun.Anggota keluarga 
yang mengobatkan anaknya ke kyai dan 
ke ustad adalah untuk meminta do’a bagi 
anaknya yang sakit. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh American 
Psychological Association (2001) terdapat 
peningkatan hubungan yang positif antara 
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rasa sakit dan penggunaan do’a untuk 
menyeselaikan masalah kesehatan dari 
waktu ke waktu. Tindakan lainnya adalah 
upaya individu seperti memberi motivasi, 
menyamankan, memenuhi kebutuhan 
anak yang sakit Peran keluarga dalam 
memberikan motivasi sangat diperlukan 
untuk kesembuhan anak skizofrenia. 
Dukungan keluarga yaitu berupa 
dorongan dan motivasi yang diberikan 
keluarga kepada anak skizofrenia (Cohen, 
Mc Kay,1984). Menurut Nurdiana dkk 
(2007) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa dukungan keluarga yang tinggi 
dapat disebabkan oleh karena keluarga 
telah banyak memperoleh informasi 
mengenai penyakit Skizofrenia melalui 
media informasi (koran, televisi, radio) 
dan orang lain (teman, kerabat).Tindakan 
individu lainnya adalah penelantaran anak. 
Penelantaran anak adalah tindakan tidak 
menyediakan makanan, pakaian, tempat 
tinggal maupun kasih sayang yang cukup 
bagi seorang anak (Ann, 2006).Tindakan 
yang dilakukan oleh anggota keluarga 
akan memunculkan adanya perubahan. 

Tema Perubahan selama Merawat

Tema keempat adalah perubahan 
selama merawat teridentifikasi dua sub 
tema yaitu perubahan pada kesehatan dan 
perubahan ekonomi.

 

Gambar 4. Tema 4

Tema ini merupakan perubahan 
setelah partisipan melakukan tindakan 
merawat baik tindakan konstruktif 
maupun  tindakan distruktif. Perubahan 
pada psikologis sebagaimana disampaikan 
partisipan berikut ini. 

“…tapi kami masih merasakan 
kawatir kalau-kalau ada orang yang 
akhirnya tahu anak itu sakit…”(P7).

“…ya malu siih kan dia marah-marah, 
teriak-teriak mengganggu tetangga” 
(P6).

Selain perubahan pada psikologis 
juga terdapat perubahan pada fisiologis. 
Partisipan memaparkan perubahan pada 
kondisi fisiknya sebagai berikut:

“… setelah anak saya sering marah-
marah saya menjadi sering sakit 
termasuk tekanan darah saya naik…
”(P4).

Adapun perubahan ekonomi pada 
pemasukan keuangan berkurang partisipan 
menceriterakan:

“ … dampak pada ekonomi ya pastinya, 
saya jadi tidak bisa ngapa-ngapain 
(maksudnya mengerjakan sesuatu) 
karena dia tidak bisa ditinggal”(6).

Sedangankan perubahan ekonomi 
pada pengeluaran bertambah diungkapkan 
partisipan berikut ini.

“Ya … bapak, dari anuu…yaa uang 
hasil kerjanya bapaknya yang dipakai 
berobat”(P6).

Perubahan selama merawat 
ditemukan adanya perubahan pada 
kesehatan dan perubahan pada ekonomi. 
Perubahan pada kesehatan mempengaruhi 
psikologis dan fisiologis individu. 
Sedangkan perubahan pada ekonomi adalah 
perubahan pada pemasukan keuangan dan 
perubahan pada pengeluaran keuangan. 
Menurut WHO (2008) menyatakan bahwa 
anggota keluarga  merupakan pihak utama 
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yang menanggung beban subjektif dan 
objektif dalam merawat anak skizofrenia. 
Orang dengan skizofrenia dapat 
mengalami gangguan yang cukup besar 
dalam kehidupan mereka. Keluarga dan 
teman juga bisa sangat terpengaruh akibat 
penderitaan melihat efek dari kondisi 
dan permasalahan dalam mendukung 
pasien. Hal ini bisa jadi masalah yang 
pelik bagi anggota keluarga, khususnya 
ketika mereka mengingat bagaimana 
seseorang itu sebelum mereka menjadi 
sakit (Stockman, 2015).Sumber keuangan 
yang menipis akibat sakitnya salah satu 
anggota keluarga akan menjadi suatu 
masalah yang berat. Masalah lain juga 
muncul dalam perubahan interpersonal 
dimana ada perubahan dalam waktu 
luang (Leventhal & Van Nguyen dalam 
Safarino, 2006). Perubahan yang terjadi 
ini memunculkan harapan bagi anggota 
keluarga yang merawat.

Tema Harapan Anggota Keluarga

Tema kelima adalah harapan 
anggota keluarga yang merawat 
teridentifikasi dua sub tema yaitu harapan 
pada anak dan harapan pada lingkungan.

 
 

                                                    
Gambar 5. Tema 5

Tema ini merupakan harapan 
anggota keluarga yang merawat setelah 
terdapat perubahan dari hasil merawat. 

Harapan pada fisik anak diungkapkan 
oleh partisipan berikut ini.  

“Harapannya tidak muluk-muluk, 
agar dia dapat merawat dirinya sendiri 
seperti mau mencuci sendiri, mau 
melaksanakan sholat sendiri”(P1).

Pada harapan terkait mental 
anak partisipan menceriterakan sebagai 
berikut: 

“Harapannya itu ya cepat sembuh, 
meskipun tidak sekolah seperti temn-
teman lainnya”(P5).

Sedangkan harapan pada 
lingkungan yaitu harapan pada tetangga. 
Sebagaimana diungkapkan partisipan 
berikut ini.

“Tetangga berkata yang baik kepada 
anak saya sehingga anak saya tidak 
marah-marah…”(P4).

Harapan pada lingkungan yang 
lain yaitu harapan pada fasilitas pelayanan 
kesehatan. Partisipan menceriterakan 
harapannya sebagai berikut:

“… ya minta bantuan untuk strategi 
memberikan pelayanan yang mudah. 
Sistemnya supaya memudahkan dalam 
melakukan pelayanan …”(P7).

Harapan atau asa adalah bentuk 
dasar dari kepercayaan akan sesuatu 
yang diinginkan akan didapatkan (KBBI, 
2014). Anggota keluarga yang merawat 
pada penelitian ini memiliki harapan 
pada anak dan harapan pada lingkungan. 
Harapan pada anak terdiri dari harapan 
pada fisik anak yaitu dapat merawat diri, 
kepingin baik kembali, dapat memenuhi 
kebutuhan; sedangkan harapan pada 
mental anak yaitu segera sembuh, sekolah 
bisa mandiri, supaya tidak takut, dan 
cepat sembuh; dan harapan pada masa 
depan anak yaitu segera sembuh, ikut 
kursus ketrampilan, mendapatkan jodoh, 
dapat dinikahkan, cita-citanya tercapai, 
dapat bersosialisasi, dan dapat sekolah 
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kembali. Harapan pada lingkungan terdiri 
dari harapan pada tetangga dan harapan 
pada pelayanan kesehatan. Harapan pada 
tetangga yaitu anak ditolong, tetangga 
berkata baik, tetangga berbuat baik, 
anak-anak berbuat baik, dan tetangga 
membantu. Sedangkan harapan pada 
pelayanan kesehatan yaitu pelayanan 
kesehatan mudah, mengembalikan 
konsentrasi, petugas kesehatan baik, dan 
obat yang membuat cepat sembuh.

Sedangkan harapan pada 
pelayanan kesehatan yaitu pelayanan 
kesehatan mudah, mengembalikan 
konsentrasi, petugas kesehatan baik, 
dan obat yang membuat cepat sembuh. 
Penelitian Setyawati (2009 dalam 
Trarintya, 2011) menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan pasien. 
Kualitas pelayanan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap WOM dan 
kepuasan pasien berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap WOM. Hasil 
penelitian dikuatkan oleh penelitian 
Wiyono dan Wahyudin (2005 dalam 
trarintya, 2011) yang menunjukkan bahwa 
semua variabel kualitas pelayanan secara 
signifikan memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan konsumen. Uraian diatas 
menggambarkan strategi mekanisme 
koping yang dilakukan.

Tema Strategi Koping

Tema keenam adalah strategi 
koping teridentifikasi dua sub tema yaitu 
problem focused coping dan emotional 
focused coping.

Tema ini merupakan strategi koping 
yang dilakukan anggota keluarga yang 
merawat anak skizofrenia. Pada problem 
focused coping tindakan partisipan yang 
konstruktif adalah berobat ke pelayanan 
kesehatan. Partisipan menceriterakan 
tindakannya sebagai berikut:

 
                                                     

Gambar 6. Tema 6
 

“ … sejak sakit dapat tiga minggu 
sampai sekarang berobat terus 
ke rumah sakit … ya sekarang 
Alhamdulillah sudah banyak 
perubahan”(P5).

Tindakan berfokus pada masalah 
yang in efektif dikisahkan partisipan 
berikut ini.

“ … perut atas sini juga turut sakit 
…”(P4).

Adapun tindakan berfokus pada 
masalah yang disfungsional diungkapkan 
oleh partisipan berikut ini.

“ … berobat ke dukun … kalau itu 
udaah … sering … dulu waktu baru 
sakit sekarang sudah tidak pernah 
lagi”(P6).

Pada emotional focused coping 
dengan kontrol diri, dinyatakan partisipan 
sebagai berikut:

 “Perasaan maksudnya ya wis sabar 
dan sadar, sabarnya ya dikembalikan 
pada Allah sudah diberi anak seperti 
itu ya kita terima…”(P1).

Pemecahan masalah berfokus 
pada emosi dengan pola piker positif 
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seperti yang dilakukan partisipan 6 berikut 
ungkapannya:

“Kalau sebelum sakit ya biasa aja 
kayak orang sembuh gitu, kalau waktu 
sakit ya bingung semua ... rasanya gak 
tenaang, kok kayak gini …”(P6).

Strategi mekanisme koping 
pada penelitian ini ditemukan koping 
yang berfokus pada emosional (emotion 
focused coping) dan koping yang 
berfokus pada masalah(problem focused 
coping). Koping yang berfokus pada 
masalah ditemukan kontrol diri positif, 
pola pikir positif, pola pikir negatif, dan 
pendekatan spiritual. Adapun koping 
yang berfokus pada masalah ditemukan 
pemecahan masalah yang konstruktif, 
pemecahan masalah in efektif, pemecahan 
masalah disfungsional dan didiamkan 
saja. Lazarus (1991) menyebutkan bahwa 
kemampuan koping ini bukan merupakan 
kemampuan dalam menyelesaikan  secara 
aktual, tetapi dititik beratkan bagaimana 
individu tersebut dapat berevaluasi untuk 
mengalami perubahan, merubah atau 
menjaga hubungan antara individu dan 
lingkungannya. Dengan adanya strategi 
koping ini diharapkan dapat mengurangi  
yang terjadi dan masalah yang ada dapat 
terselesaikan dengan baik.  yang berbeda-
beda akan membutuhkan strategi yang 
berbeda-beda pula (Gholamzadeh, Sharif, 
Rad. 2011; Seaward, 2006).Sedangkan 
pada problem focused coping, Individu 
akan menggunakan strategi ini dengan 
anggapan bahwa kondisi atau situasi yang 
dihadapi dapat dikendalikannya sehingga 
kondisi atau situasi tersebut dapat diubah 
(Lazzarus, 1991).Perbedaan pemilihan 
strategi koping ini juga dapat di ukur dari 
kesehatan psikologisnya. Individu yang 
memiliki kesehatan psikologis yang baik, 
maka strategi yang dipilih cenderung 
pada problem focused coping. Namun 
sebaliknya, ketika kondisi kesehatan 
psikologisnya buruk, individu tersebut 

lebih memilih menggunakan strategi 
emotional focused coping (Folkman and 
Lazarus (1986) dalam Schreuder, Roelen, 
Grothoff, Klink, MageRoy, Pallesen, 
Bjorvatn, Moen, 2012; Panley, Tomaka, 
Wiebe, 2002).

 
Tema Hambatan Anggota Keluarga 
yang Merawat

Tema ketujuh adalah hambatan 
anggota keluarga yang merawat 
teridentifikasi empat sub tema yaitu 
hambatan dari anak, hambatan dari diri 
sendiri, hambatan dari keluarga dan 
hambatan dari lingkungan. 

 

 
  

Gambar 7. Tema 7

Hambatan dari anak pada ekonomi 
diungkapkan partisipan sebagai berikut:

“…biasanya itu bekerja dapat 5 
sarung sekarang hanya menjadi dapat 
2 sarung per bulan”(P5).

Selain ekonomi terganggu 
hambatan dari anak yang lain adalah 
hubungan terganggu yang dikisahkan 
partisipan sebagai berikut:
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“ …adik-adik yang dulu hubungan 
dan komunikasinya baik sekarang 
hubungan dengan kakaknya menjadi 
jauh”(P1).

 Sedangkan hambatan dari diri sendiri 
secara psikologis partisipan memaparkan 
hambatan yang dialami.

“Saya sering merasa jenuh bu 
sudah 3 tahun lebih berobatnya kok 
perubahannya sedikit sekali, tidak 
sembuh-sembuh” (P2).

Kurangnya pengetahuan termasuk 
hambatan diri sendiri, seperti dikisahkan 
partisipan. 

“… maksud pakar keluarga memberi 
dukungan itu yang bagaimana?” 
(P2).

Hambatan dari diri sendiri yang 
lain adalah fisik terganggu. Partsipan 
mengungkapkan pengalamannya.

“ … perut sebelah atas memang terasa 
nyeri akhir-akhir ini …”(P7).

Hambatan selanjutnya adalah dari 
keluarga inti. Partisipan menceriterakan 
hambatan yang dirasakan dalam keluarga 
inti.

“… kalau kakaknya (anak skizofrenia) 
mendekati, adiknya tidak mau 
…”(P2).

Keluarga besar juga dapat 
memberikan hambatan seperti yang 
diceritakan prtisipan berikut ini.

“…mertuanya sering memarahi 
keluarga ini…” 

Selain hambatan yang telah 
disebutkan diatas masih terdapat 
hambatan yang lain yaitu adanya stiqma 
masyarakat.

“ … partisipan menirukan perkataan 
tetangganya dengan pertanyaan “Iva 
ngaak sekolah to bu Daar?”(P2).

 

Hambatan terakhir dari pelayanan 
kesehatan yang diungkapkan partisipan 
sebagai berikut:

“… setelah mau minum Baygon 
periksanya dirujuk ke Menur 
Surabaya, lebih jauh dari pada ke 
RSU Gresik”(P1).

Hambatan anggota keluarga 
yang merawat adalah adanya rintangan 
untuk merawat anak. Hambatan dalam 
penelitian ini diperoleh dari hambatan 
dari anak, hambatan dari diri sendiri, 
hambatan dari keluarga, dan hambatan 
dari lingkungan. Berbagai hambatan 
dan perilaku penderita skizofrenia yang 
cenderung menyimpang dari perilaku 
normal menyebabkan lingkungan sosial 
kurang toleran terhadap penderita 
skizofrenia (Nevid, Rathus, & Greene, 
2003). Penderita skizofrenia dianggap 
sebagai penghambat dan beban keluarga 
disebabkan oleh ketidakmampuan mereka 
berpartisipasi dalam aktivitas keluarga 
yang penuh arti (Naire, 2003). Amareza 
AC & Venkatrasubamasian V. (2012) 
Pasien skizofrenia dapat mempengaruhi 
emosi keluarga yang berdampak pada 
kualitas interaksi antara anggota keluarga 
yang mengasuh dengan pasien dan 
keluarga lainnya.

Tema Perilaku Adaptasi

Tema ke delapan adalah perilaku 
adaptasi teridentifikasi dua sub bab yaitu 
perilaku adaptif, dan perilaku maladaptif.

Perilaku adaptasi yang adaptif 
berupa perilaku yang konstruktif dilakukan 
oleh partisipan, dengan ungkapan sebagai 
berikut:

“ … dibawa ke puskesmas Alun-Alun 
saya tanya kata petugasnya sakit 
syaraf…”(P6).

Adaptasi secara adaptif yang 
lain yaitu dengan pendekatan spiritual. 
Partisipan mengungapkan sebagai berikut:
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akibat merawat anak skizofrenia (Paine 
(1984) dalam Whitehead, Weiss, and 
Tappen (2007).Akumulasi stres yang 
berkepanjangan ini dapat disebut sebagai 
burnout. Menurut Poerwandari (2010) 
burnout adalah kondisi seseorang yang 
terkuras habis dan kehilangan energy 
psikis maupun fisik. Biasanya burnout 
dialami dalam bentuk kelelahan fisik, 
mental, dan emosional yang terus 
menerus. Karena bersifat psikobiologis 
(beban psikologis berpindah ke tampilan 
fisik, misalnya mudah pusing, tidak 
dapat berkonsentrasi, gampang sakit) 
dan biasanya bersifat kumulatif, maka 
kadang persoalan tidak demikian mudah 
diselesaikan. Oleh karena itu perlu reaksi 
untuk menghadapinya, karena jika tidak 
maka akan muncul gangguan fisik.

 
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa anggota keluarga yang merawat 
anak skiofrenia menunjukkan gejala 
skizofrenia sebagai stresor, efek stresor 
terhadap perasaan, tindakan dalam 
merawat, perubahan selama merawat, 
harapan anggota keluarga yang merawat, 
strategi koping, hambatan anggota keluarga 
yang merawat, dan perilaku adaptasi.

Saran

Hendaknya anggota keluarga 
merawat anak skizofrenia dengan 
mekanisme koping yang adaptif sehingga 
perawatan anak dapat terus berlanjut. 
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ABSTRAK

Penyakit diabetes mellitus yang tidak bisa disembuhkan secara 
total sering berdampak pada penurunan kualitas hidup. Terapi progressive 
muscle relaxation dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup 
pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi PMR 
(Progressive Muscle Relaxation) terhadap kualitas hidup pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2.

Desain penelitian menggunakan quasi eksperimental dengan 
pendekatan pre-post test control group design dengan simple random 
sampling. Jumlah sampel 50 orang dibagi menjadi 2 kelompok 
perlakuan dan kontrol masing-masing 25 orang. Penelitian ini 
dilaksanakan di RS Muhammadiyah Lamongan tahun 2015. Alat 
ukur menggunakan DQOL (Diabetes Quality of Life) untuk kualitas 
hidup. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis univariat, bivariat 
menggunakan uji t, uji t tidak berpasangan, uji korelasi pearson & 
spearman. Faktor confounding dianalisis menggunakan regresi linier 
sederhana.

Hasil analisis kualitas hidup dengan uji t pada kelompok 
perlakuan nilai p=0,000 dan kelompok kontrol p=0,098. Perbedaan 
kualitas hidup pada kelompok perlakuan dan kontrol p=0,076. Faktor 
confounding yang berhubungan yaitu pendidikan dengan kualitas hidup 
p=0,027. 

Terapi progressive muscle relaxation efektif untuk meningkatkan 
kualitas hidup pasien DM tipe 2. Tetapi tidak terdapat perbedaan 
kualitas hidup antara kelompok yang telah diberikan terapi progressive 
muscle relaxation dengan kelompok yang diberikan penyuluhan. Terapi 



Volume 6, Nomor 2, November 2015

Journals of Ners Community132

progressive muscle relaxation dapat dimasukkan kedalam intervensi 
keperawatan pada pelayanan rumah sakit. 

Kata Kunci: Diabetes Mellitus tipe 2, Kualitas Hidup, Terapi 
Progressive Muscle Relaxation

ABSTRACT

Diabetes mellitus which can’t be cured completely often impact 
on the quality of life. Progressive muscle relaxation therapy can improve 
the quality of life of patients. This study aims to determine the effect of 
PMR therapy (Progressive Muscle Relaxation) on the quality of life in 
patients with type 2 diabetes mellitus.

Quasy-experimental design with the approach of pre-posttest 
control group design with simple random sampling. This study conduct 
in Muhammadiyah Hospital Lamongan in 2015. Number of samples 
50 people were divided into two treatment groups and control each 25 
people. Quality of life is measured using DQOL (Diabetes Quality of 
Life).

Results of the analysis of the quality of life by t test on the 
value of the treatment group and the control group p 0.000 p 0.098. 
Differences in the quality of life in the treatment group and the control 
p 0.076. Confounding factors associated with quality of life: education 
p 0.027. 

Progressive muscle relaxation therapy is effective to improve 
the quality of life of patients with type 2 diabetes in the treatment group. 
But there is no difference in quality of life between progressive muscle 
relaxation therapy groups with group counseling group. Progressive 
muscle relaxation therapy can be incorporated into nursing interventions 
on hospital services.

Keywords :Type 2 Diabetes Mellitus, quality of life, progressive muscle 
relaxation therapy

PENDAHULUAN

Diabetes mellitus merupakan 
sekelompok penyakit metabolik dengan 
karakteristik terjadinya peningkatan kadar 
glukosa darah (hiperglikemi), yang terjadi 
akibat kelainan sekresi insulin, aktivitas 
insulin dan keduanya (Smeltzer & Bare, 
2008).

Prevalensi penderita diabetes 
mellitus di Propinsi Jawa Timur pada usia 

≥ 15 tahun sebesar 2,5 %, angka tersebut 
masih tinggi jika dibandingkan dengan 
prevalensi penderita diabetes melitus di 
Indonesia sebesar 2,1 % (Depkes, 2013). 
Dengan tingginya prevalensi DM maka 
akan memberikan dampak bagi pasien 
maupun negara.

Beberapa dampak yang dialami 
oleh pasien diantaranya dampak fisik dan 
dampak psikologis. Dampak fisik yaitu 
retinopati diabetik, nefropati diabetic, dan 
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menderita diabetes mellitus maka terjadi 
penurunan dari kualitas hidup (Anas, 
Rahayu, & Andayani, 2008). Kualitas 
hidup mempunyai pengaruh pada 
kesehatan fisik, kondisi psikologis,tingkat 
ketergantungan, hubungan sosial dan 
hubungan pasien dengan lingkungan 
sekitarnya.

Untuk menangani masalah tersebut 
perlu adanya penatalaksanaan yang baik 
jadi bukan hanya penatalaksanaan secara 
fisik. Penatalaksanaan secara umum 
meliputi terapi obat dan terapi psikologis. 
Manajemen kecemasan yang salah satu 
tindakannya yaitu dengan relaksasi. Terapi 
relaksasi ini ada bermacam-macam, salah 
satunya adalah relaksasi otot progresif 
(ProgressiveMuscle Relaxation (PMR)).

Progressive Muscle Relaxation 
(PMR)yaitu suatu prosedur relaksasi pada 
otot melalui dua langkah (Richmond, 
2007). Langkah pertama yaitu pada suatu 
kelompok otot diberikan suatu tegangan, 
dan kedua tegangan tersebut dihentikan 
kemudian memusatkan perhatian terhadap 
bagaimana otot tersebut menjadi relaks, 
merasakan sensasi relaks secara fisik dan 
tegangannya menghilang. 

Menurut Yildirim et al.(2007) 
dari hasil penelitian yang dilakukannya 
menyebutkan bahwa PMR menurunkan 
kecemasan dan meningkatkan kualitas 
hidup pasien yang menjalani dialisis.
Berikutnya penelitian yang dilakukan 
oleh  Zhao, etal.(2012) menunjukkan 
bahwa setelah dilakukan intervensi PMR 
selama 12 minggu pada kelompok kontrol 
maupun  kelompok perlakuan pada 
penderita endometriosis terjadi perubahan 
yang signifikan pada kualitas hidup dan 
tingkat kecemasannya dimana p < 0,001 
(QOL), dan p= 0,02 (ansietas).

Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 
di RS Muhammadiyah Lamongan 

neuropati diabetic. Sedangkan dampak 
psikologis yangterjadi yaitu kecemasan, 
kemarahan,berduka, malu, rasa bersalah, 
hilangharapan, depresi, kesepian, tidak 
berdaya (Smeltzer & Bare, 2008), juga 
dapatmenjadi pasif, tergantung, merasa 
tidaknyaman, bingung dan merasa 
menderita (Purwaningsih & Karlina, 
2012).

Penyakit diabetes mellitus 
tidak bisa disembuhkan secara total, 
namun dapat dikendalikan. Berdasarkan 
konsensus para ahli diabetes di Indonesia 
telah menyepakati ada 5 pilar utama 
pengelolaan DM, yaitu perencanaan 
makan (diit), latihan jasmani, obat 
hipoglikemik, edukasi, dan pemantauan 
kadar glukosa darah secara mandiri (home 
monitoring) (Batubara, 2013; Subekti, 
2013). Dari 5 pilar tersebut belum ada 
pengelolaan terhadap dampak psikologis 
pada pasien DM. Padahal pengelolaan 
secara psikologis juga penting untuk 
pasien agar dapat mengontrol kadar gula 
darah dengan baik.

Dampak lain dari kecemasan pada 
pasien diabetes mellitus adalah penurunan 
kualitas hidup. Hal ini dibuktikan oleh 
penelitian yang dilakukan oleh (Yusra, 
2011) dan Saputro (2008) bahwa tingkat 
kecemasan pada durasi penyakit yang 
panjang dapat berakibat terhadap 
penurunan kualitas hidup pasien diabetes 
mellitus. Sehingga kecemasan juga dapat 
mempengaruhi kualitas hidup pasien 
diabetes mellitus.

Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Ningtyas(2013)terdapat hubungan 
yang signifikan antara tingkat pendidikan, 
status sosial ekonomi berdasarkan 
pendapatan, lama menderitadan 
komplikasi diabetes mellitus dengan 
kualitas hidup pasien diabetes mellitus 
tipe II. Serta semakin lama dan semakin 
banyak komplikasi pada pasien yang 
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didapatkan data jumlah pasien diabetes 
mellitus sepanjang tahun 2014 sebanyak 
589 pasien di instalasi rawat inap, 
sedangkan yang di instalasi rawat jalan 
sebanyak 3304 pasien. Pada bulan Januari-
Februari 2015 ini di instalasi rawat 
inap sebanyak 87 pasien, sedangkan di 
instalasi rawat jalan sebanyak 805 pasien. 
Dari hasil wawancara dari 10 (sepuluh) 
pasien DM tipe 2 didapatkan pasien yang 
mengalami penurunan kualitas hidup 
sebanyak 7 (tujuh) orang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh terapi PMR 
(Progressive Muscle Relaxation) kualitas 
hidup pada pasien diabetes mellitus tipe 2 
di RS Muhammadiyah Lamongan.

METODE DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan 
metode quasi eksperimental dengan pre-
post test control group design dengan 
intervensi terapi progressive muscle 
relaxation. Penelitian ini dilakukan pada 
pasien DM tipe 2 yang tergabung dalam 
Klub DM RS Muhammadiyah Lamongan 
dengan jumlah sampel masing-masing 
kelompok 25 orang. Teknik sampling 
yang digunakan adalah simple random 
sampling. Kelompok perlakuan diberikan 
terapi PMR dan kelompok kontrol 
diberikan penyuluhan. 

Instrumen penelitian menggunakan 
kuisioner DQOL (Diabetes Quality of Life) 
untuk mengukur kualitas hidup pasien DM 
tipe 2. Analisis dalam penelitian ini adalah 
analisis univariat, bivariat menggunakan 

uji t, uji t tidak berpasangan, uji korelasi 
pearson& spearman. Faktor confounding 
di analisis menggunakan regresi linier 
sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden1. 

Berdasarkan tabel 1. di bawah 
diketahui bahwa usia pada kelompok 
perlakuan usia paling muda yaitu 49 tahun 
dan usia paling tua yaitu 75 tahun dengan 
nilai median 59. Pada kelompok kontrol 
usia paling muda yaitu 42 tahun dan usia 
paling tua 72 tahun dengan nilai median 
58. 

Berdasarkan tabel 2. tersebut 
diketahui bahwa pada kelompok perlakuan 
sebagian besar responden berjenis 
kelamin perempuan sebanyak 13 orang 
(52%). Demikian juga pada kelompok 
kontrol hampir sebagian responden 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 
orang (76%). Pada kelompok perlakuan 
sebagian besar responden berpendidikan 
perguruan tinggi sebanyak 14 orang 
(56%). Pada kelompok kontrol hampir 
sebagian responden juga berpendidikan 
perguruan tinggi sebanyak 11 orang (44%). 
Status ekonomi pada kelompok perlakuan 
sebagian besar responden mempunyai 
status ekonomi tinggi sebanyak 18 
orang (72%). Pada kelompok kontrol 
sebagian besar responden mempunyai 
status ekonomi tinggi sebanyak 16 
orang (64%). Lama menderita DM pada 

Tabel 1. Karakteristik Responden Klub DM di RS Muhammadiyah Lamongan Tahun 
2015 

Variabel Kelompok N Median Min-Maks
Usia Perlakuan 25 59 49-75

Kontrol 25 58 42-72

Keterangan usia dalam tahun
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kelompok perlakuan sebagian besar lebih 
dari 5 tahun sebanyak 15 orang (60%). 
Pada kelompok kontrol hampir sebagian 
responden menderita DM lebih dari 5 
tahun sebanyak 11 orang (44%).

Kualitas Hidup Pasien Diabetes 2. 
Mellitus Tipe 2

Berdasarkan tabel 3.di bawah 
dapat diketahui rata-rata skor kualitas 
hidup pasien DM pada kelompok 

perlakuan sebelum intervensi 64,12 
(standar deviasi 9,400) dimana skor 
tersebut menunjukkan termasuk kualitas 
hidup baik dengan skor terendah 40 dan 
skor tertinggi 76. Rata-rata skor kualitas 
hidup pasien DM pada kelompok 
perlakuan ada peningkatan setelah 
intervensi 69,80 (standar deviasi 6,752) 
dimana skor tersebut menunjukkan 
bahwa kualitas hidup baik dengan skor 
terendah 55 dan skor tertinggi 80. Pada 
kelompok kontrol rata-rata skor kualitas 

Tabel 2. Karakteristik Responden Klub DM di RS Muhammadiyah Lamongan Tahun 
2015

Variabel Kategori
Kelompok Perlakuan

(N=25)
Kelompok Kontrol

(N=25)
N % N %

Jenis 
Kelamin

Laki-laki
Perempuan
Total  

12
13
25

48
52
100

6
19
25

24
76
100

Pendidikan SD
SMP
SMA
PT
Total

0
1
10
14
25

0
4
40
56
100

1
4
9
11
25

4
16
36
44
100

Status 
ekonomi

Rendah
Tinggi
Total 

7
18
25

28
72
100

9
16
25

36
64
100

Lama 
menderita 
DM

< 3 tahun
3-5 tahun
>5 tahun
Total 

6
4
15
25

24
16
60
100

7
7
11
25

28
28
44
100

Tabel 3. Distribusi Kualitas Hidup Pasien DM Tipe 2 Sebelum dan Sesudah Intervensi 
Pada Kelompok Perlakuan dan Kontrol Pada Peserta Klub DM

Kel. N Mean St. 
Deviasi

Min-
Max

95% CI

Perlakuan Pre 25 64,12 9,400 40-76 60,24-68,00
Post 25 69,80 6,752 55-80 67,01-72,59

Kontrol Pre 25 68,04 6,065 58-79 65,54-70,54
Post 25 66,64 5,514 55-74 64,36-68,92
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hidup pasien DM sebelum intervensi 
68,04 (standar deviasi 6,065) dimana 
skor tersebut menunjukkan termasuk 
kualitas hidup baik dengan skor terendah 
58 dan skor tertinggi 79. Rata-rata skor 
kualitas hidup pasien DM pada kelompok 
kontrol setelah intervensi 66,64 (standar 
deviasi 5,514) dimana skor tersebut 
menunjukkan kualitas hidup baik dengan 
skor terendah 55 dan skor tertinggi 74.

Berdasarkan diagram 1. di atas 
diketahui bahwa tingkat kualitas hidup 
pasien DM pada kelompok perlakuan 
sebelum intervensi sebagian besar kualitas 

hidup baik 15 orang (60%), sedangkan 
setelah dilakukan intervensi kualitas hidup 
baik meningkat menjadi 19 orang (76%). 
Pada kelompok kontrol tingkat kualitas 
hidup pasien DM sebelum dilakukan 
intervensi kualitas hidup baik 18 orang 
(72%), sedangkan setelah dilakukan 
intervensi kualitas hidup baik menjadi 19 
orang (76%).

Perbedaan Kualitas Hidup Pasien 3. 
DM Tipe 2 Pada Kelompok 
Perlakuan Sebelum dan Sesudah 
Diberikan Terapi Progressive 
Muscle Relaxation

Diagram 1. Distribusi Tingkat Kualitas Hidup Pasien DM tipe 2 Sebelum Dan Sesudah 
Intervensi Pada Kelompok Perlakuan dan Kontrol Pada Peserta Klub DM

Tabel 4. Perbedaan Kualitas Hidup Pasien DM tipe 2 Sebelum dan Sesudah Diberikan 
Terapi Progressive Muscle Relaxation 

Kualitas 
Hdp

Mean Selisih CI 95% t p value

Pre 
(n=25)

64,12 -5,68 -7,889- 
(-3,471)

-5,306 0,000

Post 
(n=25)

69,80
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Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat perbedaan kualitas hidup pasien 
DM tipe 2 sebelum dan sesudah diberikan 
terapi progressive muscle relaxation. Hasil 
uji statistik p 0,000 (p < 0,05), dimana 
selisih perbedaan kualitas hidup pasien 
DM tipe 2 sebelum dan sesudah diberikan 
terapi progressive muscle relaxation 
sebesar -5,68.

Pasien yang mengalami penyakit 
kronis seringkali mengalami penurunan 
fungsi tubuh. Demikian halnya dengan 
pasien yang menderita penyakit DM tipe 
2. Penurunan fungsi tubuh tersebut jika 
tidak mampu diatasi oleh pasien maka 
akan menyebabkan turunnya kualitas 
hidup. Kualitas hidup merupakan sebuah 
persepsi individu terhadap kondisi 
kehidupan mereka dalam kontek budaya 
dan nilai dimana mereka hidup dan 
berhubungan dengan tujuan hidup.

Hal itu dibuktikan oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Spasic (2014) 
menunjukkan bahwa orang dengan DM 
tipe 2 memiliki kualitas hidup yang lebih 
rendah dalam semua hal dibandingkan 
orang tanpa diabetes. Selain itu, adanya 
penyakit penyerta juga memiliki dampak 
lebih besar pada penurunan kualitas hidup. 
Penelitian tersebut telah menunjukkan 
bahwa penyakit penyerta yang paling 
sering yaitu hipertensi, dyslipidemia 
19,67%, komplikasi oftalmologi 15,54%, 
dan polyneuropathy 23%.

Pada penelitian ini kualitas hidup 
pada kelompok perlakuan rata-rata skor 
kualitas hidup pasien termasuk kualitas 
hidup baik. Skor kualitas hidup sebelum 

diberikan intervensi rata-rata 64,12 dan  
sesudah diberikan intervensi rata-rata skor 
kualitas hidup meningkat menjadi 69,80. 

Hal itu juga didukung oleh 
penelitian dari Nayeri & Hajbaghery 
(2011), total skor rata-rata dari kelompok 
perlakuan yang mendapatkan terapi 
progressive relaxation membaik setelah 
dua bulan menerapkan teknik relaksasi 
tersebut secara teratur. Namun beberapa 
domain dari kualitas hidup dalam studi 
tersebut dipengaruhi oleh faktor lain.

Disaat seseorang melakukan 
progressive muscle relaxation maka hal 
itu akan membuat beberapa otot tubuh 
dan pikiran menjadi rileks. Synder & 
Lyndquist (2009) menunjukkan bahwa 
tujuan progressive muscle relaxation 
adalah untuk mengurangi konsumsi 
oksigen tubuh, laju metabolisme tubuh, 
laju pernapasan, ketegangan otot, 
kontraksi ventricular premature dan 
tekanan darah sistolik serta gelombang 
alpha otak. Serta dapat meningkatkan beta 
endorphin dan berfungsi meningkatkan 
imun seluler. Kondisi seperti itu akan 
membuat kesehatan fisik seseorang 
meningkat sehingga akan meningkatkan 
pula kualitas hidupnya.

Perbedaan Kualitas Hidup Pasien 4. 
DM Tipe 2 Pada Kelompok Kontrol 
Sebelum dan Sesudah Diberikan 
Penyuluhan Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas 
hidup pasien DM tipe sebelum dan 
sesudah diberikan penyuluhan. Hasil 

Tabel 5. Perbedaan Kualitas Hidup Pasien DM tipe 2 Sebelum dan Sesudah Diberikan 
Penyuluhan

Kualitas Hdp Mean Selisih CI 95% T p value
Pre (n=25) 68,04 1,4 -2,81-3,081 1,719 0,098
Post (n=25) 66,64
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statistik menunjukkan p 0,098 (p> 
0,05) dengan selisih perbedaan kualitas 
hidup sebelum dan sesudah diberikan 
penyuluhan kesehatan sebesar 1,4. 

Penyuluhan kesehatan yang 
diberikan pada kelompok kontrol dalam 
penelitian ini hanya dilakukan sekali 
dengan waktu sekitar 2 jam. Penyuluhan 
yang diberikan sifatnya hanya satu arah 
meskipun dalam pelaksanaannya terdapat 
kegiatan tanya jawab. Namun pasien 
lebih banyak mendapatkan informasi dari 
petugas kesehatan, tidak ada komunikasi 
dua arah yang intensif. Peneliti berasumsi 
bahwa kegiatan penyuluhan kesehatan 
hanya bersifat menambah pengetahuan 
dan mengubah perilaku dari pasien 
namun tidak mengubah beberapa domain 
dari kualitas hidup. Domain tersebut 
diantaranya adalah kesehatan fisik, 
psikologis, tingkat ketergantungan, 
lingkungan, serta spiritual, dan agama. 

Hal itu sesuai dengan penelitian 
Martin-Valero et. al. (2013) bahwa pada 
kelompok kontrol yang hanya diberikan 
penyuluhan tidak menunjukkan perbedaan. 
Hasil uji klinisnya menunjukkan hanya 
terjadi peningkatan aktivitas fisik namun 
tidak meningkatkan kualitas hidup. 
Promosi kesehatan dengan menggunakan 
pendekatan sosioekologi efektif untuk 
mempromosikan kesehatan jiwa, fisik, 
meningkatkan fungsi sosial dan dukungan 
sosial (Sun, Buys, dan Merrick, 2013).

Skor rata-rata kualitas hidup 
pasien DM tipe 2 pada kelompok 
kontrol sebelum dilakukan penyuluhan 
keseahatan sebesar 68,04 yang masih 
termasuk kualitas hidup baik. Skor 
rata-rata kualitas hidup pasien DM 
tipe 2 sesudah diberikan penyuluhan 
masih termasuk kualitas baik namun 
mengalami penurunan menjadi 66,64. 
Sedangkan jumlah pasien pada kelompok 
kontrol sebelum dilakukan penyuluhan 
kesehatan yang mempunyai kualitas 
hidup baik sebanyak 18 orang dan 
sesudah diberikan penyuluhan kesehatan 
bertambah menjadi 19 orang. 

Asumsi dari peneliti, pada 
kelompok kontrol tidak terdapat 
perbedaan kualitas hidup sesudah 
diberikan penyuluhan kesehatan karena 
pemberian penyuluhan kesehatan hanya 
dilakukan sekali. Untuk bisa tercapai 
perubahan perilaku dari pasien butuh 
waktu yang relatif lama dan dilakukan 
penyuluhan kesehatan yang sering. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Osaba, 
et. al. (2012), bahwa untuk membuat 
komitmen perawatan diri dan hidup 
sehat dibutuhkan kegiatan penyuluhan 
kesehatan selama 8 minggu dengan 
kegiatan yang teratur.

Perbedaan Kualitas Hidup Pasien 5. 
DM Tipe 2 Pada Kelompok 
Perlakuan dan Kelompok Kontrol

Tabel 6. Perbedaan Kualitas Hidup Pasien DM tipe 2 Antara Kelompok Perlakuan 
Dan Kelompok Kontrol 

Mean Selisih CI 95% t p 
value

Terapi PMR (n=25) 69,80 3,160 -0,345 – 
6,665

1,813 0,076

Penyuluhan Kesehatan (n=25) 66,64
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Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas 
hidup pada pasien DM tipe 2 yang 
diberikan terapi progressive muscle 
relaxation dan penyuluhan kesehatan. 
Nilai p 0,076 (p >0,05) dengan selisih 
perbedaan 3,160.

Terapi progressive muscle 
relaxation telah menunjukkan manfaat 
dalam mengurangi kecemasan dan akan 
meningkatkan kualitas hidup dengan 
mempengaruhi berbagai gejala fisiologis 
dan psikologis. Pada saat seseorang 
kondisi fisiologis maupun psikologisnya 
bagus maka akan dapat mempengaruhi 
kualitas hidup. Dimana salah domain 
dari kualitas hidup  kesehatan fisik dan 
psikologis. 

Hasil penelitian menunjukkan 
antara kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol kualitas hidup tidak terdapat 
perbedaan. Hal itu mungkin bisa disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranya usia, jenis 
kelamin, pendidikan, status ekonomi, dan 
lama menderita. Karakteristik responden 
pada penelitian ini jika dilihat tingkat 
pendidikan, pada kelompok perlakuan 
sebagian berpendidikan perguruan tinggi 
sebesar 56 % dan kelompok kontrol 
sebagian juga berpendidikan perguruan 
tinggi sebesar 44 %. Asumsi dari peneliti, 
semakin tinggi pendidikan seseorang 
maka tingkat pengetahuan juga semakin 
tinggi dan kesadaran akan kesehatan 
juga tinggi. Apalagi semua responden 
pada penelitian ini tergabung dalam klub 
DM yang sering mendapat tambahan 
pengetahuan terkait manajemen terapi 
DM.

Hal itu sesuai dengan penelitian 
dari Yusra (2011), bahwa ada hubungan 
yang bermakna antara tingkat pendidikan 
dengan nilai kualitas hidup pasien DM tipe 
2. Pendidikan merupakan faktor penting 
dalam memahami penyakit, perawatan diri, 
pengelolaan DM tipe 2 serta pengontrolan 
gula darah. Pendidikan dalam hal ini terkait 
dengan pengetahuan.  Disampaikan pula 
oleh Mier et al (2008) bahwa pendidikan 
berhubungan secara signifikan dengan 
kualitas hidup pasien DM tipe 2 (p value 
= 0.000 α = 0.05). Gautam et. al. (2009), 
menunjukkan bahwa kualitas hidup yang 
rendah berhubungan dengan rendahnya 
pendidikan yang dimiliki pasien DM tipe 
2.

Selain itu pasien yang 
berpendidikan tinggi dalam menghadapi 
stresor akan dapat mengembangkan 
mekanisme koping yang konstruktif. 
Hal ini disebabkan karena memiliki 
pengetahuan dan wawasan yang baik 
terhadap suatu informasi, sehingga 
individu tersebut akan menyikapi dengan 
positif serta akan mengambil tindakan 
yang tepat dan bermanfaat untuk dirinya.

Analisis Faktor Yang Berhubungan 6. 
Kualitas Hidup Pasien DM 
Tipe 2 Setelah Diberikan Terapi 
Progressive Muscle Relaxation

Berdasarkan tabel 7. di bawah dapat 
diketahui bahwa pendidikan berpengaruh 
terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2. 
Nilai beta sebesar 0,262 artinya ada sekitar 
26,2% menunjukkan bahwa ada sekitar 
26,2% pengaruh terapi PMR terhadap 
kualitas hidup. R-square sebesar 0,068 

Tabel 7.  Faktor yang berkontribusi terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2 Sesudah 
Diberikan Terapi Progressive Muscle Relaxation

Karakteristik B SE Beta R 
Square

p 
value

Pendidikan 1,410 0,751 0,262 0,068 0,066
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menunjukkan bahwa ada sekitar 6,8% 
pengaruh pendidikan terhadap kualitas 
hidup pasien DM tipe 2 setelah dikontrol 
dengan variabel lain.

Kedua kelompok responden baik 
kelompok perlakuan maupun kelompok 
kontrol rata-rata responden berpendidikan 
perguruan tinggi. Seseorang yang 
mempunyai pendidikan tinggi maka 
pengetahuan yang dimiliki akan tinggi 
juga. Jika pengetahuan tinggi akan 
berpengaruh terhadap kesadaran akan 
pentingnya kesehatan. Informasi terhadap 
pencegahan penyakit akan mudah diterima 
dan perilaku juga lebih mudah di ubah 
sehingga akan meningkatkan kualitas 
hidup seseorang.

Hasil penelitian Yusra (2011), 
hubungan antara tingkat pendidikan 
dengan kualitas hidup menunjukkan 
ada hubungan yang bermakna antara 
tingkat pendidikan dengan nilai kualitas 
hidup responden. Sesuai dengan 
penelitian Gautam, et. al. (2009), yang 
menyampaikan bahwa kualitas hidup yang 
rendah berhubungan dengan rendahnya 
pendidikan yang dimiliki pasien DM tipe 
2. Disampaikan pula oleh Mier, et. al. 
(2008) bahwa pendidikan berhubungan 
secara signifikan dengan kualitas hidup 
pasien DM tipe 2 (p value = 0.000 α = 
0.05).

Menurut peneliti, pendidikan 
merupakan faktor penting dalam 
memahami suatu penyakit, perawatan 
diri, manajemen terapi DM tipe 2 serta 
pengontrolan gula darah. Pendidikan 
dalam hal ini terkait dengan pengetahuan. 
Sehingga dapat dianalisa dengan 
pendidikan dan pengetahuan yang telah 
dimiliki akan memberikan kecenderungan 
terhadap pengontrolan kadar gula darah, 
mengatasi tanda gejala yang muncul 
pada DM secara tepat serta mencegah 
terjadinya komplikasi. Selain itu pasien 

dengan pendidikan tinggi akan dapat 
mengembangkan mekanisme koping yang 
konstruktif dalam menghadapi stresor.

Menurut Kaawoan (2012), 
kemampuan self carepasienjuga akan 
menentukan kualitas hidup pasien 
itu sendiri. Kaitannya dengan tingkat 
pendidikan yaitu pasienyang memiliki 
tingkat pendidikan yang tinggi memiliki 
hubungan dengankemampuan self care 
behaviour dan kepatuhan terhadap 
pengobatan. Kemampuan pasien 
untukmemahami tentang kondisi 
kesehatannya sangat ditentukan oleh 
tingkat pendidikannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terapi progressive muscle 
relaxation berpengaruh terhadap kualitas 
hidup pada pasien DM tipe 2. Namun pada 
kualitas hidup antara kelompok perlakuan 
dan kontrol setelah diberikan intervensi 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
kualitas hidup. Faktor confounding yang 
berpengaruh yaitu pendidikan terhadap 
kualitas hidup.

Saran 

Hendaknya tatanan pelayanan di 
rumah sakit umum mulai memberikan 
asuhan keperawatan jiwa pada pasien 
yang mengalami penyakit kronis yang 
salah satunya penyakit DM tipe 2 sehingga 
asuhan keperawatan yang diberikan pada 
pasien dilakukan secara holistik.
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ABSTRAK

Dukungan keluarga terhadap ibu yang memiliki anak autis adalah 
dukungan informasi (nasehat, saran, petunjuk), dukungan penghargaan 
(support, penghargaan, perhatian), dukungan instrumental (kesehatan 
penderita dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat, terhindarnya 
penderita dari kelelahan), dukungan emosi (kepercayaan, perhatian, 
mendengarkan dan didengarkan), dukungan materi (uang, peralatan, waktu, 
modifikasi lingkungan). Bila hal ini tidak di lakukan oleh keluarga maka akan 
berdampak pada penerimaan diri ibu negative terhadap anak dan anak bisa 
di terlantarkan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara 
dukungan keluarga dengan penerimaan diri ibu yang mengalami anak autis.

Desain penelitian ini menggunakan Cross sectional design, 
dengan total sampling. Sampel yang diambil sebanyak 40responden. 
Variabel independennya adalah dukungankeluarga dan variabel 
dependennya adalah penerimaandiriibu. Data penelitian ini diambil 
dengan menggunakan kuisioner.

Dari hasil uji statistik Mann Whitney didapatkan hasil (αhitung) 
= 0,000artinya ada hubungan kuat antara dukungan keluarga dengan 
penerimaan diri ibu yang memiliki anak autis.

Dukungan keluarga terhadap ibu yang memiliki anak autis 
merupakan landasan utama ibu dalam merawat anaknya dengan baik. 
Oleh karena itu agar keluarga menambah wawasan dan meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan tindakan nyata tentang perawatan anak autis 
sehingga bisa memberikan dukungan yang baik dan ibu dapat menerima 
kondisi anaknya dengan baik.

Kata kunci :Dukungan keluarga, Penerimaan diri ibu, Autis.
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ABSTRACT

Family support to mothers who have children with autism 
was support information (advice, suggestions, hints), support awards 
(support, appreciation, attention), instrumental support (in terms of the 
patient’s health needs of eated and drinked, rested, avoided patient of 
fatigue), support emotions (trust, attention, listen and be heard), material 
support (money, equipment, time, environmental modifications). If this 
was not done by the family will have an impact on self-acceptance 
negative mothers to children and children displaced. The purpose of 
this resarch to describe the correlation between family support with 
self-acceptance of mothers who have children with autism.

Design Cross-sectional research used design, with a total 
sampling. Samples taken as many as 40 respondents. Independent 
variable was the support of family and the dependent variable was the 
mother of self-acceptance. The data of this research were taked by used 
a questionnaire.

Results of the Mann Whitney statistical test showed (α count) 
= 0.000 correlation means that there was a strong correlation between 
family support with self-acceptance of mothers who have children with 
autism.

Family support to mothers who have children with autisme was 
the main foundation of caring for her mother well. Therefore, for the 
family to add insight and improve the knowledge, attitudes and actions 
of an autistic child care so they can provide good support and the 
mother can accept her condition well.

Keywords: family support, self-acceptance of mothers who have 
children with autism.

PENDAHULUAN

Autis merupakan gangguan 
pekembangan pervasive dengan ciri 
fungsi abnormal,Pada tahun 1960 
dimulai penelitian neurologis yang 
membuktikan bahwa autis di sebabkan 
oleh adanya abmomalitas pada otak 
(Fith, 2003). Autis merupakan kondisi 
anak yang mengalami gangguan 
hubungan sosial yang terjadi sejak lahir 
atau pada masa perkembangan, sehingga 
anak tersebut terisolasi dari kehidupan 
manusia (Simson,2005). Gangguan 
autis didefinisikan sebagai gangguan 

pekembangan dengan ciri utama yaitu 
gangguan interaksi sosial, gangguan 
pada komunikasi dan keterbatasan 
minat serta kemampuan imajinasi yang 
gejalanya mulai tampak sebelum anak 
berusia tiga tahun(DSM IV,2000). Hasil 
studi di Lembaga Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus LITTLE STAR di 
Kabupaten Gresik dari 40 ibu didapatkan 
sebagian besarkurang mendapatkan 
dukungan sosialdari pasangan hidup, dari 
anak (saudara dari anak yang mengalami 
gangguan autis), mertua, kerabat dekat, 
teman atau sahabat, tetangga. Ibu yang 
memiliki anak autis penerimaan dirinya 
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menunjukkansikap yang kurang baik, 
tidak percaya diri, patah semangat, 
kecewa, insomnia, depresi dan tidak 
nafsu makan. Sedangkan jika ibu tidak 
mendapat dukungan dari keluarga 
akan berdampak pada penelantaran 
anaknya, Namun hubungan dukungan 
keluargadengan penerimaan diri ibu 
yang memiliki anak autis masih belum 
bisa dijelaskan.

Berdasarkan data dari UNESCO 
pada tahun 2011, tercatat 35 juta orang 
penyandang autisme diseluruh dunia, ini 
berarti rata-rata 6 dari 1000 orang didunia 
mengidap autisme.Angka ini bisa naik 
karena belum terdata dan terlaporkan, 
Dibeberapa Negara berkembang 
seperti Indonesia, anak penyandang 
autis bisamencapai  66.000805 jiwa 
(BPS,2010). Menurut Data anak pada 
tanggal 1 September 2014 di Lembaga 
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 
LITTLE STAR di Kabupaten Gresik, 
dari 40 ibu yang mempunyai anak autis 
dengan usia 3 – 13 tahun didapatkan 
30(75 %) ibu yang menerima dan 
mendapat dukungan keluarga, sedangkan 
yang tidak mendapat dukungan keluarga 
dan penerimaan 10 (25%) ibu mendapat 
dukungan keluarga.

Ciri – ciri anak yang mengalami 
autis adalah mengalami kerusakan 
kualitatif dalam interaksi social, 
kerusakan kualitatif dibatasinya pola 
perilaku berulang – ulang dan berbentuk 
sikap, ketertarikan dan aktivitas, fungsi 
yang tertunda atau abnormal dengn 
permulaan yang terjadi pada anak usia 3 
tahun. Sedangkan ibu yang mempunyai 
anak autismenunjukkan sikap tidak 
menerima dengan keadaan anaknya, 
dan Kebanyakan tidak mengetahui 
bahwa anaknya menyandang autis, akan 
tetapi seiring dengan pertumbuhan dan 
perkembangan anak, para ibu mulai 
merasakan adanya perbedaan tingkah 

laku anaknya dengan dengan anak 
normal yang lain, sehingga mereka 
mulai panik dan memeriksakan anaknya 
ke dokter atau psikolog. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi penerimaan 
diri pada ibu yang memiliki anak autis 
adalah dukungan keluarga, Dukungan 
keluarga adalah suatu proses hubungan 
antara anggota keluarga dengan adanya 
dukungan timbal balik, umpan balik 
dan keterlibatan emosional.dukungan 
keluarga terhadap ibu yang memiliki anak 
autis adalah dukungan informasi(nasehat, 
saran, petunjuk), dukungan penghargaan 
(support, penghargaan, pehatian), 
dukungan instrumental (kesehatan 
penderita dalam hal kebutuhan makan dan 
minum, istirahat, terhindarnya penderita 
dari kelelahan), dukungan emosi 
(kepercayaan, perhatian, mendengarkan 
dan didengarkan), dukungan materi 
(uang, peralatan, waktu,modifikasi 
lingkungan).

Penelitian yang berkaitan dengan 
orang tua yang memiliki anak, keluarga 
dan lingkungan autis mendapatkan hasil 
bahwa tanpa adanya dukungan dari 
keluarga dan lingkungan sosial dapat  
menyebabkan Ibu menjadi sulit untuk 
dapat menerima keadaan pada dirinya 
sendiri, Penerimaan diri tersebut dapat 
memahami kedaan anak apa adanya, 
mmemahami kebiasaan - kebiasaan 
anak dengan mempehatikan tingkah 
lakunya sehari - hari, menyadari apa 
yang bisa dan belum bisa dilakukan oleh 
anak dengan mengamati kesehariannya, 
memahami penyebab perilaku buruk dan 
baik anak, misalnya ketika anak sulit 
untuk diarahkan, ibu berusaha mencegah, 
bersikap tegas dan melarangnya. Selain 
itu Dukungan sosial juga berperan 
penting dalam menerima keadaan 
individu yang mengalami tekanan yang 
dapat berupa Kenyamanan, Perhatian 
dan Penghargaan.
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METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan 
desain analitik dengan pendekatan cross 
sectional, dilaksanakan di Lembaga 
pendidikan anak berkebutuhan khusus 
LITTE STAR Kabupaten Gresik pada 
bulan November 2014.Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh ibu dan 
keluar terdekat (suami) sebanyak 40 
orang. menggunakan non probability tipe 
total  sampling, dimana setiap seluruh 
ibu dan keluarga terdekat (suami) yang 
memenuhi kriteria inklusi dimasukkan 
sebagai responden penelitian didapat 
sample 40 responden.

Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah Dukungan keluarga, 
sedangkan variable dependennya 
adalah penerimaan diri. Instrumen yang 
digunakan dalam pengumpulan data pada 
penelitian ini melalui kuisioner. Lembar 
kuisioner pada penelitian ini digunakan 
untuk Dukungan keluarga dengan 
peneriaan dir ibu yang mempunyai anak 
autis. Data-data yang sudah berbentuk 
ordinal dan nominal, dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik man whitney 
taraf signifikan ρ> 0,05  maka Ho 
diterimayang berarti tidak ada hubungan 
antara dukungan keluarga dengan 
penerimaan diri ibu yang memiliki anak 
autis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Dukungan keluarga dengan 
peneriman diri ibu yang mempunyai 
anak autis.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 
40 responden didapatkan bahwa hampir 
setengahnya baik dengan penerimaan 
diri ibu itu 17 (42,5%) responden 
memiliki dukungan keluarga baik dengan 
penerimaan diri ibu yang memiliki anak 
autis positif. Dengan menggunakan uji 
statistik non parametrik, korelasi mann 
whitney  tingkat kemaknaan α ≤ 0,05 
didapatkan hasil ρ =0,000 artinya ada 
hubungan antara dukungan keluarga 
dengan penerimaan diri ibu yang memiliki 
anak autis.

Dukungan keluarga merupakan 
suatu proses hubungan antara anggota 
keluarga dengan adanya dukungan 
timbal balik, umpan balik dan 
keterlibatan emosional. Selain itu 
dukungan dari dalam keluarga dapat 
menciptakan suasana saling memiliki, 
untuk memenuhi kebutuhan pada 
perkembangan keluarga. Dukungan 
keluarga adalah adanya kenyamanan, 
perhatian, penghargaan atau menolong 
orang dengan sikap menerima kondisinya, 
dukungan keluarga tersebut diperoleh 
dari individu maupun kelompok (Cobb, 
2002). 

Tabel 1  Distribusi dukungan ibu keluarga dengan penerimaan diri ibu yang memiliki 
anak autis.Kabupaten Gresik Bulan November 2014.

No Dukungan 
Keluarga

Penerimaan Diri Ibu Yang 
Memiliki Anak Autis

Frekuensi %
Positif Negatif

∑ % ∑ %
1 Baik 17 42,5 0 0 17 42,5
2 Cukup 13 32,5 0 0 13 32,5
3 Kurang 0 0 10 25 10 25
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Dukungan sosial keluarga dapat 
berupa dukungan sosial keluarga internal, 
seperti dukungan dari suami dan istri 
serta dukungan dari saudara kandung 
atau dukungan keluarga eksternal seperti 
dukungan dari saudara, teman, tetangga 
(Friedman, 1998). Berdasarkan hasil 
penelitian responden (suami) sebagian 
besar berumur 30-35 tahun. Menurut 
(Feiring dan lewis, 1984) ada bukti kuat 
dari hasil penelitian yang menyatakan 
bahwa faktor yang mempengaruhi 
dukungan keluarga adalah usia karena 
tingkat kedewasaan dari orang tua akan 
mempermudah kondisi anak, dengan 
mengonsultasikan anak pada dokter. 
Semakin tinggi pendidikan orang tua akan 
berpengaruh pada proses kesembuhan 
anaknya. Berdasarkan hasil penelitian, 
sebagian besar responden berpendidikan 
SMA, tingkat pendidikan keluarga, 
semakin tinggi pendidikan orang tua akan 
berpengaruh pada proses kesembuhan 
anaknya. Dan pekerjaan orang tua yang 
tetap akan dapat menunjang kebutuhan 
sandang, pangan, dan papan keluarganya.

Hasil penelitian menunjukkan 
dukungan keluarga terlihat baik terutama 
pada dukungan materi, dukungan 
instrumental dan dukungan penghargaan. 
Keluarga selalu ada pada saat 
membutuhkan bantuan, keluarga selalu 
memberi pengarahan saat responden 
menghadapi masalah tentang pengasuhan 
anak responden, keluarga memberi saran 
tentang makanan yang boleh dan tidak  
boleh dimakan anak responden. Namun 
masih didapatkan  responden dengan 
tingkat dukungan keluarga terhadap ibu 
yang memilik anak autis kurang, hal 
tersebut terjadi karena kurang aktifnya 
keluarga dalam memberikan dukungan 
kepada ibu yang memiliki anak autis 
baik pada dukungan informasi yang 
meliputi: keluarga memberikan nasehat, 
usulan saran, petunjuk dan memberikan 

informasi mengenai anak autis. Dukungan 
penghargaan yang meliputi: keluarga 
kurang memberikan memberi saran 
tentang tempat terapi yang bagus  dan 
bagaimana perawatan yang tepat untuk 
anak autis. 

Keadaan seseorang yang 
menerima dirinya serta hidup nyaman 
dengan keadaan dirinya, dia mampu 
mengenali, harapan, keinginan, rasa takut 
sertapermusuhan-permusuhannya dan 
menerima kecenderungan - kecenderungan 
emosinya bukan dalam arti puas dengan 
diri sendiri tetapi memiliki kebebasan 
untuk menyadari sifat dari perasaan - 
perasaan (Jersild, 2001).

Hasil penelitian didapatkan juga 
sebagian kecil penerimaan diri ibu yang 
memiliki anak autis negatif hal tersebut 
terjadi karena ibu kurang memahami 
keadaan anak apa adanya yang kurang 
jelas dalam berbicara, tingkah laku anak 
yang sering marah tanpa sebab, apa yang 
bisa dan belum bisa di lakukan anak, 
penyebab perilaku baik dan buruk anak. 
Disamping itu adanya faktor tingkat autis 
anak yang berbeda juga dapat menjadikan 
penerimaan diri ibu negatif. Semakin 
berat tingkat autis anak semakin negatif 
penerimaan diri ibu. Apabila hal ini di 
biarkan terus menerus responden anak 
tersebut dapat mengalami penelantaraan 
oleh ibunya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Semakin baik dukungan keluarga 
terhadap ibu yang memiliki anak autis 
akan semakin positif penerimaan diri ibu 
pada anak autis, untuk mengatasi masalah 
tersebut di perlukan upaya preventif 
untuk mencegah banyaknya ibu yang 
memiliki anak autis penerimaan dirinya 
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negatif yaitu dengan jalan pemberian 
health education tentang pentingnya 
memberikan dukungan kepada ibu yang 
memiliki anak autis. Agar ibu selalu 
memperhatikan kondisi anaknya dan 
keluarga mampu memberikan dukungan 
secara maksimal baik dukungan berupa 
informasi, penghargaan, instrumental, dan 
emosional agar penerimaan ibu terhadap 
anaknya yang autis menjadi baik lagi.

Saran

Perlu adanya penyuluhan dari tim 1. 
kesehatan masyarakat setempat 
tentang pentingnya dukungan 
keluarga terhadap ibu yang memiliki 
anak autis yang anaknya sekolah 
di Lembaga Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus LITTLE 
STAR dengan didukung para guru 
serta didorong lingkungan sosial yg 
baik dan suatu sarana pra sarana yang 
memadai.
Keluarga selalu memberikan 2. 
dukungan yang sepenuhnya kepada 
ibu yang memiliki anak autis agar 
ibu dapat menerima keberadaan anak 
tersebut dengan baik dan mampu 
merawat dengan baik, sabar dan penuh 
kasih sayang anak autis tersebut.
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ABSTRAK

Dokumentasi keperawatan adalah suatu catatan yang dapat 
dibuktikan atau dapat dijadikan bukti dari segala macam tuntutan, yang 
berisi datalengkap, nyata dan tercatat bukan hanya tentang tingkat 
kesakitandari pasien, tetapi juga jenis/type, kualitas dan kuantitas 
pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien. Berdasarkan 
data Rekam Medik Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik pada bulan 
Januari 2014 sampai dengan April 2014. Total 490 Rekam Medik, 
dengan model dokumentasi asuhan keperawatan sesuai kebijakan rumah 
sakit, dokumen asuhan keperawatan pada bagian diagnosa keperawatan 
dan intervensi semua masih kosong (belum terisi), seharusnya ini diisi 
semua (≥ 85 % dari yang seharusnya terisi).

Penelitian ini menggunakan jenis Pra-eksperimental One Group 
Pre and Post TestOnly Design.Sampel dalam penelitian ini terdiri Seluruh 
Tenaga Perawat di Ruang Inap Anak, RDU, dan Mecca-Medina Rumah 
Sakit Muhammadiyah Gresik : 34 orang. Data yang diperoleh diuji 
menggunakan Uji wilcoxon Test,dengan taraf signifikasi p ≤ 0,05 berarti 
ada pengaruh yang bermakna antara dua variabel yang diukur, yaitu 
pengaruh penerapan model dokumentasi asuhan keperawatan POR.

Pada penelitian ini diperoleh perhitungan nilai rerata sebelum 
penerapan adalah X1 = 1.16 dan nilai standar deviasinya 0.370 
Sedangkan nilai rerata setelah penerapan adalah X2 =1.07 dan nilai 
standar deviasinya 0.250, sedangkan nilai z adalah -3,606 dan 
Asymptotic Significance (2-tailed) p= 0,000, berarti p<0,05 maka H0 
ditolak dan H1 diterima artinya ada pengaruh dalam penerapan model 
dokumentasi asuhan keperawatan POR.
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Terdapat pengaruh dalam penerapan model dokumentasi asuhan 
keperawatan Problem Oriented Record (POR) terhadap kinerja perawat 
di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik.

Kata kunci: Dokumentasi keperawatan, Model dokumentasi POR, 
Kinerja Perawat

ABSTRACT

Nursing documentation is a record that can be proven or can 
be used as evidence of all sorts of demands, which contains complete 
data, real and recorded not only on the level of pain of patients, but 
also kind/ type, quality and quantity of health services to meet the 
needs of patients. Based on data fromthe Hospital Medical Records 
Muhammadiyah Gresik in January 2014 to April 2014. Of the total 
490 medical record, the model of nursing care documentation at the 
discretion of the hospital, document nursing care on the part of nursing 
diagnosis and intervention are all still empty (unfilled), this should have 
filled all (≥ 85% of the supposed filled).

This research uses experimental One Group Pre-Pre and 
PostTest Only Design. The sample in this study consisted Entire Energy 
Confinement Room Nurse at Children’s, RDU, and Mecca-Medina 
Room of Muhammadiyah Hospital of Gresik are : 34people. The data 
obtained were tested using the Wilcoxon test, with a significance level 
of p≤0.05 means there is a significant effect between the two variables 
were measured, namely the effect of applying the model of POR nursing 
care documentation. In this research, the average value calculation 
before aplication is X1= 1.16 and standard deviation value of 0370, 
while the average value after aplication is X2= 1.07 and standard 
deviation value of 0.250, while thes value is-3.606 and Asymptotic 
Significance (2-tailed) p=0.000, mean p<0.05 then H0 is rejected and 
H1 accepted meaning that there is the effect of applying the model of 
POR nursing care documentation. There is effect on the application of 
the nursing care documentation POR to the performance of nurses in 
Gresik Muhammadiyah Hospital.

Keywords: Nursing documentation, POR documentation Model, 
Nurse Performance

PENDAHULUAN

Dokumentasi keperawatan adalah 
suatu catatan yang dapat dibuktikan atau 
dapat dijadikan bukti dari segala macam 
tuntutan, yang berisi datalengkap, nyata 
dan tercatat bukan hanya tentang tingkat 

kesakitandari pasien, tetapi juga jenis/
type,kualitas dan kuantitas pelayanan 
kesehatan dalam memenuhi kebutuhan 
pasien. (Fisbach 1991).Mutu asuhan 
keperawatan dapat tergambar dari 
dokumentasi proses keperawatan (Gillies, 
1994).Dokumentasi dalam keperawatan 
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sangat diperlukan dan memegang peranan 
penting terhadap segala macam tuntutan 
masyarakat yang semakin kritis, dan 
mempengaruhi kesadaran masyarakat 
akan hak-haknya dari suatu unit 
kesehatan. Walaupun demikian, tetapi 
pada kenyataannyakelengkapan pengisian 
dokumen masih kurang perhatian 
sehingga masihbanyak dokumen asuhan 
keperawatan yang isinya belum lengkap.

Berdasarkan data Rekam Medik 
Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 
pada bulan Januari 2014 sampai dengan 
April 2014. Dari total 490 Rekam Medik, 
denganmodel dokumentasi asuhan 
keperawatan sesuai kebijakan rumah 
sakit,dokumen asuhan keperawatan 
pada bagian diagnosa keperawatan dan 
intervensi semua masih kosong (belum 
terisi), seharusnya ini diisi semua (≥ 
85 % dari yang seharusnya terisi).
Penilaian kinerja perawat didasarkan 
atas kelengkapan dokumetasi asuhan 
keperawatan dengan acuan penilaian 
dari Sitorus (2009) sebagai berikut : 
setiap item akan mendapat nilai 1 (satu) 
jika kelengkapan dokumentasi mencapai 
75 % atau lebih dan mendapatkan nilai 
0 (nol) jika kelengkapan dokumentasi 
kurang dari 75 % . Menurut Instrumen 
Evaluasi Dokumentasi Penerapan Asuhan 
Keperawatan (standar minimal pelayanan 
di rumah sakit) dari Depkes (2005), 
yaitu dengan kategori sebagai berikut: 
dokumentasi (kinerja) baik jika nilainya 
85 % atau lebih, dan dokumentasi 
(kinerja) tidak baik jika nilainya kurang 
dari 85 %.Studi pendahuluan yang peneliti 
lakukan dengan cara melakukan observasi 
ke beberapa ruang rawat inap di Rumah 
Sakit Muhammadiyah Gresik, ternyata 
pendokumentasian proses keperawatan 
masih ada yang tidak dikerjakan dan 
sebagian dari yang dikerjakan tidak 
berkesinambungan serta kurang lengkap, 
oleh karena yang didokumentasikan hanya 

tindakan keperawatan (implementasi)
dan evaluasi saja, sedangkan diagnosa 
dan rencanakeperawatantidak pernah 
didokumentasikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa selama ini kinerja perawat masih 
tidak baik.

Proses keperawatan mengandung 
unsur-unsur yang bermanfaat bagi  
perawat dan klien. Perawat dan 
klien membutuhkan proses asuhan  
keperawatan, merencanakan,  melaksanakan, 
dan menilai hasil dari asuhan  
keperawatan. Semua itu memerlukan 
pendokumentasian sehingga perawat  
mendapatkan data klien dengan sistematis. 
Dokumentasi merupakan salah satu sarana 
komunikasi antar petugas kesehatan dalam 
rangka pemulihan kesehatan klien. Perawat 
bertanggung jawab dan bertanggung 
gugat dalam pencatatan tindakan  
keperawatan. Tanpa dokumentasi yang 
benar dan jelas, kegiatan pelayanan  
keperawatan yang telah dilaksanakan 
oleh seorang perawat tidak dapat  
dipertanggungjawabkan dalam upaya 
peningkatan mutu pelayanan keperawatan 
dan perbaikan status kesehatan klien.
Menurut Brian Gugerty, et all dalam 
Challenges and Opportunities in 
Documentation of the Nursing Care 
of Patients Report of the Maryland 
Nursing Documentation Work Group 
(2007), perawat setiap harinya dalam 
melakukan rutinitas menghabiskan 
15-25 % waktunya digunakan untuk 
mendokumentasikan asuhan keperawatan. 
Tetapi perawat menganggap bahwa  
dokumentasi tidak penting atau 
berlebih-lebihan, sehingga sebagian 
besarwaktunya dipakai untuk melakukan 
tindakan keperawatan secara langsung 
kepada pasien.Handayaningsih (2007) 
menyebutkan bahwa standart dokumentasi 
menjadi hal yang penting dalam setiap 
tindakan keperawatan, namun hal ini  
kadang tidak disadari oleh perawat. 
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Beberapa hal yang sering menjadi alasan  
antara lain banyak kegiatan-kegiatan di 
luar tanggung jawab perawat menjadi  
beban dan harus dikerjakan oleh tim 
keperawatan, sistem pencatatan yang  
diajarkan terlalu sulit dan banyak menyita 
waktu, tidak semua tenaga perawat  
yang ada di institusi pelayanan memiliki 
pengetahuan dan kemampuan yang  
sama untuk membuat dokumentasi 
keperawatan sesuai standar yang  
ditetapkan dan dikembangkan oleh 
tim pendidikan keperawatan sehingga  
mereka tidak mau membuatnya (Arikh, 
2011).

Bidang keperawatan Rumah 
Sakit Muhammadiyah Gresik juga belum 
pernah melakukan evaluasi tentang 
penerapan standar asuhan keperawatan 
sehingga tidak bisa diidentifikasi kendala-
kendala yang dihadapi oleh perawat dalam 
pendokumentasian asuhan keperawatan. 
Beberapa model asuhan keperawatan 
yang ada, salah satunya adalah model 
keperawatan Problem Oriented Record 
(POR).Model keperawatan ini banyak 
digunakan di negara-negara lain karena 
berorientasi pada masalah pasien, dapat 
menggunakan multi disiplin dengan 
mengaplikasikan pendekatan pemecahan 
masalah. Model POR ini mengintegrasikan 
semua masalah yang dikumpulkan oleh 
dokter, perawatatau tenaga kesehatan 
yang lain yang terlibat dalam pemberian 
layanan kepada pasien. Dalam format 
aslinya pendekatan berorientasi pada 
masalah ini dibuat untuk memudahkan 
pendokumentasian dengan catatan 
perkembangan yang terintegrasi, dengan 
sistem ini semua petugas kesehatan 
mencatat observasinya dari suatu daftar 
masalah.Pendokumentasian asuhan 
keperawatan merupakan hal yang sangat 
penting bagi perawat professional oleh 
karena dalam melaksanakan asuhan 
keperawatan, perawat harus membuat 

suatu rencana dan digunakan sebagai bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan 
metode Pra-eksperimental One Group 
Pre and Post Test Only Design dengan 
reponden sebanyak 34 perawat Rumah 
Sakit Muhammadiyah Gresik. Penelitian 
ini dilaksanakan di Ruang Rawat Inap 
Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 
pada bulan Februari 2015. Instrumen 
yang digunakan dalam pengumpulan data 
pada penelitian ini melalui observasi, 
yaitu metode pengumpulan data melalui 
pengamatan langsung dilapangan atau di 
lokasi penelitian.

Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah model dokumentasi 
asuhan keperawatan POR, sedangkan 
variabel dependen adalah kinerja perawat. 
Data yang telah diedit disajikan secara 
tabulasi antara variabel independen dan 
variabel dependen, selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan uji statistik 
Wilcoxon Test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Perawat Sebelum 1. 
Penerapan Model Dokumentasi 
Asuhan Keperawatan POR

Dalam penelitan yang dilakukan I 
GST A A Putri Mastini pada tahun 2012 di 
RSU Sanglah Denpasar tentang hubungan 
pegetahuan dan sikap dengan kelengkapan 
dokumentasi keperawatan, diketahui 
61,3 % ketidaklengkapan dokumentasi 
keperawatan.

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa 
dari 134 data responden yang diobservasi 
kelengkapan dokumentasi asuhan 
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Hasil penelitian responden 
terhadap kinerja perawat mencapai nilai 
terendah pada indikator data dasaryaitu 
sebesar 4 data yang tidak lengkap (2.89%) 
dan pada daftar masalah sebesar 5 data 
yang tidak lengkap (3.73%), tetapi perlu 
ditingkatkan untuk menjadi kategori 
sangat baik. Sedangkan untuk nilai rata-
rata tertinggi terdapat pada daftar rencana 
dan catatan perkembangan yang diperoleh 
data masing-masing 34 data yang 
lengkap (25.37%). Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja perawat Rumah Sakit 
Muhammadiyah Gresik Mengalami 
peningkatan ditinjau dari kelengkapan 
dokumentasi keperawatan.

Pengaruh Penerapan Model 3. 
Dokumentasi Asuhan Keperawatan 
POR Terhadap Kinerja Perawat

Hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa sebelum dilakukan penerapan 
model asuhan keperawatan POR dari 
134 data responden diperoleh 112 hasil 
pengkajian keperawatan lengkap dengan 
kriteria kinerja tidak baik (83.58%), 
sedangkan pengkajian keperawatan 
yang tidak lengkap sebanyak 22 data 
(16.42%). 

Hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa sesudah dilakukan penerapan model 
asuhan keperawatan POR didapatkan 
hasil dari 134 data responden diperoleh 
125 hasil pengkajian keperawatan denga 
kriteria kinerja baik (93.28%). Selain itu 
masih ada data yang tidak lengkap dari 
data yang diperoleh dari responden, hal 
ini ditunjukkan dengan data sebanyak 9 
data (6.62) data yang tidak lengkap yang 
belum disi oleh perawat.

Hasil perhitungan dapat diketahui 
nilai rerata sebelum dilakukan tindakan 
pemijatan adalah X1 = 1.16 dan nilai 
standar deviasinya 0.370 Sedangkan 
nilai rerata setelah dilakukan tindakan 

keperawatannya diperoleh 112 data yang 
lengkap (83.58 %), dan memurut Depkes 
(2005) ini termasuk kriteria kinerja tidak 
baik. 

Hasil penelitian responden 
terhadap kinerja perawat mencapai nilai 
terendah pada indikator evaluasiyaitu 
sebesar 2 data yang tidak lengkap 
(1.49%) , pada intervensi sebesar 4 
data yang tidak lengkap (2.98%), pada 
diagnosa keperawatan sebesar 7 data 
yang tidak lengkap (5.22%), dan pada 
pengkajian sebesar 9 data yang tidak 
lengkap (6.71%), tentu saja hal ini perlu 
ditingkatkan untuk menjadi kategori 
sangat baik karena dengan kinerja yang 
baik akan memberikan pelayanan asuhan 
keperawatan yang maksimal kepada 
pasien.

Kinerja Perawat Sesudah 2. 
Penerapan Model Dokumentasi 
Asuhan Keperawatan POR

Dari tabel 5.2 dapat diketahui 
bahwa dari 134 data responden diperoleh 
hasil pengkajian keperawatan dengan 
kriteria kinerja baik (93.28%) dengan 
total data yang lengkap sebanyak 125 
data. Selain itu masih ada data yang tidak 
lengkap dari data yang diperoleh dari 
responden, hal ini ditujukkan dengan 
data sebanyak 9 data (6.62%) yang tidak 
lengkap yang belum diisi oleh perawat

Dokumentasi keperawatan sangat 
penting bagi perawat dalam memberikan 
asuhan keperawatan.Dokumentasi ini 
penting karena pelayanan keperawatan 
yang diberikan pada klien membutuhkan 
catatan dan pelaporan yang dapat 
digunakan sebagai tanggung jawab 
dan tanggung gugat dari berbagai 
kemungkinan masalah yang dialami 
klien baik masalah kepuasan maupun 
ketidakpuasan terhadap pelayanan yang 
diberikan.(Hidayat, 2001).
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dokumentasi asuhan keperawatan POR 
kinerja perawat dalam kategori baik(sesuai 
standar Depkes). Asuhan keperawatan 
di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik 
dengan penerapan model dokumentasi 
POR, kinerja perawat menjadi lebih 
baik dalam pendokumentasian asuhan 
keperawatan

Saran

Bagi Rumah Sakit1. 
Disarankan untuk menerapkan model 
dokumentasi asuhan keperawatan 
Problem Oriented Record (POR), karena 
model dokumentasi ini mempunyai 
pengaruh terhahadap kinerja perawat 
dalam pendokumentasian asuhan 
keperawatan.
Bagi Perawat2. 
Pentingnya pelaksanaan dokumentasi 
keperawatan yang sesuai dengan 
standar dokumentasi profesi 
keperawatan, karena dokumentasi 
dalam keperawatan sangat diperlukan 
dan memegang peranan penting 
terhadap segala macam tuntutan 
masyarakat yang semakin kritis.
Bagi Peneliti3. 
Perlunya dilakukan penelitian lebih 
lanjut dengan sampel yang lebih 
besar dan varibel yang lain untuk 
pengembangan model dokumentasi 
asuhan keperawatan.
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ABSTRAK

Perasaan cemas merupakan dampak hospitalisasi yang dialami 
anak karena menghadapi stressor yang ada dilingkungan rumah sakit. 
Peran orang tua diperlukan guna meminimalkan penyebab cemas 
dengan mengurangi dampak perpisahan, mencegah perasaan kehilangan 
kontrol dan meminimalkan rasa takut terhadap rasa nyeri (Waley&Wong 
2005). Bedasarkan survey awal menunjukkan masih anak prasekolah 
yang dirawat di rumah sakit mengalami kecemasan (73%).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan adanya 
hubungan peran orang tua dengan kecemasan hospitalisasi pada anak 
prasekolah. Desain penelitian analitik korelasional dengan populasi 
seluruh pasien anak prasekoah di Ruang Paviliun Anak Rumah Sakit 
Semen Gresik yang mengalami kecemasan pada bulan September 
2014. Metode sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. 
Variabel independen adalah peran orang tua dan variabel dependennya 
adalah kecemasan hospitalisasi anak prasekolah. Data penelitian ini 
adalah hasil jawaban kuisioner dan hasil check list. Data ditabulasi dan 
dianalisis menggunakan Uji Mean-Withney menggunakan program 
SPSS PC for Windows versi 16.0. 

Dari hasil penelitian peran orang tua yang dominan adalah 
sebagai sahabat dan koordinator masing-masing 24.4% dan hasil 
kecemasan hospitalisasi anak prasekolah sebagian besar mengalami 
kecemasan ringan sebanyak 15 (53%). 

Hasil uji korelasi Spearman diperoeh nilai 0.704 dengan 
taraf signifikasi 0.000 (p<0.05). Ini menunjukkan peran orang tua 
dan kecemasan hospitalisasi pada anak mempunyai hubungan kuat 
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dengan arah korelasi positif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
mempertahankan derajat kesehatan anaknya.

Kata Kunci: Peran orang tua, kecemasan hospitalisasi anak 
prasekolah

ABSTRACT

Anxiety is the effect of hospitalization which occurs in children 
because of stressor which presents in the hospital environment. 
Parent roles are needed to minimalizethe anxiety factor by decreasing 
the impact of separation, avoiding the control of feeling lost and 
minimalizing scary and pain (Waley&Wong, 2005). Based on the initial 
survey of hospitalization anxiety, the data show that there were still 
many school-aged children (73%) which was treated in the hospital 
which considered anxiety. 

The purpose of this research was to explain the existence of 
correlation between parent role and hospitalization anxiety pre-school 
age children. The design of this research was analytical correlation 
2014 which the population is all patients pre-school aged children 
which have anxiety feeling in Pediatric Paviliun Room Semen Gresik 
Hospital September. Sampling method which was used is consecutive 
sampling. The independent variable was the kind of parent role, while 
the dependent variable was the anxiety level of hospitalization. This 
research data was the answer of questioners and the result of observation 
in Child Paviliun Room Semen Gresik Hospital for September 2014. 
Data were collected and analyzed by using Mean-Whitney which used 
SPSS program PC for Windows 16.0 Version.

From the result of the research, the dominant parent roles were 
as best-friend and coordinator with each number 76 (24.4%) and 
the dominant result of hospitalization anxiety was small-anxiety with 
number 15 (53%).

The result showed the existence of correlation between parent 
roles and hospitalization anxiety to pre-school aged children. The 
research of parent roles with SPSS PC for Windows 16.0 Version was 
gained 0.705 value with significance level 0.000(p<0.05). This result of 
research is wished to be able to increase parent roles in maintaining the 
healthy degree of their children.

Keywords: parent roles, hospitalization anxiety, pre-school aged 
children.

PENDAHULUAN

Pada umumnya anak yang dirawat 
di Rumah Sakit akan timbul rasa takut baik 

pada perawat maupun pada dokter, apalagi 
jika anak telah mempunyai pengalaman 
mendapat tindakan keperawatan atau 
pengobatan sebelumnya. Pada masa 
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prasekolah reaksi anak terhadap 
hospitalisasi adalah menolak 
makan,sering bertanya, menangis 
perlahan, tidak kooperatif terhadap 
petugas kesehatan. Sehingga perawatan 
di rumah sakit menjadi kehilangan 
kontrol dan pembatasan aktivitas 
(Jovan, 2007). Orang tua merupakan 
unsur penting dalam perawatan anak 
untuk itu diperlukan peran orang 
tua (Support Social) yaitu dengan  
melibatkan orang tua dalam perawatan 
agar anak merasa aman dan mendapat 
perhatian dari keluarga (Nursalam, 
2005). Peran orang tua diperlukan 
guna meminimalkan penyebab cemas 
dengan mengurangi dampak perpisahan, 
mencegah perasaan kehilangan kontrol 
dan meminimalkan rasa takut terhadap 
rasa nyeri (Walley&Wong, 2005). 

Data anak prasekolah yang dirawat 
di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan 
iga bulan terakhir pada bulan Mei 
sebanyak 30 anak, kemudian bulan Juni 
sebanyak 45anak dan bulan Juli sebanyak 
43anak. Diperoleh keterangan bahwa 
anak yang menjalani perawatan biasanya 
menunjukkan  persoalan kecemasan 
yangditunjukkan  dengan  menangis 
ketika akan dilakukan tindakan medis 
atau tindakan keperawatan,bersandar 
pada orang tuanya, anak tidak mau 
menjawab pertanyaan perawat atau 
orang  baru yang ditemuinya,anak terlihat 
takut pada perawat yang dating karena 
trauma dengan tindakan invasive yang 
dilakukan pada hari sebelumnya (Abdul 
Hafiz, 2011). Sedangkan dari data yang 
di dapatkan pada bulan  Februari 2014 
sampai April 2014 jumlah pasien anak 
yang dirawat diruang Paviliun Anak 
Rumah Semen Gresik sebanyak 324 
anak, dan usia anak prasekolah sebanyak 
81  anak, data diambil dari tanggal 2 – 8 
juni 2014 dari 11 anak usia prasekolah 
yang dirawat diruang paviliun anak 

Rumah Sakit Semen Gresik ada 3 (27 %) 
anak tidak mengalami cemas sedangkan 
8 (73%) anak mengalami kecemasan, 
dari data diatas menunjukkan bahwa 
masih banyak anak usia prasekolah 
yang dirawat di Ruang Paviliun Anak 
Rumah Saikt Semen Gresik mengalami 
kecemasan.

Faktor yang mempengaruhi 
kecemasan anak prasekolah adalah 
: Kondisi rumah sakit ; lingkungan 
rumah sakit, bangunan rumah sakit, 
bau khas rumah sakit,obat-obatan, 
alat-alat medis, petugas kesehatan, 
warna seragam dan sikap petugas 
kesehatan seperti dokter dan perawat 
serta tindakan/prosedur pengobatan 
yang dilakukan (Moersintowati, dkk, 
2008). Persepsi anak ; dimulai pada 
masa prasekolah, anak sering merasa 
tidak nyaman terhadap perubahan 
penampilan tubuh atau fungsinya yang 
disebabkan oleh pengobatan, perlukaan, 
atau ketidakmampuan (Walley & Wong, 
2005). Stres anak ; anak usia prasekolah 
mengalami stress selama hospitalisasi 
akan menunjukan cirri-ciri maladaptif 
yaitu anak menjadi tidak kooperatif, 
tidur tidak nyenyak, tidak mau makan 
serta mungkin ditunjukan dengan reaksi 
regresi yang diekspresikan secara verbal 
maupun non verbal (Wong, 2005). Apabila 
kecemasan hospitalisasi terjadi maka akan 
berdampak pada : Fisiologis: Peningkatan 
frekwensi jantung,peningkatan tekanan 
darah,peningkatan frekuensi pernapasan, 
dioferesis, dilatasi pupil, suaratremor/
perubahan nada, gelisah, gemetar, 
berdebar-debar, sering berkemih, 
diare, gelisah, insomnia, keletihan 
dan kelemahan, pucat, pusing, mual, 
anoreksia. Emosional: Ketakutan, ketidak 
berdayaan, gugup, kurang percaya 
diri, kehilangan kontrol ketegangan. 
Individu juga sering memperlihatkan 
marah berlebihan, menangis, cenderung 
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menyalahkan orang lain, kontak mata 
buruk, kritisme pada diri sendiri, 
menarik diri, kurang inisiatif, mencela 
diri, reaksi baku. Kognitif : Tidak dapat 
berkonsentrasi, mudah lupa, penurunan 
kemampuan belajar, terlalu perhatian, 
orientasi pada  masa lalu dari pada masa 
kini atau masa depan(Carpenito,2007).

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian Analitik Korelasional 
dengan pendekatan cross sectional yang 
dilakukan pada tanggal 1 September 
sampai dengan 30 September 2014 
dan bertempat di Ruang Paviliun anak 
Rumah Sakit Semen Gresik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh anak 
prasekolah dan orang tua yang dirawat 
di Ruang Paviliun Anak RSSG sebanyak 
30 responden dengan teknik sampling 
Consecutive Sampling. Besar sampel 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 
responden sesuai dengan kriteria inklusi 
yang telah ditetapkan. 

Variabel independen dalaam 
penelitian ini adalah peran orang 
tua sedangkan variable dependen 
adalah kecemasan hospitalisasi anak 
prasekolah, instrument dalam penelitian 
ini variable independen dengan peran 
orang tua dengan kuisioner dan variabel 
dependen kecemasan hospitalisasi anak 
prasekolah dengan instrument observasi 
dilakukan pengolahan data dengan uji 
statistic bertingkat yaitu Spearmen 
RankCorrelation untuk menentukan 
kemaknaan hubungan antara peran orang 
tua dengan kecemasan hospitalisasi 
anak prasekolah dan uji Mann Whitney 
adalah menentukan peran orang tua yang 
dominan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecemasan Hospitalisasi Anak 1. 
Prasekolah

Hasil penelitian didapatkan 
data sebagian besar anak prasekolah 
mengalami kecemasan ringan berjumlah 
15 (53%) dan tidak ada yang mengalami 
kecemasan panik.

Menurut Stuart (2006) kecemasan 
adalah kekhawatiran yang tidak jelas 
dan menyebar, yang berkaitan dengan 
perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. 
Hospitalisasi menjadi stressor terbesar bagi 
anak dan keluarganya yang menimbulkan 
ketidaknyamanan atau kekhawatiran, 
anak akan mengalami kecemasan karena 
tindakan keperawatan dan penyakitnya. 
Jika koping yang biasa digunakan tidak 
mampu mengatasi atau mengendalikan 
akan berkembang menjadi kritis, tetapi 
besarnya efek tergantung pada masing-
masing anak dalam mempersepsikannya.

Usia anak juga menjadi faktor 
yang mempengaruhi kecemasan, menurut 
gambar 5.3 menunjukan anak usia 3-4 
tahun (53%). Menurut Snowman dalam 
Patmonodewo (2003) ciri anak prasekolah 
mengekspreikan emosinya dengan bebas, 
sikap marah sering diperlihatkan. Selain 
itu menurut Notoatmojo (2003) pada usia 
semakin tua seseorang semakin banyak 
pengalaman sehingga pengetahuan 
semakin bertambah sehingga seseorang 
akan lebih siap dalam menghadapi sesuatu. 
Pada usia ini anak masih menyesuaikan 
diri dengan lingkungan di sekitarnya. 
Anak usia 3-4 tahun masih takut dengan 
hal baru, hal ini biasa  menimbulkan 
kecemasan. Pada usia ini anak belum 
bias mengontrol emosinya, sehingga 
bisa mempengaruhi berat, sedang atau 
ringannya kecemasan hospitalisasi pada 
anak. Semakin bertambahnya usia anak 
maka pengalaman semakin banyak, 
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sehingga anak akan lebih siap dalam 
menghadapi hal baru. 

Jumlah saudara juga bias 
mempengaruhi kecemasan anak, jumlah 
saudara 1 sebanyak (50%). Menurut 
Kusdu (2002) adanya dukungan keluarga 
akan menyebabkan seseorang lebih siap 
dalam menghadapi permasalahan. Pada 
anak yang jumlah saudaranya 1 biasanya 
cendrung berusaha untuk lebih baik dari 
saudaranya ia lebih termotivasi karena 
pengaruh saudaranya, sehingga hal ini 
akan membuat anak lebih termotivasi dari 
pada anak yang tidak memiliki saudara 
dan dapat mengurangi kecemasan.

Selain faktor diatas urutan anak juga 
menjadi faktor yang bisa mempengaruhi 
kecemasan anak, berdasar gambar 5.5 
urutan anak diatas menunjukan bahwa 
sebagian (54%) adalah anak urutan kedua. 
Pernyataan ini diperkuat oleh Lidislaus 
dalam Muthofarhadi (2010), menyatakan 
bahwa ciri anak kedua atau anak tengah 
ambisius, ia selalu berusaha melebihi 
kakaknya, cendrung memberontak atau iri 
hati tapi umumnya dapat menyesuaikan 
diri dengan baik. Pada anak kedua 
biasanya selalu berusah melebihi 
kakaknya, ia cendrung memberontak atau 
iri hati terhadap hal yang diberikan yang 
diberikan orang tua terhadap saudaranya. 
Sehingga orang tua selalu menuruti 
kemauannya, jika hal itu tidak terpenuhi 
maka kecemasan serta ketakutan yang 
akan muncul pada diri anak.

Hubungan Peran Orang tua 2. 
dengan Kecemasan Hospitalisasi 
Anak Prasekolah

Tabel 1 menunjukkan hasil uji 
statistik didapatkan nilai p < 0,05 yang 
berarti ada hubungan signifikan antara 
peran orang tua dengan kecemasan 
hospitalisasi anak prasekolah. Nilai 
korelasi hubungan yang paling kuat yaitu 
peran orang tua sebagai sahabat (r= 0,705). 
Sehingga dapat disimpulkan masing-
masing peran informal orang tua baik 
sebagai pendorong, inisiator,dominator, 
sahabat dan koordinator mempunyai 
hubungan dengan kecemasan hospitalisasi 
pada anak prasekolah. Sedangkan, peran 
orang tua yang paling dominan adalah 
sebagai sahabat.

Peran informal orang tua yang 
dominan terhadap kecemasan hospitalisasi 
anak prasekolah adalah peran sebagai 
sahabat, dengan keakraban dan kedekatan 
pada orang tua dapat mengurangi 
kesedihan seorang anak. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara mengorganisasi 
dan merencanakan kegiatan-kegiatan 
dalam upaya mempertahankan kesehatan 
anak (Mubarok, 2010). Bimbingan, 
pengawasan, pengaturan yang bijaksana, 
perawatan kesehatan dan kasih sayang 
dari orang tua serta orang-orang 
disekelilingnya sangat diperlukan oleh 
anak. Untuk mencapai kesehatan anak 
yang optimal diperlukan kasih sayang 
orang tua dalam menciptakan hubungan 
yang hangat sehingga anak merasa aman 
dan senang.

Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi peran orang tua antara 
lain jenis kelamin, berdasarkan gambar 
5.5 diatas menunjukan sebagian besar 

Tabel 1  Hubungan Peran Orang tua dan Hospitalisasi Anak Prasekolah

Uji Statistik Spearman Rho
Pendorong Inisiator Dominator Sahabat Koordinator

Correlation Coefficient (r) 0,634 0,599 0,494 0,705 0,631
Sig (2-tailed) (p) 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000
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orang tua berjenis kelamin perempuan 
(89%), pernyataan ini diperkuat 
dengan pernyataan (Supartini, 2004), 
yang berbunyi kedekatatn hubungan 
antara ibu dan anak sama pentingnya 
dengan ayah dan anak walaupun secara 
kodrati aka nada perbedaan, tetapi tidak 
mengurangi makna penting hubungan 
tersebut. Dengan demikian jenis kelamin 
berpengaruh terhadap peran orang tua 
saat anak dihospitalisasi,  ada perbedaan 
peran antara seorang ibu dengan seorang 
ayah, seorang ibu kebanyakan lebih 
akrab dengan anaknya karena lebih 
banyak waktu yang diluangkan bersama 
anaknya, berbeda dengan seorang ayah 
yang cendrung lebih sibuk bekerja dan 
jarang meluangkan sehingga sosok ayah 
kurang berpengaruh terhadap kehidupan 
anak. Hubungan anak dengan ibu sangat 
dekat. Akibatnya, perpisahan dengan 
ibu akan menimbulkan rasa kehilangan 
pada anak akan orang yang terdekat bagi 
dirinya dan akan lingkungan yang dikenal 
olehnya, sehingga pada akhirnya akan 
menimbulkan perasaan tidak aman dan 
rasa cemas.

Selain jenis kelamin, faktor yang 
mempengaruhi peran orang tua adalah 
usia orang tua berdasar gambar 5.6 diatas 
menunjukan  sebagian orang tua berusia 
antara 36-45 tahun (53%). Pernyataan 
tersebut diperkuat oleh (Supartini, 
2004) yang menyetakan terlalu muda 
atau terlalu tua mungkin tidak dapat 
menjalankan peran tersebut secara 
optimal karena diperlukan kekuatan fisik 
dan psikososial, serta semakin cukup 
umur tingkat kematangan dan kekuatan 
seseorang akan lebih, dasar berfikir dan 
bekerja dilandasi oleh kepercayaan yang 
ada di masyarakat. Dimana pada umur 
ini orang tua lebih dewasa dan lebih 
matang dalam berfikir. Umur menjadi 
salah satu cirri tingkat kedewasaan 
sehingga dapatmempengaruhi peranya 

pada anak, karena dengan bertambahnya 
umur seseorang maka terjadi proses 
pematangan baik organ maupun jalan 
fikiranya sehingga dapat berperan baik 
pada anaknya. Dengan umur yang cukup 
seseorang lebih muda dalam menerima 
informasi sehingga pengetahuan lebih 
luas dimana peranya akan lebih baik.

Pendidikan orang tua juga 
mempengaruhi peran orang tua, 
berdasarkan gambar 5.8 sebagian  besar 
pendidikan perguruan tinggi (57%). 
Pernyataan tersebut dikemukakan 
oleh Supartini (2004), pendidikan dan 
pengalaman orang tua dalam perawatan 
anak akan mempengaruhi kesiapan mereka 
dalam menjalankan peran pengasuhan 
terutama dalam menjaga kesehatan 
anak, sehingga dalam menjalankan 
peran informal orang tua baik sebagi 
pendorong, inisiatot, dominator, sahabat 
dan koordinator dapat maksimal. 
Pendidikan sangat berpengaruh dalam 
penerimaan informasi yang diberikan 
seseorang, dengan tingkat pendidikan 
yang tinggi seseorang akan lebih mudah 
menerima informasi sehingga berdampak 
pada kecakapan/keterampilan seseorang 
dalam menjalankan perannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Hampir seluruh orang tua menjalankan 1. 
peran sebagai pendorong, inisiator, 
dominator,     sahabat dan koordinator 
pada anak prasekolah yang 
dihospitalisasi di Ruang Paviliun 
Anak Rumah Sakit Semen Gresik.
Sebagian besar anak prasekolah 2. 
mengalami kecemasan ringan pada 
saat dihospitalisasi di Ruang Paviliun 
Anak Rumah Sakit Semen Gresik.
Terdapat hubungan peran orang tua 3. 
dengan kecemasan hospitalisasi pada 
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anak prasekolah di Ruang Paviliun 
Anak Rumah Sakit Semen Gresik.
Dari kelima peran tersebut di atas yang 4. 
paling berpengaruh adalah sebagai 
sahabat dan yang paling dominan 
adalah sebagai koordinator.

Saran
Bagi profesi keperawatan hendaknya 1. 
meningkatkan peran sebagai educator 
tentang peran orang tua selama 
hospitalisasi sehingga dapat membantu 
proses penyembuhan.
Bagi Institusi Pendidikan 2. 
meningkatkan materi tentang peran 
orang tua dan masalah yang yang 
terjadi selama anak di hospitalisasi 
dan lebih aplikatif.
Bagi Peneliti selanjutnya, perlu 3. 
penelitian dengan jumlah responden 
lebih besar dan representatif dengan 
metode lain seperti sample random 
serta faktor lain seperti kondisi rumah 
sakit, persepsi anak dan stress anak 
yang berhubungan dengan kecemasan 
hospitalisasi pada anak. 
Bagi orang tua hendaknya dapat 4. 
mendampingi anak selama 
dihospitalisasi.
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ABSTRAK

Standar keselamatan pasien Rumah Sakit  ke tujuh yaitu 
komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan 
pasien. Insiden Keselamatan Pasien karena komunikasi yang salah 
dapat dicegah dengan komunikasi yang baik dan efektif. 

Desain penelitian adalah cross sectional. Sampel menggunakan 
Purposive Sampling yaitu 30 perawat yang bekerja di Ruang 
Rawat Inap.Variabel Independen adalah komunikasi antar perawat, 
komunikasi perawat dan dokter, komunikasi perawat dan departemen 
penunjang medis, komunikasi perawat dan pasien sedangkan variabel 
dependen adalah Insiden Keselamatan Pasien. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan observasi kemudian di analisis menggunakan 
Chi Quadrat dengan tingkat signifikasi ρ < 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
komunikasi antar perawat dengan Insiden Keselamatan Pasien (ρ = 
0,001). Ada hubungan komunikasi perawat dan dokter dengan Insiden 
Keselamatan Pasien (ρ = 0,000). Ada hubungan komunikasi perawat 
dan Departemen Penunjang Medis dengan Insiden Keselamatan Pasien 
(ρ = 0,000). Ada hubungan komunikasi perawat dan Pasien dengan 
Insiden Keselamatan Pasien (ρ = 0,000). 

Perawat dengan komunikasi yang baik dan efektif dapat 
mencegah terjadinya Insiden Keselamatan Pasien, diperlukan 
peningkatan pengetahuan komunikasi, pelatihan keselamatan pasien, 
kepatuhan perawat dalam melaksanakan standar prosedur operasional 
Rumah Sakit dan supervisi pimpinan.

Kata kunci : Komunikasi, Insiden Keselamatan Pasien.
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ABSTRACT

Hospital patient safety standards seventh that communication is 
the key for staff to achieve patient safety, patient safety incident because 
wrong communication can be prevented with good communication and 
effective. 

The study design was cross sectional. Sample by using purposive 
sampling of 30 nurses working in inpatient room. The independent 
variables was communication between nurse, communication nurses 
and doctors, communication nurses and medical support departments, 
communication nurses and patient while the dependent variable was 
the patient safety incident. Data were collected by using observation 
and analyzed by Chi Quadrat with significance level ρ < 0,05.

The results showed that there was a correlation between 
interracial nurse communication with the patient safety incident (ρ = 
0,001). There was a correlation between nurse and doctor communication 
with the the patient safety incident (ρ = 0,000). There was a correlation 
between communication nurse and the medical support departement 
with the the patient safety incident (ρ = 0,000). There was a correlation 
between nurse and patient communication with the the patient safety 
incident (ρ = 0,000). 

Nurses with good and effective communication can be prevent 
occurrence of incidents patient safety, needed to increase knowledge 
about communication, patient safety training and compliance 
supported by nurses in implementing standard operating procedure 
and supervision of leadership hospital.

Keywords :  Communication, patient safety incident.

PENDAHULUAN

Keselamatan pasien merupakan 
prinsip dasar dari pelayanan kesehatan 
yang memandang bahwa keselamatan 
merupakan hak bagi setiap pasien dalam 
menerima pelayanan kesehatan (Depkes 
RI, 2006). Insiden keselamatan pasien 
yang selanjutnya disebut insiden adalah 
setiap kejadian yang tidak disengaja 
dan kondisi yang mengakibatkan atau 
berpotensi mengakibatkan cidera yang 
dapat dicegah pada pasien terdiri dari 
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), 
Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian 
Tidak Cidera (KTC), Kejadian Potensial 

Cidera (KPC) dan Sentinel (Permenkes, 
2011). 

Laporan insiden keselamatan 
pasien di Indonesia tahun 2006 - 2007 
sebanyak 145, tahun 2008 sebanyak 61, 
tahun 2009 sebanyak 114, tahun 2010 
sebanyak 103, tahun 2011 sebanyak 34 
(KKP-RS, 2011). Pelaporan jenis kejadian 
KNC lebih banyak dilaporkan sebesar 
47,6% dibandingkan KTD sebesar 46,2% 
(KKP-RS,2008). Hasil studi pendahuluan 
ditemukan jumlah insiden keselamatan 
pasien di RS Muhammadiyah Gresik 
meningkat 7,4 – 14,6% dari tahun 2010 
sampai 2013 yang seharusnya sesuai 
tujuan keselamatan pasien di Rumah 
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Sakit  angka insiden keselamatan pasien 
adalah 0 % atau menurun sampai tidak 
terjadi insiden keselamatan pasien. 
Penyebab insiden keselamatan pasien 
yang terbanyak mulai tahun 2010 sampai 
2013 di RS Muhammadiyah Gresik paling 
dominan karena komunikasi yang kurang 
efektif sebanyak 29,3% yang kedua 
karena kurangnya penerapan prinsip 6 
benar pemberian obat yaitu dosis obat 
yang salah sebanyak 19,5%. 

Faktor kontributor yang 
menyebabkan insiden keselamatan pasien  
salah satunya adalah komunikasi yaitu 
komunikasi verbal dan tertulis dalam hal 
ini komunikasi antar perawat, perawat 
dengan dokter, perawat dengan pasien dan 
perawat dengan profesi lainnya. Sesuai 
standar keselamatan pasien rumah sakit 
yang terdiri dari tujuh standar yang salah 
satunya adalah komunikasi merupakan 
kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan 
pasien. Rumah sakit apabila tidak 
memperdulikan dan tidak menerapkan 
keselamatan pasien akan mengakibatkan 
dampak menurunnya kepercayaan 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 
yang ada dan berakibat penurunan mutu 
pelayanan rumah sakit. (Cahyono, 2008)`

Faktor komunikasi yang 
berkontribusi dapat mencegah  
terjadinya insiden keselamatan pasien 
adalah komunikasi verbal dan tertulis 

yang efektif untuk mencegah  insiden 
keselamatan pasien, sehingga tercapai 
derajat kesehatan pasien yang optimal dan 
meningkatkan mutu pelayanan Rumah 
Sakit Muhammadiyah Gresik.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain 
cross sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh perawat rawat inap 
RS Muhammadiyah Gresik sebanyak 
61 perawat. Pada penelitian ini sampel 
diambil dari perawat yang berdinas di RS 
Muhammadiyah Gresik sesuai dengan 
kriteria inklusi 30 perawat, antara lain: 
pendidikan minimal D III Keperawatan, 
perawat ruang rawat inap, perawat usia 25 
– 40 tahun, perawat dengan jenis kelamin 
perempuan. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling. Untuk 
mengetahui hubungan antar variabel 
digunakan uji Chi Quadrat  dengan nilai 
kemaknaan ρ ≤ 0,05. Apabila hasil uji statistic 
didapatkan ρ ≤ 0,05, maka H0 ditolak yang 
berarti ada hubungan faktor komunikasi 
dengan insiden keselamatan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan komunikasi antar 1. 
perawat dengan Insiden 
Keselamatan Pasien.

Tabel 1 Tabulasi Silang Hubungan Komunikasi antar Perawat dengan Insiden 
Keselamatan Pasien di RS Muhammadiyah Gresik, September - Oktober 2014.

Komunikasi
Perawat dan Perawat

Insiden Keselamatan Pasien Total
Ada % Tidak Ada %

Kurang 4 13% 0 0% 4
Cukup 0 0% 6 20% 6
Baik 0 0% 20 67% 20
Jumlah 4 13% 26 87% 30
Hasil Uji Statistik   ρ = 0,001
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Komunikasi yang kurang antar 
perawat dapat menimbulkan Insiden 
Keselamatan Pasien yaitu sebanyak 13% 
( 4 responden) dan komunikasi yang 
baik antar perawat tidak menimbulkan 
Insiden Keselamatan Pasien sebanyak 67 
% (20 responden). Hasil analisis statistik 
dengan Chi Quadrat didapatkan ρ = 0,001 
yang berarti bahwa ada hubungan antara 
kedua variabel komunikasi perawat dan 
perawat dengan Insiden Keselamatan 
Pasien.

Menurut Suarli (2012) pada 
saat timbang terima diperlukan suatu 
komunikasi yang jelas tentang kebutuhan 
klien terhadap apa yang sudah dan belum 
diintervensi serta respon pasien yang 
terjadi. Perawat melakukan timbang 
terrima bersama dengan perawat lainnya 
dengan cara berkeliling kesetiap pasien 
dan menyampaikan kondisi pasien 
secara akurat di dekat pasien sehingga 
kesinambungan asuhan keperawatan 
dapat berjalan dengan sempurna. Serah 
terima termasuk memindahkan tanggung 
jawab dari satu orang atau tim petugas 
ke orang atau tim petugas lain. Pada saat 
serah terima ada kesempatan bertanya 
termasuk verifikasi informasi yang 
diterima. Menurut Nursalam (2014) 
timbang terima dilakukan oleh perawat 
primer keperawatan kepada perawat 
primer (penanggung jawab) dinas sore 
atau dinas malam secara tertulis dan 
lisan, untuk mengatasi risiko-risiko 
bagi keamanan pasien yang terjadi 
karena komunikasi yang buruk pada 
saat pergantian dinas. Menurut Rohani 
(2013) untuk mengatasi risiko-risiko bagi 
keamanan pasien yang terjadi karena 
komunikasi yang buruk pada saat serah 
terima.

Insiden Keselamatan Pasien 
karena komunikasi antar perawat yang 
kurang paling banyak di Ruang Dewasa 
Umum (Medical Bedah) dan rata-rata 

responden berumur 25 – 30 tahun. Hal 
ini sesuai bahwa usia responden dapat 
mempengaruhi komunikasi seseorang 
(Potter & Perry, 2009) dan unit kerja 
yang sering menimbulkan Insiden 
adalah di Medical Bedah (KKP-RS, 
2008) dikarenakan variasi kasus dan 
tindakan keperawatan yang kompleks. 
Insiden Keselamatan Pasien paling 
banyak pada saat timbang terima hal ini 
dikarenakan komunikasi verbal maupun 
tertulis perawat yang kurang pada saat 
pelaksanaan timbang terima. Insiden 
Keselamatan Pasien yang terjadi yaitu 
Kejadian Nyaris Cidera pemberian obat 
oral tidak sesuai pasien diketahui oleh 
perawat lain. Dari hasil kuesioner hampir 
separuh responden melaksanakan timbang 
terima di Nurse Station tidak keliling 
ke setiap pasien sehingga penyampaian 
masalah dan kondisi pasien tidak akurat 
serta tidak mengetahui respon pasien . 
Timbang terima dengan berkeliling ke 
setiap pasien sangat penting dilakukan 
perawat untuk mengklarifikasi dan 
memvalidasi data pasien, perawat 
seharusnya melaksanakan tahapan – 
tahapan timbang terima dilaksanakan 
sesuai konsep menurut Suarli (2012)  
sehingga insiden keselamatan pasien 
dapat dicegah.

Hubungan komunikasi perawat 2. 
dan dokter dengan Insiden 
Keselamatan Pasien

Komunikasi yang cukup antar 
perawat dapat menimbulkan Insiden 
Keselamatan Pasien yaitu sebanyak 13% 
( 4 responden) dan komunikasi yang baik 
perawat dan dokter tidak menimbulkan 
Insiden Keselamatan Pasien sebanyak 87 
% (26 responden). Hasil analisis statistik 
dengan Chi Quadrat didapatkan ρ = 0,000 
yang berarti ada hubungan antara kedua 
variabel komunikasi perawat dan dokter 
dengan Insiden Keselamatan Pasien. 
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Tabel 2 Tabulasi Silang Hubungan Komunikasi Perawat dan Dokter dengan Insiden 
Keselamatan Pasien di RS Muhammadiyah Gresik, September - Oktober 
2014.

Komunikasi
Perawat dan Dokter

Insiden Keselamatan Pasien Total

Ada % Tidak Ada %
Kurang 0 0% 0 0% 0
Cukup 4 13% 0 0% 4
Baik 0 0% 26 87% 26
Jumlah 4 13% 26 87% 30
Hasil Uji Statistik   ρ = 0,000

TBAK ( tulis, baca, konfirmasi kembali), 
saat keesokan harinya dokter penanggung 
jawab pasien memberikan konfirmasi. 
Dari teori tersebut dapat disimpulkan 
bahwa perawat yang mempunyai 
komunikasi yang baik dan efektif dengan 
dokter akan mewujudkan kolaborasi yang 
efektif, hal tersebut perlu ditunjang oleh 
komunikasi yang dapat menyatukan data 
kesehatan pasien secara komprehensip 
sehingga menjadi sumber informasi bagi 
semua anggota tim dalam pengambilan 
keputusan sehingga mencegah kesalahan 
yang mengakibatkan Insiden Keselamatan 
Pasien.

Hasil kuesioner 4 responden 
(13%) yang mempunyai komunikasi 
cukup sehingga mengakibatkan insiden 
keselamatan pasien. Insiden yang 
ditemukan paling banyak pada saat 
melalui telpon dikarenakan perawat tidak 
mengkomunikasikan keadaan pasien 
dengan sistem SBAR pada saat melalui 
telpon dan tidak menulis, membaca serta 
konfirmasi kembali advis dokter. Hal ini 
menyebabkan Kejadian Nyaris Cidera 
yaitu memberikan obat tidak sesuai dosis 
tetapi diketahui oleh perawat lain . Hal 
ini bila dilaksanakan menurut Menurut 
Eugenia (2008) dan KARS (2013) 
pada saat telpon (konsul) perawat yang 
menggunakan sistem SBAR ( situation, 

Menurut Eugenia (2008) 
Pemeriksaan keliling atau visite dokter ke 
ruangan untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan pasien, perawat mendampingi 
dokter saat melakukan pemeriksaan 
dan menyampaikan informasi tentang 
pasien. Dokter menulis rencana tindak 
lanjut pengobatan pada rekam medis. 
Perawat mencatatkan hasil pemeriksaan 
dokter dan rencana tindak lanjut kedalam 
catatan keperawatan atau dokumentasi 
keperawatan. Menurut teori KARS (2013) 
saat perawat menerima instruksi verbal 
per telpon dari dokter menggunakan 
komunikasi verbal dengan TBAK ( tulis, 
baca, konfirmasi kembali). Konsultasi via 
telpon adalah tindakan pelaporan kondisi 
pasien kepada dokter melalui telpon. 
Komunikasi lewat telpon merupakan 
komunikasi verbal dilakukan jika menurut 
perawat kondisi pasien membutuhkan 
tindakan kedokteran. Untuk perintah 
verbal atau melalui telepon, perawat yang 
menerima pesan harus menuliskan dan 
membacakan kembali kepada pemberi 
pesan. Saat perawat melaporkan kondisi 
pasien kepada dokter menggunakan 
komunikasi verbal dengan SBAR ( 
situation, background, assestment, 
recommendation). Petugas menerima 
instruksi verbal per telpon dari dokter 
menggunakan komunikasi verbal dengan 
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background, assestment, recommendation) 
dan menerima instruksi verbal dengan 
TBAK (tulis, baca, konfirmasi kembali) 
dapat menjadi kekuatan perawat dalam 
berkomunikasi secara efektif sehingga 
dokter percaya pada analisa perawat 
karena menunjukkan perawat paham 
akan kondisi pasien serta memperbaiki 
komunikasi dan memperbaiki keamanan 
pasien.

Hubungan komunikasi perawat 3. 
dan departemen / unit penunjang 
dengan Insiden Keselamatan   
Pasien

tersebut merupakan sarana peningkatan 
komunikasi. Dalam mempercepat 
kesembuhan klien, perawat dan tim 
kesehatan lain (tim penunjang kesehatan) 
dituntut untuk saling membantu dalam 
memberikan pelayanan kesehatan. 
Komunikasi tertulis sering digunakan 
oleh perawat dengan tim kesehatan 
lain. Komunikasi tertulis dengan tim 
penunjang kesehatan seperti pelaporan 
hasil pemeriksaan laboraturium, penulisan 
resep obat, permintaan diit makanan, 
penulisan form foto rontgen. Komunikasi 
perawat dengan tim penunjang kesehatan 
menggunakan komunikasi verbal dan 

Tabel 3 Tabulasi Silang Hubungan Komunikasi Perawat dan Departemen / Unit 
Penunjang dengan Insiden Keselamatan Pasien di RS Muhammadiyah 
Gresik, September - Oktober 2014

Komunikasi
Perawat dan 
departemen / unit penunjang

Insiden Keselamatan Pasien Total

Ada % Tidak Ada %
Kurang 0 0% 0 0% 0
Cukup 4 13% 0 0% 4
Baik 0 0% 26 87% 26
Jumlah 4 13% 26 87% 30
Hasil Uji Statistik   ρ = 0,000

Komunikasi antara perawat dan 
departemen penunjang dengan insiden 
keselamatan pasien masih didapatkan 
komunikasi perawat yang cukup sehingga 
berdampak kepada Insiden keselamatan 
Pasien sebanyak 4 responden (13%) dan 
hasil uji statistik Chi Square didapatkan 
ada hubugan komunikasi perawat dan 
departement penunjang dengan Insiden 
Keselamatan Pasien.

Menurut (Nasir, 2011) Komunikasi 
yang baik akan meningkatkan hubungan 
profesional antara perawat dan tim 
kesehatan. Selain itu, komunikasi yang 
baik juga bermanfaat bagi pengembangan 
model keperawatan profesional karena hal 

tertulis yang dilakukan dengan tepat 
waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat 
dipahami. Menurut KARS (2013) petugas 
menerima laporan hasil tes kritis atau 
pemeriksaan cito dengan komunikasi 
verbal TBAK ( tulis, baca, konfirmasi 
kembali). Permintaan obat narkotika atau 
kemoterapi tidak boleh dilakukan secara 
verbal tetapi harus tertulis.

Hasil kuesioner masih ada 
responden yang mempunyai komunikasi 
cukup sehingga menimbulkan Kejadian 
Nyaris Cidera yaitu penulisan permintaan 
pemeriksaan laboraturium yang kurang 
lengkap dan diketahui oleh perawat 
lain yang bertugas. Hal tersebut dapat 
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menimbulkan kesalahan pemeriksaan 
dan pasien akan diambil darah ulang, 
bila komunikasi semua responden baik 
yang dilaksanakan menurut Nasir (2011) 
dan KARS (2013) yaitu tepat waktu, 
akurat, lengkap, jelas, dapat dipahami 
maka dapat meningkatkan komunikasi 
yang efektif baik verbal maupun tertulis 
dan meningkatkan hubungan profesional 
antara perawat dan departemen / unit 
penunjang sehingga mencegah kesalahan 
pemberian asuhan keperawatan serta 
mencegah insiden keselamatan pasien. 

Hubungan komunikasi perawat 4. 
dan pasien dengan Insiden 
Keselamatan Pasien

pasien pada suatu ruangan dengan 
tujuan meningkatkan komunikasi antara 
perawat dengan klien untuk mengetahui 
kondisi dan keadaan klien secara umum. 
Menurut Zen ( 2013) komunikasi sangat 
penting dalam proses keperawatan, 
perawat menggunakan komunikasi verbal 
maupun tertulis pada setiap langkah 
proses keperawatan. Keberhasilan proses 
keperawatan tergantung pada komunikasi 
yang efektif antara perawat dan pasien. 
Pasien harus merasa nyaman agar dapat 
menimbulkan keinginan atau motivasi 
untuk berkomunikasi sehingga terjadi 
interaksi yang efektif dan pasien dapat 
mengambil keputusan untuk rencana 
keperawatan. Menurut KARS (2013) 
komunikasi perawat dengan pasien pada 

Tabel 4 Tabulasi silang hubungan komunikasi perawat dan pasien dengan Insiden 
Keselamatan Pasien di RS Muhammadiyah Gresik, September - Oktober 
2014

Komunikasi
Perawat dan Pasien

Insiden Keselamatan Pasien Total

Ada % Tidak Ada %
Kurang 2 6,6% 0 0% 2
Cukup 2 6,6% 0 0% 2
Baik 0 0% 26 87% 26
Jumlah 4 13% 26 87% 30
Hasil Uji Statistik   ρ = 0,000

Komunikasi antara perawat dan 
pasien dengan insiden keselamatan pasien 
masih didapatkan komunikasi perawat 
yang kurang dan komunikasi yang cukup 
sehingga berdampak kepada Insiden 
keselamatan Pasien masing-masing 
sebanyak 2 responden (6,6%) dan hasil 
uji statistik Chi Square didapatkan ada 
hubugan komunikasi perawat dan pasien 
dengan Insiden Keselamatan Pasien.

Menurut Nursalam (2012) 
penerimaan pasien baru adalah suatu 
cara dalam menerima kedatangan 

implementasi keperawatan dilakukan 
sebelum melakukan prosedur atau 
tindakan, pemberian obat, pengambilan 
sample darah untuk pemeriksaan 
laboratorium, pemberian transfusi 
darah dengan menanyakan nama atau 
mencocokan identitas pasien. Selain itu 
pasien berhak mendapatkan informed 
consent diperoleh pada saat sebelum 
operasi atau prosedur invasif, sebelum 
anestesia, sebelum penggunaan darah, 
sebelum pelaksanaan tindakan dan 
pengobatan yang berisiko tinggi tanpa 
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mengkomunikasikannya dengan pasien 
bisa mengakibatkan kesalahan.

Hasil observasi masih didapatkan 
komunikasi yang kurang pada saat 
melakukan proses keperawatan sehingga  
menimbulkan Insiden Keselamatan 
Pasien Kejadian Nyaris Cidera yaitu 
salah pasien ketika memberikan obat 
oral dan diketahui oleh perawat itu 
sendiri. Hal ini dikarenakan perawat tidak 
menanyakan nama dan tidak melihat 
gelang pasien. Komunikasi merupakan 
penentu keberhasilan proses keperawatan 
sehingga mengurangi kesalahan 
yang dapat mengakibatkan Insiden 
Keselamatan Pasien bila dilaksanakan 
menurut KARS (2013) perawat sebelum 
melakukan tindakan menanyakan nama 
dan melihat gelang tangan pasien dan 
menurut Zen (2013) komunikasi sangat 
penting dalam proses keperawatan. Bila 
perawat menggunakan komunikasi yang 
baik dan efektif dengan melakukan 
pengecekakkan identitas pasien sebelum 
melakukan tindakan keperawatan akan 
membuat pasien percaya kepada perawat 
sehingga mempermudah perawatan 
yang akan mempengaruhi kesembuhan 
pasien. Komunikasi yang efektif perawat 
yaitu dapat dimengerti dan dipahami 
pasien, sehingga tahap-tahap tindakan 
keperawatan yang dilakukan dapat 
dilakukan dengan benar, pasien dapat 
kooperatif dan perawat dapat menilai 
keberhasilan perawatan yang diberikan 
kepada pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada hubungan antara faktor 
komunikasi perawat dengan Insiden 
Keselamatan Pasien. 

Saran
Bagi perawat : diharapkan perawat 1. 
dapat meningkatkan komunikasi yang 
baik dan efektif
Rumah Sakit : diharapkan Kepala 2. 
Bagian Keperawatan , Kepala Ruang 
Rawat Inap, Komite Keperawatan 
melakukan supervisi manajemen 
keperawatan dan mengevaluasi 
Standar Operasional Prosedur 
komunikasi efektif
Peneliti selanjutnya: diharapkan 3. 
berguna untuk penelitian lebih lanjut 
dengan faktor kontributor lainnya 
yang menjadi penyebab terjadinya 
Insiden Keselamatan Pasien.
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ABSTRAK

Leukorea merupakan sekresi cairan vagina yang berlebih pada 
wanita. Menjaga kebersihan alat genetalia terutama kebersihan alat 
genetalia luar sangatlah penting untuk upaya pencegahan dari terjadinya 
leukorea serta upaya pencegahan penyakit reproduksi terutama kanker 
serviks. Tindakan yang tepat dengan pemberian rebusan daun pacar 
air diharapkan dapat mengatasi leukorea. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh rebusan daun pacar air terhadap leukorea. 

Penelitian ini menggunakan metode pre eksperimental dengan 
one group pre-post test design, dengan teknik purposive sampling, 
didapat sampel sebanyak 26 responden. Variabel independennya 
adalah pemberian rebusan daun pacar air dan variabel dependennya 
adalah leukorea. Pengambilan data menggunakan lembar kuisioner 
dan wawancara secara terstruktur selanjutnya dilakukan uji Chi-Square 
Test dengan tingkat kemaknaan p < 0,05. 

Hasil penelitian didapatkan sebelum dilakukan pemberian 
rebusan pacar air, 100% responden mengalami leukorea fisiologis. 
Sedangkan setelah pemberian rebusan daun pacar air, 88% responden 
tidak mengalami leukorea dan 12% mengalami leukorea fisiologis. 
Dari hail uji statistik Chi-Square di dapatkan hasil p < 0,00 maka Ho 
ditolak. 

Pemberian rebusan daun pacar air mempunyai pengaruh 
terhadap leukorea pada remaja putri. Sehingga diharapkan rebusan 
daun pacar air ini dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi leukora 
serta upaya pencegahan penyakit reproduksi terutama kanker serviks.

Kata kunci : Rebusan daun pacar air, Leukorea
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ABSTRACT

Leukorea is an excessive secretion of vaginal discharge in woman 
keeping precation against leukorea and the prevention of reproductive 
disease especially cancer of servix. Appropriate action with the provision 
by decoction of Henna’s leaves (Impatiens balsamina L) is expectedto 
over core leukorea. Purpose of this study is to  determine the effect of 
Henna’s leaves decoction (Impatiens balsamina L) to leukorea. 

This research uses pre-experimental method with one group pre-
post test design, by purposive sampling technique, obtaired a sample of 
26 respondents, independent variable is Leukorea, data collectionsheet 
using a structured quesionaire and interview, then performed Chi-
Square test with a significance lavel p < 0,05. 

The result of this research obtaired before the provision 
of decoction hena’s water level 100% respondents are suftering 
physiological leukorea. Where as is after giving it 88% respondents 
aren’t suftering leukorea and 12% suffer physiological leukorea, from 
chi-square result obtained p < 0,00 the Ho is rejected. 

There for by giving the pvision of decoction henna’s leaves 
(Impatiens balsamina L) have an influence on adolescent girl, so 
except by giving it can be alternated to overcome leukorea as well as 
the prevention of reproductive diseases especially servic cancer.

Keywords : decoction of Henna’s leaves, Leukorea

PENDAHULUAN

Keputihan (leukorea) merupakan 
gejala keluarnya cairan dari vagina selain 
darah haid. Keputihan (leukorea) ada 
yang fisiologik (normal) dan ada yang 
patologik (tidak normal). Keputihan tidak 
merupakan penyakit melainkan salah satu 
tanda dan gejala dari suatu penyakit organ 
reproduksi wanita (Mansjoer, 2001). 
Kurangnya perhatian dan anggapan bahwa 
leukorea (keputihan) adalah hal yang wajar 
terjadi pada wanita, menjadikan salah satu 
pemicu terjadinya peningkatan kejadian 
leukorea. Leukorea juga bisa menjadi salah 
satu tanda dan gejala penyakit reproduksi 
seperti kanker serviks, polip leher rahim, 
dll. Pacar air (Impatiens balsamina L) 
menyimpan beragam khasiat, daun pacar 
air (Impatiens balsamina L) dipercaya 

sebagai obat untuk keputihan, nyeri haid, 
radang usus buntu kronis, antiradang dan 
patah tulang (Susanto, 2009). Daun pacar 
air (Impatiens balsamina L) mengandung 
kumarin, flavonoid, kuinon, saponin dan 
steroid. Senyawa aktif tersebut mempunyai 
kemampuan sebagai antimikroba yang 
efektif untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri dan fungi (Adfa, 2007). 

Berdasarkan data WHO sebanyak 
75% perempuan di seluruh dunia minimal 
pernah mengalami keputihan satu kali 
dalam hidupnya (Junita, 2006). Di 
Indonesia sebanyak 75% wanita pernah 
mengalami leukorea minimal satu kali 
dalam hidupnya dan 45% diantaranya 
bisa mengalami leukorea sebanyak dua 
kali atau lebih (BKKBN, 2011). Di 
Indonesia kejadian keputihan semakin 
meningkat. Berdasarkan hasil penelitian 
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menyebutkan bahwa pada tahun 2004, 
70% wanita Indonesia pernah mengalami 
keputihan setidaknya sekali sumur 
hidup (Kumalasari, 2005). Penelitian di 
Jawa Timur menunjukkan 55% remaja 
menderita keputihan paling sekali seumur 
hidup, 45% bisa mengalami keputihan 
sebanyak dua kali atau lebih (Ubay, 2012). 
Berdasarkan pengambilan data awal yang 
dilakukan dengan membagikan kuesioner 
di pondok pesantren Ushulul Hikmah Al-
Ibrohimi Manyar-Gresik di dapatkan dari 
240 santriwati didapatkan 12 santriwati 
mengalami leukorea patologis (5%), 112 
santriwati mengalami leukorea fisiologis 
(46%)  dan sebanyak 126 santriwati tidak 
mengalami leukorea (49%).

Perempuan sering terkena jamur, 
terutama pada kasus leukorea. Leukorea 
adalah semua pengeluaran cairan alat 
genetalia yang bukan darah. Leukorea 
bukan penyakit tersendiri, tetapi 
merupakan manifestasi gejala dari hampir 
semua penyakit kandungan (Manuaba, 
2005). Leukorea lebih banyak keluar 
ketika perempuan ada pada siklus ovulasi 
menjelang menstruasi (Maria, 2002). 
Pada masa itu terjadi peningkatan hormon 
estrogen. Hal ini juga menyebabkan 
peningkatan jumlah lendir pada vagina. 
Leukorea yang berbahaya adalah leukorea 
Penyebab leukorea yang berlebihan 
terkait dengan cara kita merawat organ 
reproduksi. Misalnya, mencucinya 
dengan air kotor, memakai pembilas 
secara berlebihan, menggunakan celana 
yang tidak menyerap keringat, jarang 
mengganti celana dalam, tak sering 
mengganti pembalut (Diar, 2009). Padahal 
leukorea bisa menjadi salah satu tanda dan 
gejala ada kelainan pada organ reproduksi 
wanita, kelainan tersebut dapat berupa 
infeksi, polip leher rahim, keganasan atau 
tumor dan kangker, serta adanya benda 
asing (Kasdu,2008). Jika tidak segera 
diobati akan menimbulkan komplikasi 

penyakit radang panggul yang berlarut-
larut dan dapat menyebabkan kemandulan 
(infertilitas) karena kerusakan dan 
tersumbatnya saluran telur (Diar, 2009). 
Daun pacar air (Impatiens balsamina 
L) mengandung kumarin, flavonoid, 
kuinon, saponin dan steroid. Senyawa 
aktif tersebut mempunyai kemampuan 
sebagai antimikroba yang efektif untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri dan 
fungi (Adfa, 2007). Adapun komposisi 
kimia pacar air yaitu pada bunga 
diantaranya antosianin dan kamperol, 
pada biji mengandung saponin dan 
fixel oildan pada akarnya mengandung 
sianidin dan monoglikosida (Dalimartha, 
2003). Serta bagian daunnya mengandung 
flavonoid, saponin, steroida dan glikosida. 
Senyawa aktif tersebut mempunyai 
kemampuan sebagai antimikroba yang 
efektif untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri dan fungi (Adfa, 2007). Flavonoid 
mengandung aromatic yang terkonjugasi 
berfungsi menurunkan permeabilitas 
kapiler sehingga perdarahan kapiler dapat 
dicegah serta kerapuhan dan kerusakan 
kapiler dapat diperbaiki (Wardhana et al, 
2001). Sedangkan saponin Komponen 
struktur terdiri dari gula-gula hexose 
dengan jumlah atom karbon, hydrogen dan 
oksigen dicirikan dengan rasa yang pahit, 
membentuk busa yang stabil pada larutan 
cair mempunyai kemampuan membunuh 
kuman (Hidayat, 2008).

Prinsip penatalaksaan leukorea 
adalah tetap menjaga kebersihan 
genetalia dengan baik dan benar, serta 
harus diusahakan agar tetap kering 
karena dalam keadaan yang lembab atau 
basah dapat mempercepat pertumbuhan 
jamur dan bakteri. Adapun pengobatan 
farmakologis leukorea biasanya diobati 
dengan jenis obat anti jamur, dan yang 
sering digunakan adalah Imidazol atau 
ketocinazole. Begitu juga dengan daun 
pacar air (Impatiens balsamina L) yang 
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didukung oleh penelitian Adfa (2007) 
dari uji pendahuluan metabolit sekunder 
diketahui bahwa daun pacar air (Impatiens 
balsamina L) mengandung kumarin, 
flavonoid, kuinon, saponin dan steroid. 
Senyawa aktif tersebut mempunyai 
kemampuan sebagai antimikroba yang 
efektif untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri dan fungi. Oleh karena itu disini 
peneliti tertararik untuk melakukan 
penelitian tentang pengaruh pemberian 
rebusan daun pacar air terhadap leukorea 
pada remaja.

Leukorea adalah cairan yang 
keluar dari saluran genetalia wanita yang 
bersifat berlebihan dan bukan merupakan 
darah. Leukorea juga merupakan 
keluarnya cairan vagina dapat bersifat 
fisiologis ataupun patologis. Leukorea 
fisiologis biasanya jernih atau putih dan 
menjadi kekuningan bila kontak dengan 
udara yang disebabkan oleh oksidasi, tidak 
gatal, tidak mewarnai pakaian dalam dan 
tidak berbau. Sedangkan yangb patologis 
terjadi peningkatan volume (membasahi 
pakaian dalam), terdapat bau khas, 
perubahan konsistensi maupun perubahan 
warna (Joko Susilo, 2008). 

Leukorea fisiologis biasa 
ditemukan pada keadaan : Bayi baru lahir 
sampai usia 10 hari, yang disebabkan oleh 
estrogen di plasenta terhadap uterus dan 
vagina bayi., premenarche, saat sebelum 
dan sesudah haid, Saat atau sekitar ovulasi, 
kehamilan, faktor psikis, rangsangan 
seksual pada wanita dewasa, gangguan 
kondisi tubuh seperti keadaan anemia, 
kekurangan gizi, kelelahan, kegemukan, 
usia tua >45 tahun. Leukorea patologis 
dapat disebabkan oleh : Infeksi, benda 
asing, hormonal, kanker dan vaginitis 
atrofi (Joko Susilo, 2008).

Leukorea bisa menjadi salah satu 
tanda dan gejala ada kelainan pada organ 
reproduksi wanita, kelainan tersebut 

dapat berupa infeksi, polip leher rahim, 
keganasan atau tumor dan kangker, serta 
adanya benda asing (Kasdu,2008). Jika 
tidak segera diobati akan menimbulkan 
komplikasi penyakit radang panggul yang 
berlarut-larut dan dapat menyebabkan 
kemandulan (infertilitas) karena 
kerusakan dan tersumbatnya saluran telur 
(Diar, 2009).

METODE DAN ANALISA

Desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pre Eksperimental 
dengan One Group Pre test-Post test 
design,  dilaksanakan di Pondok Pesantren 
Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi kecamatan 
Manyar Kabupaten Gresik pada Januari 
2015.  .Populasi dalam penelitian ini adalah 
santriwati yang mengalami leukorea yakni 
28 orang. menggunakan non probability 
tipe purposive sampling, dimana setiap 
santriwati yang memenuhi kriteria inklusi 
dimasukkan sebagai responden penelitian 
didapat sample 26 responden.

Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pemberian rebusan 
daun pacar air, sedangkan variable 
dependennya adalah leukorea. Instrumen 
yang digunakan dalam pengumpulan data 
pada penelitian ini melalui kuisioner dan 
dengan wawancara terstruktur. Data-data 
yang sudah berbentuk nominal, dianalisis 
dengan menggunakan uji statistik Chi-
square dengan taraf signifikan ρ≤ 0,05 
dengan program SPSS 17 for Window 
maka Ho ditolak dan H1 di terima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Pengaruh pemberian rebusan 
daun pacar air pada remaja yang 
mengalami leukorea di Pondok 
Pesantren Putri Ushulul Hikmah 
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Al-Ibrohimi Manyar Gresik 
pada bulan Januari 2015.

Leukorea
Sebelum Sesudah

Mean 1,00 1,88
SD 0,00 3,26

Asymp test = 0,00

Dari tabel di atas dapat diketahui 
hasil mean sebelum pemberian rebusan 
daun pacar air 1,00 dan setelah 
pemberian 1,88. Berdasarkan uji statistik 
menunjukkan Asymp Sig adalah p = 
0,00 berarti P < 0,05 yang artinya ada 
pengaruh pemberian rebusan daun pacar 
air terhadap leukorea maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. 

Leukorea (keputihan) adalah cairan 
yang keluar dari alat genetalia wanita yang 
tidak berupa darah (Murtiastutik, 2008). 
Leukorea (keputihan) merupakan sekresi 
vaginal abnormal pada wanita. Keputihan 
yang di sebabkan oleh infeksi biasanya 
disertai dengan dengan rasa gatal di dalam 
vagina dan di sekitar bibir vagina bagian 
luar.Yang sering menimbulkan Keputihan 
ini antara lain bakteri,virus, atau juga 
parasit. (Soekatno. 2009).

Menurut Joko Susilo (2008) 
patofisiologi terjadinya leukorea dapat 
dijelaskan melalui sumber cairan, 
komponen secret vagina, pengaruh 
hormon seks, pengaruh pH dan glukosa 
atas flora vagina, mikro-ekosiste epitel 
vagina, mekanisme infeksi vagina. 
Menurut penelitian dari Puspa Utari 
(peneliti Farmasi dari USU) bahwa Daun 
tumbuhan pacar air (Impatiens balsamina 
L.) merupakan salah satu bagian tumbuhan 
yang perlu dikembangkan manfaatnya, 
secara tradisional digunakan sebagai obat 
pencuci luka, nyeri haid, keputihan dan 
infeksi pada kulit.

Hasil skrining fitokimia dari 
simplisia dan ekstrak daun pacar air 
menunjukkan adanya senyawa flavonoida, 
steroida dan saponin. Ekstrak daun pacar 
air mempunyai aktivitas antibakteri. 
Aktivitas antibakteri dari ekstrak daun 
pacar air menunjukkan konsentrasi 
hambat minimum (KHM) pada bakteri 
Staphylococcus aureus sebesar 12 mg/ml, 
pada bakteri Staphylococcus epidermidis 
sebesar 24 mg/ml dan pada bakteri 
Pseudomonas aeruginosa sebesar 24 
mg/ml (Puspa Utari, 2010). Salah satu 
kandungan daun pacar air adalah saponin, 
yaitu deterjen alami yang ditemukan dalam 
banyak tanaman yang memiliki bahan 
surfaktan karena mengandung lemak 
dari air yang mudah larut. Komponen 
struktur saponin terdiri dari gula-gula 
hexose dengan jumlah atom karbon, 
hydrogen dan oksigen. Keberadaan 
saponin dicirikan dengan rasa yang pahit, 
membentuk busa yang stabil pada larutan 
cair (busa berbentuk sarang lebah pada 
air) dan mampu membentuk molekul 
dengan kolesterol. Selain itu, saponin 
juga mempunyai kemampuan membunuh 
kuman (Hidayat, 2008).

Dari hasil penelitian dan teori 
di atas, peneliti berpendapat bahwa ada 
pengaruh pemberian rebusan daun pacar 
air terhadap leukorea pada remaja Pondok 
Pesantren Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi 
Manyar Gresik dikarenakan daun pacar air 
memiliki kandungan saponin yang dapat 
membunuh kuman, bakteri maupun jamur 
yang ada pada vagina sehingga ekosistem 
dalam vagina menjadi seimbang dan 
tidak terjadi leukorea maupun infeksi. 
Responden Pondok Pesantren Ushulul 
Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik 
juga sangat kooperatif dalam pemberian 
rebusan daun pacar air sehingga dosis 
dan pemberiannya bisa dilakukan teratur 
2 kali sehari sampai dengan 7 hari. 
Disamping pemberian rebusan daun 
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pacar air responden juga mampu dalam 
menjaga kebersihan alat genetalia dan 
lingkungannya (kamar mandi dan bak air) 
dengan baik dan benar. Dengan demikian 
pemberian rebusan daun pacar air pada 
remaja Pondok Pesantren Ushulul Hikmah 
Al-Ibrohimi Manyar Gresik mempunyai 
pengaruh dalam mengatasi leukorea 
fisiologis sehingga tidak berlanjut menjadi 
leukorea patologis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebelum pemberian rebusan daun 1. 
pacar air semua responden mengalami 
leukorea fisiologis.
Sesudah pemberian rebusan daun 2. 
pacar air didapatkan hampir semua 
responden tidak mengalami leukorea.
Pemberian rebusan daun pacar air 3. 
berpengaruh terhadap leukorea 
pada remaja Pondok Pesantren Putri 
Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar 
Gresik.

Saran

Perlu adanya penyuluhan dari tim 1. 
Terapi dengan menggunakan rebusan 
daun pacar air menjadi alternatif lain 
dalam penyembuhan leukorea dengan 
dosis dan pemakaian yang sudah 
ditentukan.
Bagi remaja Pondok Pesantren Putri 2. 
Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar 
Gresik diharapkan lebih peduli dalam 
menjaga kebersihan alat genetalia 
serta mampu untuk mengatasi masalaj 
leukorea.
Bagi penelitian lanjutan, lebih 3. 
dispesifikkan kembali hari keberapa 
terjadi leukorea, perlu adanya 
penelitian seberapa jauh efektifitas 
terapi dalam kejadian leukorea.
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ABSTRAK

Respons Time adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan di 
suatu rumah sakit yang dapt membeikan keyakinan kepada pelanggan 
agar selalu menggunakan jasa pelayanan kesehatan di rumh sakit 
tersebut. Instalasi gawat darurat adalah salah satu pintu terdepan 
dari penerimaan pasien sehingga diperlukan suatu tindakan tanggap 
darurat yang terukur untuk pertolongan kepada pasien. Itu akan sangat 
berguna bagi penanganan pasien selanjutnya. Penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh penerapan hubungan Respon Time dengan 
kepuasan pasien.

Penelitian ini menggunakan korelasi dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan responden sebanyak 44 pasien, di Unit 
Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian 
dianalisis dengan menggunakan uji Mann Whitey dengan taraf 
signifikansi α <0,05.

Hasil perhitungan korelasi sebesar 0,658 antara respon time 
dengan kepuasan pasien adalah kuat yang ditunjukkan dengan nilai 
korelasi mendekati +1. Dengan P-value / Sig. sama dengan 0.00 < 0,05 
dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua 
variabel.  

Kesimpulan, Terdapat hubungan yang signifikan antara kedua 
variabel, yang berarti bahwa respon time berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pasien di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit 
Muhammadiyah Gresik.

Kata kunci: Respon time, Kepuasan Pasien, Unit Gawat Darurat
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ABSTRACT

The respon time strategic is a fastness of service in the hospital 
which can give a destiny to customers in order always to do health 
in service in the hospital. Emergency room is a main gate of patient 
acceptable, so that needed a emergency action for patien. That will 
very useful to recovery patienhereinafter.The direction of this discovery 
is know including application of respon time strategic that contain 
destiny, fastness and service to doing by employers to give maximal 
satisfaction for customers. Health service a bisnistahat needed 
right done and accurate in order trust and satisfaction customers in 
permanent guarded.This study is determinethe effect ofthe application 
ofthe Respon TimeStrategyincludesconfidence, speed, andservice that 
theofficerstogivemaximum satisfaction to thecustomer. 

This studywas across sectionalcorrelation. The technique 
used in this research was purposive sampling with the respondents 
as 44 patient, in unit emergency Muhammadiyah hospital lGresik. 
Thenanalyzed usingMann Whitneytestwith a significance levelα<0.05.

The resulted ofcalculationof correlation of0,658betweenthe 
respontimeto thesatisfaction ofthe patient was indicatedby 
thestrongcorrelation valueapproaching+1. With theP-value/Sig. equal to 
0.00<0.05 canbe concludedthere is asignificant relationshipbetweenthe 
twovariables.

Conclusion, were significant correlationbetween thetwo 
variables. Whichmeansthatthe respontimesignificantly affect to patient 
satisfactionin theemergency unitMuhammadiyah HospitalGresik.

Keywords: Emergency, ResponTime, Patient Satisfaction, Emergency 
Unit.

PENDAHULUAN

Unit Gawat Darurat adalah bagian 
dari unit pelayanan rumah sakit yang 
memberikan pelayanan pada pasien yang 
mengalami kedaruratan dengan berbagai 
penyebabnya, termasuk korban bencana 
atau musibah masal untuk mencegah 
kematian dan kecacatan. Supaya terwujud 
perlu adanya suatu respon yang cepat 
bagi Dokter dan perawat serta staf yang 
lain di dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang datang ke UGD 
dengan berdasarkan suatu sistem Triage 
yaitu pemilahan atau seleksi berdasarkan 

tingkat kegawatan dan menerapkan 
strategi Respon Time (Suyanto,Slamet. 
2007). 

Respon Time adalah suatu tindakan 
yang dilakukan dengan cepat dan tepat 
untuk menangani pasien dalam kondisi 
gawat darurat untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup dan mencegah 
keadaan yang lebih parah dari penderita. 
Waktu maksimal standar pelayanan yang 
dikenal dengan istilah waktu tanggap 
Respon Time yaitu maksimal lima menit. 
Dalam Respon Time ada tiga faktor penting 
yaitu keyakinan, kecepatan dan pelayanan. 
Pelayanan di RS Muhammadiyah Gresik 
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khususnya di Unit Gawat Darurat , 
diberlakukan sistem Triage pada setiap 
pasien yang datang. Pada pasien Triage 
dengan label biru tentunya terlebih 
dahulu didahulukan penanganannya. 
Tetapi kendala pada hari minggu atau hari 
libur klinik rawat jalan digabung di UGD. 
Sehingga perawat sendiri juga bertugas 
sebagai administrasi. Dokter jaga UGD 
sekaligus merangkap dokter jaga ruang 
perawatan. Bila ada konsultan dari ruang 
perawatan bersamaan di UGD ada pasien, 
maka pemeriksaan dokter akan terlambat 
sehingga berpengaruh terhadap mutu 
pelayanan dan kepuasan pasien.

Dari penelitian yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan 
Medik Depkes, pada tahun 2007 di 
dapatkan rerata waktu tanggap di IGD 
RS. Cipto Mangunkusumo kurang lebih 
delapan menit. Adapun di RSUD Bantul 
didapatkan rerata waktu tanggap baik 
kasus bedah maupun non bedah di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Bantul adalah 10 
menit. Dari data kunjungan UGD Rumah 
Sakit Muhammadiyah pada bulan Juli 
sebanyak 570 dan jumlah Respon Time 
yang lebih dari 5 menit di dapatkan 9 pasien. 
Kalau kita cermati dari gambaran umum, 
data Angka Keterlambatan Pelayanan 
Gawat Darurat, dapat di analisa sebagai 
berikut. Meskipun prosentasenya kecil 
tetapi masih ada pasien yang diperiksa 
dokter lebih dari 5 menit. Dari hasil survei 
awal kuisioner yang diberikan di UGD 
yang dilakukan kepada 15 responden 
11 (73,3%) responden menyatakan 
puas terhadap pelayanan di UGD RS 
Muhammadiyah Gresik, sedangkan 4 
(26,7%) responden menyatakan tidak 
puas dengan pelayanan yang diberikan di 
UGD RS Muhammadiyah Gresik. Alasan 
pasien tidak puas dengan pelayanan yang 
diberikan adalah pelayanan yang lama.

Kepuasan dibentuk dari sebuah 
hasil dan sebuah referensi perbandingan, 

yaitu membandingkan hasil yang 
diterima dengan suatu standart tertentu. 
Perbandingan tersebut membentuk tiga 
kemungkinan yaitu pertama adalah bila 
jasa yang dirasakan melebihi pengharapan 
(quality surprise), yang kedua bila kualitas 
pelayanan memenuhi pengharapan, dan 
yang terakhir jika jasa yang diterima lebih 
buruk dari pelayanan  yang diharapkan. 
Jika pasien merasa puas atau bahkan 
surprise dengan jasa yang diterimanya, 
ia akan memperlihatkan kecenderungan 
yang besar untuk menggunakan kembali 
jasa yang ditawarkan oleh Rumah Sakit 
dimasa yang akan datang (Zeitami, 
Parasuraman dan Berry, 2003). Apabila 
pasien tidak puas dengan pelayanan yang 
kita berikan, maka pasien tidak akan 
melakukan kunjungan kembali ke rumah 
sakit tersebut.

Selain sarana dan prasarana 
yang memadai diperlukan tingkat 
penanganan yang tepat dan cepat dalam 
menangani pasien di Unit Gawat Darurat. 
Untuk memenuhi itu di Rumah Sakit 
Muhammadiyah Gresik di lakukan suatu 
penanganan yang cepat dan terukur. 
Suatu “Respon Time” yang tinggi 
merupakan salah satu bentuk cara untuk 
meningkatkan pelayanan di Unit Gawat 
Darurat. Dan itu merupakan salah satu 
usaha untuk memberi pelayanan yang 
prima bagi pasien. Yang pada nantinya 
akan timbul suatu kepercayaan yang 
tinggi, baik itu dari masyarakat maupun 
dapat meningkatkan kepuasan pasien.

METODE DAN ANALISA

Desain yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah korelasi dengan 
pendekatan cross sectional. Pada penelitian 
ini populasinya adalah seluruh pasien 
dengan Triage merah dan kuning dalam 
waktu satu bulan (Oktober – November) 
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Tahun 2014 sebanyak 50 orang. Teknik 
sampling dengan purposive sampling 
didapatkan besar sampel sebanyak 44 
responden. 

Penelitian ini dilaksanakan di UGD 
Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. 
Data yang telah didapatkan diedit dan  
disajikan secara tabulasi antara variabel 
independen yaitu respons time perawat 
dan variabel dependen yaitu kepuasan 
pasien, selanjutnya data dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik Mann Whitney.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Respons Time dengan 
Kepuasan Pasien di Unit Gawat 
Darurat RS Muhammadiyah Gresik

Analisis kepuasan pasien atas 
kemampuan Respon Time tim medis dalam 
pelayanan pasien di Unit Gawat Darurat 
Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik.

Variabel Kepuasan atas respon time

Respon 
Time

Tidak 
puas

Kurang 
puas

Puas Sangat puas total

F % F % F % F % F %
Tanggap 0 0% 3 6,8% 18 40,9% 14 31,8% 33 75%

Tidak 
tanggap

0 0% 4 9,1% 5 11,4% 0 0% 11 25%

Total 0 0% 7 15,9% 23 52,3% 14 31,8% 44 100%

Sig(2-tailed) 0,000                                               r = 0,658

lain terdapat hubungan antara Respon 
Time observasi pasien dengan kepuasan 
pasien di Unit Gawat Darurat Rumah 
Sakit Muhammadiyah Gresik.

Waktu tanggap tersebut 
harus mampu dimanfaatkan untuk 
memenuhi prosedur utama dalam 
penanganan kasus gawat darurat yaitu 
Airway, Breathing, Circulation dan 
Disability. Airway berarti penanganan 
pada saluran nafas yang terhambat karena 
kecelakaan atau penyakit. Breathing 
berarti penanganan terhadap kemampuan 
paru-paru dalam memompa keluar-
masuk udara. Circulation yang berarti 
penanganan terhadap kemampuan 
jantung untuk memompa darah dan 
Disability yang berarti penanganan 
terhadap kemungkinan terjadinya 
cacat  permanen akibat kecelakaan.Waktu 
tanggap pelayanan dapat dihitung dengan 
hitungan menit dan sangat dipengaruhi 
oleh berbagai hal baik mengenai jumlah 

tenaga maupun komponen-komponen 
lain yang mendukung seperti pelayanan 
laboratorium, radiologi, farmasi, dan 
administrasi. Waktu tanggap dikatakan 
tepat waktu atau tidak terlambat apabila 
waktu yang diperlukan tidak melebihi 
waktu rata-rata standar yang ada. Salah satu 
indikator keberhasilan penanggulangan 
medik penderita gawat darurat adalah 

Dari tabel diatas diperoleh Mann 
Whitney 0.658 artinya terdapat hubungan 
yang signifikan antara Respon Time dengan 
kepuasan pasien. Hubungan korelasi antara 
Respon Time dengan kepuasan pasien 
adalah kuat yang ditunjukkan dengan 
nilai korelasi mendekati +1. Dengan nilai 
sig 0.000, artinya nilai tersebut signifikan 
karena kurang dari 0,05. Atau dengan kata 
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kecepatan memberikan pertolongan 
yang memadai kepada penderita gawat 
darurat baik pada keadaan rutin sehari-
hari atau sewaktu bencana. Keberhasilan 
waktu tanggap sangat tergantung 
kepada kecepatan yang tersedia serta 
kualitas pemberian pertolongan untuk 
menyelamatkan nyawa atau mencegah 
cacat sejak di tempat kejadian, dan dalam 
perjalanan hingga pertolongan rumah 
sakit.

Berdasarkan diagram 5.5 
didapatkan hampir seluruh responden 
sebanyak 8 perawat (80%) berusia 20-30 
tahun. Dimana usia ini individu mampu 
bersikap mandiri, mempunyai tanggung 
jawab terhadap tugas yang diberikan 
serta mampu berkomitmen sehingga 
semangat kerja semakin meningkat dalam 
melakukan tindakan keperawatan. Hal 
ini juga sangat berdampak besar dalam 
Respon Time di Unit Gawat Darurat. 
Berdasarkan hasil dari responden perawat 
didapatkan  setengahnya berpendidikan 
S1 sebanyak 5 orang (50%). Dengan 
pendidikan perawat yang lebih tinggi 
maka pengetahuan perawat semakin luas 
dan semakin cekatan dalam menangani 
pasien. Sehinga menyebabkan Respon 
Time di UGD RS Muhammadiyah Gresik 
baik. Berdasakan diagram 5.7 dapat 
dijelaskan bahwa hampir sebagian besar 
responden bekerja selama kurang dari 5 
tahun sebanyak 7 perawat (70%). Masa 
kerja yang relatif singkat perlu diimbangi 
pelatihan sertifikat kegawatdaruratan. 
Dan selalu berhati – hati dalam 
melakukan tindakan keperawatan, untuk 
mencegah terjadinya KTD  (Kejadian 
tidak diharapkan) dan KNC (Kejadian 
nyaris cedera). Tidak hanya itu, petugas 
UGD harus memiliki ketrampilan yang 
lebih luas. Tanggap tehadap setiap 
keluhan yang dirasakan oleh pasien. 
Menyampaikan informasi kepada pasien 
secara jelas dan mudah dimengerti, ramah 

dan sopan terhadap pasien. Dan menjalin 
komunikasi yang baik antara pasien dan 
perawat.  

Suatu pelayanan dinilai 
memuaskan bila pelayanan tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 
pelanggan. Kepuasan pelanggan 
merupakan dasar yang penting dalam 
mengukur mutu dari pelayanan. Tingkat 
kepuasan pasien adalah 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 
pemakaianya. Jadi, tingkat kepuasan 
pasien merupakan fungsi dari perbedaan 
antara kinerja yang dirasakan dengan 
harapan. Apabila kinerja di bawah 
harapan, maka pelanggan akan kecewa. 
Bila kinerja melebihi harapan, pelanggan 
akan sangat puas. (TjitonoFandy, 2008).

Kepuasan pasien akan tercapai 
bila seorang perawat mampu melayani 
pasien dengan baik. Tanggap terhadap 
setiap keluhan yang dirasakan pasien, 
ramah dan sopan terhadap pasien. Dari 
hasil kuesioner didapatkan responden 
yang puas terhadap pelayanan di UGD 
RS Muhammadiyah gresik yaitu pada 
Empathy yang artinya perawat mampu 
memenuhi dan memahami kebutuhan 
pasien. Memberikan perhatian kepada 
pasien, komunikasi yang berjalan dengan 
baik serta melakukan dan membina 
hubungan saling percaya antara pasien 
dan perawat. Bila pasien merasa senang 
dan puas, maka perawatpun juga meras 
puas dengan asuhan keperawatan yang 
telah kita berikan kepada pasien tersebut. 
Dari hasil kuesioner didapatkan responden 
kurang puas  terhadap pelayanan di 
UGD RS Muhammadiyah gresik yaitu 
pada Tangiblity yaitu responden kurang 
puas terhadap fasilitas yang disediakan 
oleh Rumah Sakit seperti ruang tunggu 
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pasien dan toilet yang kurang layak. 
Dari hasil kuesioner kepuasan pasien 
pada kategori Responiveness didapatkan 
bahwa masih ada perawat yang kurang 
tanggap terhadap keluhan yang dirasakan 
oleh pasien. Dan didapatkan juga hasil 
dari kuesioner tentang kepuasan pasien 
terdapat 7 responden yang kurang puas 
terhadap pelayanan di Unit Gawat Darurat 
RS Muhammadiyah Gresik.

Kepuasan atas Respon Time  
menunjukkan bahwa dalam memberikan 
layanan keperawatan kepada pasien 
hubungan interpersonal antara pasien 
dan perawat baik. kepribadian perawat 
yang baik adalah keadaan fisik yang 
sehat, penampilan yang menarik, jujur, 
rendah hati, keramahan, sopan santun 
, pandai bergaul dan mempunyai rasa 
humor. Kepuasan pasien atas Respon 
Time menunjukkan juga bahwa dalam 
memberikan asuhan keperawatan perawat 
berpegang teguh pada ilmu dan kiat 
keperawatan. Kiat keperawatan lebih 
difokuskan kepada kemampuan perawat 
dalam memberikan asuhan keperawatan 
secara komprehensif dengan sentuhan seni 
dalam arti menggunakan kiat-kiat tertentu 
dalam upaya memberikan kepuasan dan 
kenyamanan pada pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebagianbesar didapatkan 1. Respon 
Time dalam kategori tanggap.
Sebagian besar responden menyatakan 2. 
puas dengan pelayanan di UGD  
sebanyak 23 pasien (52,3%).
Semakin cepat 3. Respon Time 
semakin puas pasien di UGD RS 
Muhammadiyah Gresik.

Saran

Bagi  Rumah Sakit1. 
Hendaknya senantiasa meningkatkan 
fasilitas, sarana dan prasarana  untuk 
meningkatkan pelayanan terhadap 
Respon Time.
Bagi Profesi Keperawatan2. 
Berusaha meningkatkan pengetahuan 
dan skill dalam memberikan pelayanan 
yang cepat dan tepat.
Bagi Peneliti Selanjutnya3. 
Melakukan penelitian tentang analisis 
faktor yang menyangkut kepuasan 
pasien di Unit Gawat darurat, dan 
melakukan penelitian dengan observasi 
Respon Time pada kecepatan dan 
ketepatan tindakan.
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ABSTRAK

Diabetes disebut the silent killer karena hampir sepertiga orang 
dengan diabetes tidak mengetahui mereka menderita diabetes mellitus, 
sampai penyakit tersebut berkembang menjadi serius yang berdampak 
pada organ atau sistem tubuh lainnya dan mengakibatkan komplikasi. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh senam kaki 
diabetes terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes 
mellitus tipe 2. 

Desain penelitian ini menggunakan one-group pre-post-test 
design, dengan purposive sampling. Sampel yang diambil sebanyak 
20 responden. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Balongpanggang 
bulan Desember 2014. Variabel independennya adalah senam kaki 
diabetes, dan variabel dependennya adalah penurunan kadar gula darah. 
Data penelitian ini diambil dengan menggunakan observasi. 

Hasil uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan hasil 
hari-1 (α hitung) = 0,000 dan korelasi Z = 3,202, hari-2 (α hitung) = 0,000 dan 
korelasi Z = 3,352, hari-3 (α hitung) = 0,000 dan korelasi Z = 4,128 artinya 
ada pengaruh kuat senam kaki diabetes terhadap penurunan kadar gula 
darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Senam kaki diabetes sangat 
dibutuhkan dalam pengelolaan diabetes mellitus, latihan jasmani  secara 
teratur dapat menurunkan kadar gula darah. 

Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat 
menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga 
akan memperbaiki kendali glukosa darah.

Kata kunci: Senam kaki diabetes, Kadar gula darah, Diabetes 
mellitus tipe 2



Volume 6, Nomor 2, November 2015

Journals of Ners Community190

ABSTRACT

Diabetes is called the silent killer because nearly one-third 
of people with diabetes do not know they have diabetes mellitus, 
until it evolved into a serious disease that affects the organ or other 
body systems and lead to complications. In PHC Balongpanggang 
there was 50 patient on August, on September, there had 50 patient 
and then patient happened increase became 51 patient of DM. The 
purpose of this research was to determine the infuence of diabetic feet 
gymnastic to decrease blood sugar levels in patients with diabetes 
mellitus type 2. The research designed used a one-group pre-post-
test design, with purposive sampling. Samples taked as many as 20 
respondents. Independent variable is feet gymnastic of diabetic , and 
the dependent variable is a decreased in blood sugar levels. The data 
of this research were taked by used observation. From the statistical 
test of Wilcoxon Signed Rank Test showed day-1 (α count) = 0.000 and 
Z = 3.202 correlation, day-2 (α count) = 0.000 and correlation Z = 
3.352, day-3 (α count) = 0.000 and correlation Z = 4.128 means that 
there is a strong influence of diabetic feet gymnastic to decrease blood 
sugar levels in patients with diabetes mellitus type 2. Foot gymnastic 
of diabetic are needed in the management of diabetes mellitus, regular 
physical exercise can lower blood sugar levels. Physical exercise in 
addition to maintained fitness can also lose weight and improve insulin 
sensitivity, so that it will improve blood glucose control.

Keywords: Diabetic feet gymnastic, Blood sugar levels, Diabetes 
mellitus type 2.

PENDAHULUAN

Diabetes Mellitus (DM) yang 
dikenal dengan kencing manis merupakan 
sekelompok kelainan metabolik yang 
ditandai oleh kenaikan kadar glukosa 
dalam darah atau hiperglikemia. 
Diabetes disebut the silent killer karena 
hampir sepertiga orang dengan diabetes 
tidak mengetahui mereka menderita 
Diabetes Mellitus, sampai penyakit 
tersebut berkembang menjadi serius 
yang berdampak pada organ atau sistem 
tubuh lainnya dan mengakibatkan 
komplikasi, seperti kerusakan pembuluh 
darah, saraf dan struktur internal lainnya. 
Dari penelitian terdahulu oleh Sigit P. 
tahun 2012 bahwa di desa Pasuruan 

termasuk wilayah kelolaan Puskesmas 
Kota Mungkid Kabupaten Magelang, 
penderita diabetes yang datang ke 
puskesmas sebatas memeriksakan kadar 
gula dan selanjutnya diberikan obat. 
Kondisi tersebut didukung dengan hasil 
penelitian yang dilakukan di Magelang 
yang menunjukkan peningkatan 
sensitivitas kaki dan penurunan kadar 
gula darah pada kelompok yang 
melakukan senam kaki 2 kali seminggu 
dengan mengkonsumsi OHO (Obat 
Hiperglikemi Oral). Senam kaki diabetes 
dilakukan karena berpengaruh untuk 
memperbaiki sirkulasi darah  dan 
sensitivitas kaki (Wibisono. 2009). 
Sampai saat ini, penurunan kadar gula 
darah akibat senam kaki diabetes pada 
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pasien Diabetes Mellitus tipe 2 tanpa 
mengkonsumsi OHO (Obat Hiperglikemi 
Oral) belum dapat dijelaskan.

Secara global, jumlah penderita 
Diabetes Mellitus dari tahun ke tahun 
terus meningkat. Diabetes Mellitus telah 
menjadi penyebab kematian terbesar 
keempat di dunia. organisasi dunia (WHO) 
memperkirakan 194 juta jiwa (5,1%) dari 
3,8 milyar penduduk dunia usia 20-79 
tahun menderita Diabetes Mellitus dan 
pada tahun 2025 diperkirakan meningkat 
menjadi 333 juta jiwa. Setiap tahun ada 3,2 
juta kematian yang disebabkan langsung 
oleh diabetes. Berarti ada 1 orang per 
10 detik atau 6 orang per menit yang 
meninggal akibat penyakit yang berkaitan 
dengan diabetes. Di Indonesia pada tahun 
2006, penderita diabetes meningkat 
menjadi 14 juta orang, dimana hanya 
30% yang berobat secara teratur terhadap 
pengendalian penyakitnya tersebut (WHO, 
2008). Berdasarkan hasil survey data awal 
di Puskesmas Balongpanggang Gresik 
tahun 2014, data pasien DM bulan Juli 
sampai Oktober 2014 di tempat tersebut 
mengalami peningkatan yaitu bulan Juli 
sebanyak 19 penderita DM, bulan Agustus 
sebanyak 20 penderita DM , September 
50 penderita DM dan Oktober sebanyak 
51 penderita DM. Berdasarkan hasil 
studi pendahuluan terhadap penderita 
DM di Puskesmas Balongpanggang 
didapatkan bahwa, sebagian besar 
penderita mengetahui bahwa DM dapat 
menimbulkan komplikasi pada kaki, 
tetapi belum pernah ada yang melakukan 
senam kaki untuk penderita DM. Dari data 
tersebut, dapat diketahui bahwa penderita 
DM di Puskesmas Balongpanggang belum 
pernah melakukan latihan jasmani: senam 
kaki diabetes pada penderita DM dalam 
upaya  pencegahan komplikasi diabetes 
pada kaki (Diabetes Foot) dan penurunan 
kadar gula dalam darah pada penderita 
DM.

Dalam keadaan normal setelah 
makan, kadar glukosa darah meningkat 
yang akan diikuti kenaikan insulin secara 
cepat dan menurun setelah nutien yang 
masuk disimpan. Insulin, hormon yang 
dihasilkan oleh pankreas dibutuhkan 
untuk memasukkan glukosa dari darah 
kedalam sel. Pada diabetes tipe 2 jumlah 
reseptor insulin yang terdapat pada 
permukaan sel kurang, sehingga glukosa 
yang masuk sel sedikit dan glukosa dalam 
pembuluh darah meningkat. Diabetes 
tipe 2 terjadi keterbatasan respon sel beta 
terhadap kenaikan kadar glukosa darah 
(Robbins, 2007). Kadar glukosa darah 
yang tinggi dan terus menerus dapat 
berakibat rusaknya pembuluh darah. Zat 
komplek yang terdiri dari glukosa di 
dinding pembuluh darah menyebabkan 
pembuluh darah menebal dan mengalami 
kebocoran. Sirkulasi darah yang buruk 
dapat mengakibatkan komplikasi pada 
mata, jantung, ginjal, saraf dan kulit 
(Fitria, 2009).

Penderita Diabetes Mellitus 
sebaiknya melaksanakan 4 pilar 
pengelolaan Diabetes Mellitus yaitu 
edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani 
dan intervensi farmakologis (American 
Diabetes Association, 2002). Sehingga 
diperlukan latihan jasmani dalam 
pengelolaan Diabetes Mellitus. Latihan 
jasmani  secara teratur dapat menurunkan 
kadar gula darah. Latihan jasmani selain 
untuk menjaga kebugaran juga dapat 
menurunkan berat badan dan memperbaiki 
sensitivitas insulin, sehingga akan 
memperbaiki kendali glukosa darah (Vita, 
2006). Salah satunya latihan jasmani yaitu 
dengan senam kaki diabetes. Pengaruh 
senam kaki diabetes terhadap perubahan 
kadar gula darah yaitu pada otot – otot 
yang bergerak aktif dapat meningkatkan 
kontraksi sehingga permeabilitas 
membran sel terhadap peningkatan 
glukosa, resistensi insulin berkurang dan 
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Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah senam kaki diabetes, 
sedangkan variable dependennya adalah 
Penurunan kadar gula darah. Instrumen 
yang digunakan dalam pengumpulan data 
pada penelitian ini melalui observasi. 
Data-data yang sudah berbentuk interval, 
dianalisis dengan menggunakan uji statistik  
Wilcoxon dengan taraf signifikan ρ≤ 0,05; 
Maka Ho ditolak dan H1 di terima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Senam Kaki Diabetes 
Terhadap Penurunan Gula Darah Pada 
Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 
20 responden didapatkan bahwa pada 
hari-1 sebelum di intervensi sebagian besar 
70% (14 responden) kadar gula darahnya 
pada interval 240-249. Dan terjadi 
penurunan kadar gula darah sesudah di 
intervensi sebagian besar responden 70% 
(14 responden) kadar gula darahnya pada 
interval 230-239. Dari hasil uji statistik 
Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan 
hasil hari 1 (α hitung) = 0,000 dan korelasi Z 
= 3,202 artinya ada pengaruh kuat senam 

sensitivitas insulin meningkat (Parichehr, 
et al, 2012). Sehingga sirkulasi dalam 
darah meningkat dan terjadi penurunan 
kadar gula darah pada pasien dengan 
diabetes. Oleh karena itu peneliti tertarik 
untuk meneliti pengaruh senam kaki 
diabetes terhadap penurunan kadar gula 
darah pada pasien Diabetes Mellitus 
tipe 2 tanpa mengonsumsi OHO (Obat 
Hiperglikemi Oral).

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain 
eksperimen dengan pendekatan one group 
pre and post test design, dilaksanakan 
di Puskesmas Balongpanggang Gresik 
pada bulan Desember 2014. Populasi 
dalam penelitian ini adalah penderita 
Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas 
Balongpanggang Gresik. Jumlah populasi 
sebesar 51 penderita Diabetes Mellitus 
tipe 2, menggunakan non probability tipe 
purposive sampling, Sebagian penderita 
Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas 
Balongpanggang Gresik yang memenuhi 
kriteria inklusi 20 penderita Diabetes 
Mellitus tipe 2.

Tabel 1  Pengaruh Senam Kaki Diabetes Terhadap Perubahan Gula Darah Pada 
Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Balongpanggang Gresik 
Bulan Desember 2014.

Mean
Kadar Gula 
darah Acak

Senam Kaki Diabetes
Hari-1 Hari-2 Hari-3

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

241,95 231,45 230,45 221,35 220,80 211,15

Standard 
deviasi

6,270 6,329 6,329 6,426 5,337 5,631

Hasil Uji 
Wilcoxon 
Signed Rank 
Test

Z = 3,202

ρ = 0,000

Z = 3,352

ρ = 0,000

Z = 4,128

ρ = 0,000
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kaki diabetes terhadap penurunan kadar 
gula darah pada pasien diabetes mellitus 
tipe 2.

Pada hari-2 sebelum di intervensi 
sebagian besar responden 70% (14 
responden) kadar gula darahnya pada 
interval 230-239. Dan terjadi penurunan 
kadar gula darah sesudah di intervensi 
sebagian besar responden 60% (12 
responden) kadar gula darahnya pada 
interval 220-229. Dari hasil uji statistik 
Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan 
hasil hari-2 (α hitung) = 0,000 dan korelasi Z 
= 3,352 artinya ada pengaruh kuat senam 
kaki diabetes terhadap penurunan kadar 
gula darah pada pasien diabetes mellitus 
tipe 2.

Pada hari-3 sebelum di intervensi 
sebagian besar responden 60% (12 
responden) kadar gula darahnya pada 
interval 220-229. Dan terjadi penurunan 
kadar gula darah sesudah di intervensi 
setengahnya responden 50% (10 
responden) kadar gula darahnya pada 
interval 200-209. Dari hasil uji statistik 
Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan 
hasil (α hitung) = 0,000 dan korelasi Z = 
4,128 artinya ada pengaruh kuat senam 
kaki diabetes terhadap penurunan kadar 
gula darah pada pasien diabetes mellitus 
tipe 2.

Menurut (American Diabetes 
Association, 2002), penderita Diabetes 
Mellitus sebaiknya melaksanakan 4 
pilar pengelolaan Diabetes Mellitus 
yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan 
jasmani, dan intervensi farmakologis 
(American Diabetes Association, 2002). 
Salah satunya latihan jasmani dengan 
senam kaki diabetes.Senam kaki diabetes 
merupakan kegiatan atau latihan yang 
dilakukan oleh penderita diabetes 
melitus untuk mencegah terjadinya luka 
dan membantu melancarkan peredaran 
darah bagian kaki. Senam kaki dapat 

membantu memperbaiki sirkulasi darah 
dan memperkuat ostot-otot kecil kaki 
dan mencegah terjadinya kelainan bentuk 
kaki. Selain itu dapat meningkatkan 
kekuatan otot betis, otot paha dan juga 
mengatasi keterbatasan pergerakan sendi 
(Wibisono, 2009). Pengaruh senam kaki 
diabetes terhadap perubahan kadar gula 
darah yaitu pada otot–otot yang bergerak 
aktif dapat meningkatkan kontraksi 
sehingga permeabilitas membran sel 
terhadap peningkatan glukosa, resistensi 
insulin berkurang dan sensitivitas insulin 
meningkat (Parichehr et al,2012). Sehingga 
sirkulasi dalam darah meningkat dan 
dalam waktu 30 menit setelah di lakukan 
senam kaki diabetes ini dapat menurunkan 
GDA penderita diabetes melitus pada 
interval 5-10 mg/dl. (Wibisono, 2009).

Penurunan kadar gula darah 
responden (50%) sesudah dilakukan 
intervensi mengalami penurunan pada 
interval rendah. Hal tersebut terjadi 
karena responden melakukan senam kaki 
diabetes dengan baik dan benar serta 
dilakukan secara berkelanjutan sehingga 
sirkulasi dalam darah meningkat dan 
terjadi penurunan kadar gula darah pada 
pasien dengan diabetes. Dan didukung 
pula oleh kesadaran responden yang 
meningkat dalam hal memperhatikan pola 
makan (diit) serta lebih memperhatikan 
latihan seperti senam kaki. Diit berkaitan 
dengan pemilihan dan kepatuhan 
dalam mengkonsumsi makanan yang 
mengandung kadar gula yang dianjurkan. 
Terutama makan makanan yang rendah 
gula. Sedang latihan yang dianjurkan 
adalah aktivitas yang dapat membantu 
menurunkan kadar gula darah seperti 
jalan-jalan, senam tubuh dan senam kaki 
sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Sebagian besar penderita diabetes 
mellitus type 2 mempunyai kadar 
gula darah tinggi sebelum dilakukan 
intervensi, ini terjadi karena mereka 
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tidak mendapatkan informasi yang cukup 
tentang bagaimana cara mengendalikan 
kadar gula darah dan didukung dengan 
banyak responden yang kurang berolah 
raga,  pola makan tidak teratur, obesitas 
dan usia sehingga kadar gula di dalam 
tubuh semakin meningkat. Ada 4 faktor 
yang menyebabkan peningkatan kadar 
gula darah responden. Faktor pertama 
adalah pola makan yang tidak teratur, 
banyak responden yang pola makannya 
tidak terkontrol inilah yang menyebabkan 
pemasukan kalori berupa karbohidrat dan 
gula yang secara berlebihan sehingga 
terjadi penumpukan glukosa darah. 
Faktor kedua yang dapat menyebabkan 
peningkatan kadar gula darah responden 
adalah usia. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pada usia muda responden tidak 
memperhatikan pola makan, berdasarkan 
wawancara peneliti dengan responden 
mereka menganggap bahwa pada saat 
usia masih muda kondisi tubuhnya masih 
sehat dan tidak menyadari bahwa pola 
makan yang mereka lakukan pada saat 
muda akan berdampak pada saat mereka 
tua nanti.

Faktor ketiga adalah obesitas. 
Obesitas menyebabkan respon sel beta 
pankreas terhadap peningkatan glukosa 
darah berkurang termasuk reseptor insulin 
pada sel otot berkurang jumlah dan 
kefektifannya dan pada seluruh tubuh. 
Akibat kondisi tersebut menyebabkan 
terjadinya peningkatan kadar gula darah. 
Faktor keempat yang dapat menyebabkan 
peningkatan kadar gula darah responden 
adalah kurang berolah raga. Olah raga 
berdampak terhadap aksi insulin pada 
orang yang beresiko diabetes melitus. 
Banyak responden mengatakan bahwa 
mereka tidak mengerti kalau berolah 
raga dapat menurunkan kadar gula darah. 
Penderita diabetes mellsitus sebaiknya 
melaksanakan 5 pilar pengelolaan diabetes 
mellitus yaitu pendidikan kesehatan, 

diit, monitoring gula darah dan latihan 
jasmani (senam kaki diabetes) dan obat. 
Petugas kesehatan harus  mampu untuk 
mengajarkan bagaimana senam kaki 
diabetes yang baik dan benar agar kadar 
gula darah responden dapat diturunkan 
dan dapat meningkatkan derajat status 
kesehatan penderita diabetes mellitus tipe 
2 menjadi lebih baik lagi.

Kadar glukosa darah yang tinggi 
dan terus menerus dapat berakibat rusaknya 
pembuluh darah. Zat komplek yang terdiri 
dari glukosa di dinding pembuluh darah 
menyebabkan pembuluh darah menebal 
dan mengalami kebocoran. Sirkulasi 
darah yang buruk dapat mengakibatkan 
komplikasi pada mata, jantung, ginjal, 
saraf dan kulit (Fitria, 2009). Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi kadar 
gula darah yaitu kurang berolah raga, pola 
makan yang tidak teratur, obesitas dan usia 
(Fox & Kilvert, 2010). Penderita diabetes 
mellsitus tipe 2 sebaiknya melaksanakan 
4 pilar pengelolaan diabetes mellitus 
untuk mengurangi peningkatan kadar gula 
didalam darahnya yaitu edukasi, terapi 
gizi medis, latihan jasmani (senam kaki 
diabetes) dan intervensi farmakologis 
(American Diabetes Association, 2002). 
Latihan jasmani selain untuk menjaga 
kebugaran juga dapat menurunkan berat 
badan dan memperbaiki sensitivitas 
insulin, sehingga akan memperbaiki 
kendali glukosa darah (Vita, 2006). Salah 
satunya latihan jasmani yaitu dengan 
senam kaki diabetes. Pengaruh senam kaki 
diabetes terhadap perubahan kadar gula 
darah yaitu pada otot – otot yang bergerak 
aktif dapat meningkatkan kontraksi 
sehingga permeabilitas membran sel 
terhadap peningkatan glukosa, resistensi 
insulin berkurang dan sensitivitas 
insulin meningkat (Parichehr, et al, 
2012). Sehingga sirkulasi dalam darah 
meningkat dan dalam waktu 30 menit 
setelah di lakukan senam kaki diabetes 
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ini dapat menurunkan GDA penderita 
diabetes melitus pada interval 5-10 mg/dl. 
(Wibisono, 2009).

Senam kaki diabetes digunakan 
pada penderita diabetes mellitus tipe 
2 yang kadar gula darahnya tinggi di 
Puskesmas Balongpanggang Gresik  
berpengaruh dalam menurunkan kadar 
gula darah. Dalam melakukan aktivitas 
olahraga penggunaan simpanan-simpanan 
energi beserta jalur metabolisme energi 
yang akan digunakan untuk menghasilkan 
molekul ATP. Sel-sel otot menyimpan ATP 
dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena 
otot pada saat kontraksi selalu memerlukan 
ATP sebagai energi, maka diperlukan 
metabolisme energi dalam sel secara cepat 
untuk menghasilkan ATP. Semakin berat 
kontraksi otot semakin besar jumlah ATP 
yang diperlukan. Sebagai akibatnya adalah 
terjadi peningkatan pengurasan glukosa 
darah dan menghasilkan sejumlah besar 
asam laktat dalam darah. Peningkatan 
aliran darah ke otot  dapat menjadi 
pemicu masuknya glukosa kedalam otot. 
Meningkatkan jumlah reseptor insulin 
dan meningkatkan transporter glukosa 
yang ada diluar sel masuk kedalam sel 
sehingga meningkatkan sensitivitas 
insulin (kemampuan dari hormon 
insulin menurunkan kadar glukosa 
dengan menekan produksi glukosa 
hepatik dan menstimulasi pemanfaatan 
glukosa didalam otot skelet dan jaringan 
adipose) yang menyebabkan resistensi 
insulin (kondisi tubuh tidak merespon 
pada insulin, khususnya peran insulin 
dalam menjalankan tugasnya yaitu 
mensirkulasikan glukosa)  menurun. 
Mengakibatkan kadar gula darah dalam 
darah menurun. Hal ini didukung pula 
oleh kesadaran responden yang meningkat 
dalam hal memperhatikan pola makan 
agar gula darah di dalam tubuh tidak 
meningkat lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebelum dilakukan senam kaki 1. 
diabetes rata-rata kadar gula darah 
responden lebih tinggi.
Sesudah dilakukan senam kaki 2. 
diabetes rata-rata kadar gula darah 
responden lebih rendah.
Senam kaki diabetes berpengaruh pada 3. 
penurunan kadar gula darah pasien 
diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 
Balongpanggang Gresik.

Saran

Senam kaki diabetes merupakan 1. 
salah satu alternatif terapi yang telah 
banyak diketahui  manfaatnya dalam 
dunia kesehatan. Untuk itu kepada 
profesi keperawatan di wilayah kerja 
Puskesmas Balongpanggang Gresik 
disarankan agar mengaplikasikan 
senam kaki diabetes dalam pelaksanaan 
intervensi proses keperawatan 
khususnya pada pasien dengan kadar 
gula darah tinggi.
Kepada masyarakat, khususnya 2. 
pasien diabetes mellitus tipe 2 
disarankan untuk menggunakan 
senam kaki diabetes sebagai alternatif 
penanganan penurunan kadar gula 
darah non farmakologis, khususnya 
pada pasien diabetes mellitus tipe 2 
yang mengalami kadar gula darah 
tinggi.
Penelitian ini masih diperlukan lebih 3. 
lanjut dengan sampel yang lebih luas, 
serta dengan melakukan penelitian 
penurunan kadar gula darah dengan 
menggunakan jumlah sampel yang 
lebih banyak dan menggunakan 
kelompok kontrol sehingga hasil yang 
diharapkan bisa maksimal dan lebih 
valid.
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ABSTRAK

Luka eksisi adalah luka yang  permukaan kulit dan lapisan di 
bawah akan terputus sampai kedalaman yang bervariasi namun tepi 
luka teratur dan diakibatkan oleh kejadian yang tidak sengaja seperti 
kecelakaan, trauma, atau terpapar oleh tekanan, panas sengatan 
matahari, atau bahan kimia. Tanaman jarak bisa menjadi alternative 
penyembuhan luka eksisi, karena pada getahnya banyak mengandung 
zat-zat yang diperlukan dalam proses penyembuhan luka. Zat-zat 
tersebut adalah alkaloid, saponin, flavonoid, dan tannin. Penelitian ini 
ditujukan untuk menjelaskan pengaruh pemberian getah jarak topical 
terhadap lama penyembuhan luka eksisi pada mencit.

Desain penelitian True eksperiment tentang lama penyembuhan 
luka antara perawatan luka eksisi dengan menggunakan getah pohon 
jarak dengan perawatan luka menggunakan NaCl 0,9% sebagai alat 
ukurnya menggunakan lembar observasi checklist dan analisa data 
menggunakan uji paired t-test. 

Hasil menunjukkan bahwa rata-rata penyembuhan luka setelah 
diberi getah pohon jarak yaitu 7,4 lebih cepat dari pada diberi NaCl 0,9% 
yaitu dengan rata-rata 14,6. Uji paired t test menunjukkan signifikan p 
value = 0,000 <a (0,05) yang bearti H1 diterima, sehingga ada pengaruh 
pemberian getah terhadap lama penyembuhan luka eksisi pada mencit. 

Pada luka eksisi penggunaan getah pohon jarak lebih disarankan. 
Getah pohon jarak merupakan bahan alamiah yang mudah didapat dan 
berharga murah sehingga dapat memudahkan penderita luka eksisi. 
Selain itu dapat mengurangi jumlah penanganan luka eksisi yang salah 
justru dapat memparah kondisi luka. 

Kata Kunci: Getah pohon jarak topikal, Lama penyembuhan, Luka eksisi.
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ABSTRACT

Wound excision was wound surface layer under the skin and 
would cut to a various depth but wound edges was irregular and 
caused by accidental events such as accidents, trauma, or exposured to 
pressure, the blazing sun, or chemicals. Jatropha could be alternative 
excision wound healing, because the sap contained many substances 
that were required in the process of wound healing. These substances 
were alkaloids, saponins, flavonoids, and tannins. This study aimed 
to describe the effect of topical sap to Jarak excision wound healing 
period in mice.

True research design experiment on healing wounds period 
between excision wound care using tree sap within the wound care 
using 0.9% NaCl as the measurement, it used a checklist observation 
sheets and analytic data used the paired t-test.

The results showed that the average healing wounds after being 
given Jarak tree sap was 7.4 faster than the 0.9% NaCl with the average 
of 14.6. paired test t-test showed significant p value = 0.000 <a (0.05) 
that meant the H1 was accepted, so there was the effect of tree sap 
against excision wound healing period in mice.

In wound excision using Jarak tree sap was preferred. Jarak 
tree sap was a natural material that was readily available and low cost 
that eased and facilitated patient wound excision. Moreover, it could 
reduce the number of incorrect handling of wounds excision that could 
actually aggravate the condition of the wound.

Keywords: Jarak tree sap topical, Healing period, Wound excision.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis luka adalah luka 
eksisi, luka eksisi adalah luka yang 
diakibatkan terpotongnya jaringan oleh 
goresan benda tajam. Tujuan utama 
dalam penatalaksanaan luka adalah untuk 
mencapai penyembuhan yang cepat 
dengan fungsi yang optimal dan hasil yang 
bagus. Hal ini dapat dicapai dengan cara 
mencegah infeksi dan trauma selanjutnya 
dengan tersedianya lingkungan yang 
dapat mengoptimalkan penyembuhan luka 
tersebut (Singer & Dagum, 2008). Obat 
topical sintetis biasa dipakai untuk luka 
eksisi adalah kompres iodium povidon 
atau nitras-argenti 0,5% yang berperan 

sebagai bakteriostatik untuk semua kuman 
(Sjamsuhidajat, 2005). (Tjay dan Raharja, 
2007) menambahkan, bahwa penggunaan 
iodium povidon dan nitras-argenti yang 
berlebihan dapat menimbulkan efek 
samping berupa dermatitis, bengkak, 
gatal dan rangsangan nyeri yang sangat 
pada daerah sekitar luka. Disamping hal 
tersebut warna coklat gelap dan baunya 
merupakan sifat iodium povidon yang 
kurang menguntungkan (Estuningtyas 
& Arif, 2007). Indonesia beriklim tropis 
menyebabkan tanahnya subur sehingga 
banyak jenis tumbuhan yang dapat 
tumbuh, diantaranya beberapa jenis 
tumbuhan memiliki khasiat sebagai obat, 
namun sebagian besar dari tumbuhan obat 
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itu tidak diketahui oleh manusia sehingga 
tidak pernah terawat dengan baik. Hal 
tersebut menyebabkan manusia semakin 
tidak mengenal jenis-jenis tumbuhan obat 
dan akhirnya berkesan sebagai tanaman 
liar yang keberadaannya sering dianggap 
mengganggu keindahan atau mengganggu 
tumbuhan lainnya (Hariana, 2006). 
Manusia hidup dengan berbagai aktifitas 
yang tidak jarang menimbulkan bahaya 
pada dirinya sehingga menciptakan 
sebuah luka dalam kehidupan sehari-
hari. Semua keadaan yang membuat 
kulit rusak disebut luka. Luka dapat 
diakibatkan oleh kejadian yang disengaja 
seperti pembedahan atau dari kejadian 
yang tidak sengaja seperti kecelakaan, 
trauma, atau terpapar oleh tekanan, panas 
sengatan matahari, atau bahan kimia 
(Moreau, 2008). Luka yang sering terjadi 
adalah luka eksisi karena adanya kontak 
dengan benda tajam seperti pisau dan lain 
sebagainya. Pada luka eksisi, permukaan 
kulit dan lapisan di bawah akan terputus 
sampai kedalaman yang bervariasi namun 
tepi luka teratur.

Berdasarkan data departemen 
kedaruratan Amerika Serikat tahun 2005 
sebanyak 11,8 juta luka ditangani dan lebih 
7,3 juta luka robek ditangani pertahun. 
Luka sayatan atau tusukan menyebabkan 
kurang lebih 2 juta pasien yang dirawat 
tiap tahun. Prevalensi di Indonesia untuk 
cedera luka terbuka sebesar 25,4%, 
dengan prevalensi tertinggi terdapat di 
provinsi Sulawesi Tengah sebesar 33,3%. 
Berdasarakan kelompok umur, prevalensi 
luka terbuka yang paling banyak dijumpai 
adalah pada kelompok umur 25 sampai 34 
tahun (32,0%) (Husaini,2010). Indonesia 
merupakan Negara Mega bio diversity 
yang kaya akan tanaman obat, dan 
sangat potensial untuk dikembangkan, 
namun belum dikelola secara maksimal. 
Kekayaan alam tumbuhan di Indonesia 
meliputi 30.000 jenis tumbuhan dari total 

40.000 jenis tumbuhan di dunia, 940 
jenis diantaranya merupakan tumbuhan 
berkhasiat obat (jumlah ini merupakan 
90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia).  
Berdasarkan hasil penelitian, dari sekian 
banyak jenis tanaman obat, baru 20-22% 
yang dibudidayakan, Sedangkan sekitar 
78% diperoleh melalui pengambilan 
langsung (eksplorasi) dari hutan 
(DepartemenKehutanan, 2010).

Salah satu jenis luka adalah luka 
eksisi, luka eksisi adalah luka yang 
diakibatkan terpotongnya jaringan oleh 
goresan benda tajam. Tujuan utama 
dalam penatalaksanaan luka adalah untuk 
mencapai penyembuhan yang cepat 
dengan fungsi yang optimal dan hasil yang 
bagus. Hal ini dapat dicapai dengan cara 
mencegah infeksi dan trauma selanjutnya 
dengan tersedianya lingkungan yang 
dapat mengoptimalkan penyembuhan luka 
tersebut (Singer &Dagum, 2008). Obat 
topical sintetis biasa dipakai untuk luka 
eksisi adalah kompres iodium povidon 
atau nitras-argenti 0,5% yang berperan 
sebagai bakteriostatik untuk semua kuman 
(Sjamsuhidajat, 2005). Tjay dan Raharja 
(2007) menambahkan bahwa penggunaan 
iodium povidon dan nitras-argenti yang 
berlebihan dapat menimbulkan efek 
samping berupa dermatitis, bengkak, 
gatal dan rangsangan nyeri yang sangat 
pada daerah sekitar luka. Disamping hal 
tersebut warna coklat gelap dan baunya 
merupakan sifat iodium povidon yang 
kurang menguntungkan (Estuningtyas 
& Arif, 2007). Indonesia beriklim tropis 
menyebabkan tanahnya subur sehingga 
banyak jenis tumbuhan yang dapat 
tumbuh, diantaranya beberapa jenis 
tumbuhan memiliki khasiat sebagai obat, 
namun sebagian besar dari tumbuhan obat 
itu tidak diketahui oleh manusia sehingga 
tidak pernah terawatt dengan baik. Hal 
tersebut menyebabkan manusia semakin 
tidak mengenal jenis-jenis tumbuhan 
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obat dan akhirnya berkesan sebagai 
tanaman liar yang keberadaannya sering 
dianggap mengganggu keindahan atau 
mengganggu tumbuhan lainnya (Hariana, 
2006). Melimpahnya keanekaragaman 
tersebut dapat menjadi nilai guna apabila 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
dan disempurnakan dengan penelitian-
penelitian yang akan dilakukan oleh 
manusia. Salah satu jenis tanaman yang 
dapat dimanfaatkan bagi kesehatan 
adalah tanaman jarak.Getah pohon 
jarak mengandung flavonoid, alkaloid 
, saponin, tannin. Getah jarak yang 
bersifat angiogenesis memiliki khasiat 
sebagai obat untuk menghentikan 
perdarahan yang disebabkan oleh luka, 
dan bersifat antimikroba sehingga dapat 
menghindarkan dari bakteri seperti bakteri 
E. coli ataupun Streptococcus (Bagus, 
2013). Proses penyembuhan luka sangat 
penting bagi kelangsungan hidup. Salah 
satu tanaman yang dapat dimanfaatkan 
sebagai obat luka tradisional adalah 
tanaman jarak, getah jarak yang langsung 
diambil dari tanaman banyak digunakan 
oleh masyarakat Aceh untuk mengobati 
luka baru (Syarfati, 2011). Tanaman 
jarak terutama pada getahnya banyak 
mengandung zat-zat yang diperlukan 
dalam penyembuhan luka.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen murni pasca tes. 
Pada rancangan ini, kedua kelompok 
luka dibersihkan terlebih dahulu dengan 
normal saline 0,9%, selanjutnya kelompok 
eksperimental diberi perlakuan  perawatan 
luka dengan getah pohon jarak sedangkan 
kelompok kontrol tidak dilakukan. Pada 
kedua kelompok tidak diawali dengan pra 
tes. Pengukuran hanya dilakukan setelah 
pemberian perlakuan selesai (pasca tes). 

Tabel 1 Desain penelitian pemberian 
getah  jarak topical 
terhadap lama penyembuhan  
luka eksisi pada mencit

Subyek Pra Perlakuan Pasca tes
R1 - I O
R - - O

R1 : Random kelompok perlakuan
R2 : Random kelompok kontrol
I : Intervensi pemberian getah pohon  

 jarak
O : Observasi
 

Dalam penelitian ini populasinya 
adalah mencit Mus musculus jantan 
usia 20 hari dengan luka eksisi yang 
diternakkan untuk penelitian. Sampel 
dalam penelitian ini 5 mencit pada 
kelompok perlakuan dan 5 mencit pada 
kelompok yang tidak dilakukan tindakan, 
pada kedua kelompok dilakukan sayatan 
eksisi panjang 3 cm, kedalaman 0,5 cm, 
dengan diberi nutrisi yang sama berupa 
bubur jagung dan pellet jagung, minum 
berupa air mineral, pemberian makanan 
2x sehari.

Pengaruh pemberian getah pohon 
jarak dan NaCl 0,9% terhadap lama 
penyembuhan luka eksisi

Tabel 2  Pengaruh pemberian getah 
pohon jarak dan NaCl 0,9% 
terhadap lama penyembuhan 
luka eksisi pada mencit

No Variabel Mean N Std. 
Deviation

1
Getah 
pohon 
jarak

7,4000 5 .54772

2 NaCl 
0,9% 14,6000 5 .54772

 Hasil uji statistik Paired t-test p = 0,000
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Tabel 2 menunjukkan rata-
rata lama sembuh perawatan luka 
menggunakan Getah pohon jarak yaitu 7,4 
hari. Sedangkan rata-rata lama sembuh 
perawatan luka menggunakan NaCl 
0,9% (kelompok kontrol) yaitu 14,6 hari. 
Uji statistik paired t-test, menunjukkan 
nilai signifikan p value = 0,000 <0,05 H1  
artinya ada pengaruh pemberian getah 
terhadap lama penyembuhan luka eksisi 
pada mencit.

Proses penyembuhan paling cepat 
terjadi pada hari ke 7 yaitu sebanyak 3 
sampel dan paling lama pada hari ke 8 
yaitu sebanyak 2 sampel. Mencit yang 
mengalami luka eksisi yang diberikan 
getah pohon jarak meningkatkan 
menutup luka lebih cepat, terbukti 
lama penyembuhan paling lama 8 hari, 
sehingga mengurangi lama penyembuhan 
luka. Hal ini dikarenakan getah pohon 
jarak yang mengandung flavonoid salah 
satunya untuk membentengi tubuh dari 
kuman, menghambat terbentuknya 
prostaglandin, menstimulasi sel darah 
putih sehingga dapat mempercepat 
granulasi jaringan pada tubuh,   saponin 
yang dapat meningkatkan suplai 
oksigen dan nutrisi menjadi optimal, 
meningkatkan pembentukan darah baru 
yang dibutuhkan dalam komponen 
penyembuhan luka yaitu angiogenesis. 
Sehingga pada kelompok mencit yang 
dilakukan perawatan luka menggunakan 
getah pohon jarak dapat menutup luka 
lebih cepat.

Tanaman jarak, terutama pada 
getahnya banyak mengandung zat-
zat yang diperlukan dalam proses 
penyembuhan luka. Zat-zat tersebut 
adalah alkaloid, saponin, flavonoid, dan 
tannin. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, 2 tetes getah jarak yang 
diberikan 2x0,5cc/hari sangat berkhasiat 
menyembuhkan luka. Hal ini dikarenakan 
Alkaloid yang memiliki fungsi sebagai 

analgetik. Saponin diketahui mempunyai 
efek sebagai anti mikroba dan angiogenesis, 
Manfaat flavonoid salah satunya untuk 
membentengi tubuh dari serangan kuman, 
(Bagus, 2013). Sesuai dengan teori 
tersebut getah pohon jarak memang efektif 
untuk mempercepat penyembuhan luka 
eksisi sehingga luka menutup sempurna. 
Hal ini dapat dilihat pada rata-rata hari 
penyembuhan luka yang lebih cepat. Pada 
kelompok perlakuan menggunakan getah 
pohon jarak, penyembuhan sudah terjadi 
pada hari ke-7.

Luka eksisi terjadi karena teriris 
oleh instrumen yang tajam. Misal yang 
terjadi akibat tidak sengaja teriris pisau 
atau instrument tajam. Luka bersih 
(aseptik) biasanya tertutup oleh sutura 
setelah seluruh pembuluh darah yang 
luka diikat (Ligasi). Fase penyembuhan  
luka yaitu dengan masa penyembuhan 
sesuai deangan konsep yang telah 
disepakati adalah 14 hari. (Barbara, 
2005) Berdasarkan lembar checklist 
observasi penelitian pengaruh pemberian 
getah pohon jarak topical terhadap lama 
penyembuhan luka insisi pada mencit 
didapatkan perawatan luka dengan 
menggunakan getah pohon jarak fase 
penyembuhan lebih cepat yaitu 7 hari, 
sedangkan pada perawatan luka dengan 
NaCl 0,9% fase penyembuhan paling 
cepat yaitu 14 hari.  

Proses penyembuhan luka sangat 
penting bagi kelangsungan hidup. Salah 
satu tanaman yang dapat dimanfaatkan 
sebagai obat luka tradisional adalah 
tanaman jarak, getah jarak yang langsung 
diambil dari tanamannya banyak 
digunakan oleh masyarakat Aceh untuk 
mengobati luka baru  (Syarfati, 2011). 
Secara normal kolagen menghubungakan 
jaringan, melintasi luka dengan berbagai 
macam sel mediator. Pada awalnya 
kolagen seperti gel tetapi dalam beberapa 
minggu hingga beberapa bulan, kolagen 
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akan membentuk garis yang akan 
meningkatkan kekuatan luka. Beberapa 
substansi diperlukan untuk membentuk 
kolagen antara lain vitamin C, zinc, 
oksigen dan zat besi. Perkembangan dari 
pembuluh darah baru pada luka kotor dapat 
diidentifikasi selama pengkajian klinik. 
Awalnya tepi luka berwarna merah terang 
dan mudah berdarah. Selanjutnya dalam 
beberapa hari berubah menjadi merah 
gelap. Secara mikroskopis, angiogenesis 
dimulai beberapa jam setelah perlakuan. 
Sebuah matrik kolagen, kapilarisasi, dan 
sel mulai mengisi daerah luka dengan 
kolagen baru membentuk scar . Jaringan 
ini tumbuh di tepi luka ke dasar luka 
pada hari ke 2 perawatan luka dengan 
menggunakan getah pohon jarak dan 
pada hari ke 4 perawatan luka dengan 
NaCl 0,9%. Granulasi jaringan diisi 
dengan kapilarisasi baru yang memberi 
warna merah dan tidak rata. Luka 
dikelilingi oleh fibroblast dan makrofag. 
Makrofag melanjutkan merawat luka 
dengan merangsang fibroblast dan proses 
angiogenesis. Granulasi jaringan mulai 
dibentuk dan proses epitelisasi dimulai. 
Kontraksi luka adalah mekanisme saat 
tepi luka menyatu sebagai akibat kekuatan 
dalam luka. Kontraksi adalah kerja dari 
miofibroblast. Jembatan miofibroblast 
melintasi luka dan menarik tepi luka 
untuk menutup luka. Luka menutup 
pada mencit perawatan menggunakan 
getah pohon jarak pada hari ke 7 lebih 
cepat dibandingkan pada mencit dengan 
perawatan menggunakan NaCl 0,9% yaitu 
pada hari ke 14. 

Pada penelitian ini didapatkan 
hasil bahwa ada perbedaan lama 
penyembuhan luka antara getah pohon 
jarak dan NaCl 0,9% terhadap proses 
penyembuhan luka eksisi, tetapi hal ini 
sekaligus menunjukkan bahwa getah 
pohon jarak juga sangat baik untuk 
menyembuhkan luka eksisi. NaCl 0,9% 

adalah obat topical yang umum digunakan 
untuk luka eksisi, dan getah pohon jarak 
ternyata terbukti mempunyai efektivitas 
yang lebih baik.dari pada NaCl 0,9%. 
Karena itu pada luka eksisi penggunaan 
getah pohon jarak lebih disarankan. 
Getah pohon jarak merupakan bahan 
alamiah yang mudah didapat didaerah 
tempat tinggal peneliti dan berharga 
murah sehingga dapat memudahkan 
penderita luka eksisi. Selain itu dapat 
mengurangi jumlah penanganan luka 
eksisi yang salah justru dapat memparah 
kondisi luka. 

Liquid kental yang dimiliki oleh 
getah pohon jarak  adalah cairan air yang 
mengandung molekul besar.  Dalam waktu 
yang singkat semakin kental mekanisme 
absorbsi liquid kental sebagian besar 
akan cepat masuk ke intravaskular . 
Sehingga volume yang diberikan lebih 
banyak dari volume darah yang hilang. 
Ekspansi cairan dari ruang intravaskuler 
ke interstitial berlangsung selama 30-60 
menit, Secara garis besar Liquid kental 
bertujuan untuk meningkatkan volume 
ekstrasel dan peningkatan volume intra 
sel. Sedangkan liquid cair merupakan 
cairan yang mengandung molekul kecil 
untuk mengganti cairan dalam tubuh yang 
hilang hanya sedikit yang dimasukkan ke 
volume darah. (Husaini, 2010) 

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Luka eksisi yang dirawat dengan  
getah pohon jarak lama penyembuhan 
rata-rata 7,4 hari.

2. Luka eksisi yang diberikan dengan 
NaCl 0,9% lama penyembuhan rata-
rata 14,6 hari.
Pemberian getah pohon jarak lebih 3. 
cepat sembuh dari pada NaCl 0,9%.
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Saran

Diperlukan penelitian untuk 1. 
mengetahui perubahan-perubahan 
mikroskopis pada perawatan luka 
eksisi menggunakan getah pohon 
jarak.
Diperlukan penelitian lebih lanjut 2. 
perawatan luka eksisi menggunakan 
getah pohon jarak pada manusia. 
Untuk institusi dan tenaga  3. 
keperawatan dapat digunakan sebagai 
acuan perawatan luka eksisi yang 
diberikan getah pohon jarak.

KEPUSTAKAAN

Adi  Nugroho, Biologi Tungau Merah Pada 
Tanaman Jarak Pagar, Skripsi, 
Fakultas Pertanian Universitas 
Brawijaya, Malang, 2012.

Alimul, 2007, Metode Penelitian 
Kesehatan (Cetakan VI), PT. 
Rineka Cipta, Jakarta

Anonim, 2006. Pengembangan dan 
Pemanfaatan Jarak pagar ( Jatropha 
curcas L.).  Pusat  Penelitian 
dan Pengambangan Perkebunan.  
Bogor.

Anonim,2011,mencit.  h t t p : / / w w w .
wikipedia./ensiklopedia/ 
mencit/html. Diakses  pada tanggal  
8  September 2014

Ann & Aligood. 2006. Aphthous 
Ulceration. American Dental 
Journal Calista Roy, hlm : 1-8.

Atik N, J Iwan, Perbedaan Efek 
Pemberian Topikal Gel Lidah 
Buaya (Aloevera L.) Dengan 
Solusio Povidone Iodine Terhadap 
Penyembuhan Luka SayatPada 
Kulit Mencit (Mus musculus), 
Artikel Penelitian,  B a g i a n 
Histologi, FK- UNPAD, Bandung, 
2009.

Barbara, 2005, Fundamental of Nursing 

: concept,  prosess and practice 
: sixth edition, Menlo park, 
calofornia

Barnett, S.A,The Rat: A Study in Behaviour , 
transaction Publisher, 2007. Bagus, 
Kandungan getah pohon jarak 
untuk  sembuhkan luka, 2013

De Jong Wim & Sjamsuhidajat R 
(Ed),Buku Ajar Ilmu Bedah, Edisi 
2, EGC, 2004 

Ditjenbun. 2007. Pedoman Budidaya 
Tanaman Jarak Pagar. Pusat 
Penelitian dan  P e n g a m b a n g a n 
Perkebunan. Bogor.

Djarir Makfoeld, Kamus Istilah Pangan 
Dan Nutrisi Penerbit Kanisius. 
Kanisius 2002.

Estuningtyas & Arif KhasiatIodium 
Povidon, Penerbit Bintang 
Kencana 2007

Haikal, Mohammad. 2009. Aspek 
Imunologi Stomatitis Aftosa 
Rekuren. USU  

Hambali, Biodiesel Jarak Pagar , PT 
Agromedia Pustaka,Tanggerang, 
2006.

Hambali, E. 2006. Jarak Pagar, Tanaman 
Penghasil Biodiesel. Penebar 
Swadaya. Jakarta.

Hariana, Arief,(2008). Tumbuhan obat 
dan  khasiatnya, Jakarta : Penerbit 
Swadaya

Hariyono dan Soenardi, Tumbuhan Untuk 
Pengobatan 87 Jenis Penyakit  
Dengan Penanganan Herbal , PT 
Grasindo, jakarta 2005.

Hidayat AA, 2003, Metodologi 
Penelitian Kesehatan, PT. Rineka 
Cipta,Jakarta28.

Husaini ed. Luka dan Perawatannya, KTI, 
2010.

Kozier, 1995, Fundamental of Nursing 
: concept, prosess and practice 
: sixth edition, Menlo park, 
calofornia

Lucia, 2007. Physic Nut (Jatropha curcas 
1.). Promoting the conservation and 



Getah Pohon Jarak (Jatropha Curcas) Topical Mempercepat Lama 
Penyembuhan Luka Eksisi Mencit

Program Studi Ilmu Keperawatan 205

use of underutilised and neglected 
crops. 1. Institute  of Plant Genetics 
and Crop Plant  Rescarch. 
Gatersleben/International Plant  
Genetic Resources Institute, 
Rome.

Made Sri Prana, Budi  Daya Jarak Pagar 
(Jatropha Cur cas L) Sumber 
Biodiesel  Menunjang Ketahanan 
Energi Nasional, LIPI Press, 
Jakarta, 2006

Marimin, 2011, Efektifitas perawatan luka  
meggunakan Povidone- Iodine 
10% dalam proses penyembuhan 
Luka Post Operasi  Apendisitis

Moreau 2003 Deteksi Histologik 
Kesembuhan Luka  Pada Kulit 
Pasca Pemberian Daun Mengkdu 
(Morinda citrifolia linn.), Buletin 
VeterinerUdayana, Bali,  
2010.

Noer, Sjaifoellah H.M., dkk. 2003. Buku 
Ajar Ilmu Penyakit Dalam, cetakan 
keenam. Balai  Penerbit FKUI : 
Jakarta.

Nursalam, Konsep dan Penerapan 
Metodologi Penelitian Ilmu 
Keperawatan, Jakarta: Salemba 
Medika, 2008

Partogi, Penyembuhan Luka (Wound 
Healing), http:// www.infodiknas.
com/penyembu han- luka-wound-
healing, 2008

PSIK Universitas Gresik. (2007), Pedoman 
penyusunan proposal dan skripsi 
Gresik : PSIK Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Gresik

Thomas A.N.S,Tanaman Obat Tradisional 
2, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Taylor, 1997,Buku Ajar Patologi Robbins, 
Edisi7,  Volume 1, EGC, Jakarta, 
Hal : 80- 8233.

Singer & Dagum Proses penyembuhan luka, 
Salemba, Bandung  2008 

Sjamsu hidajat, ,Buku Ajar Ilmu Bedah, EGC, 
Jakarta, 2005

Sugiyono, Pedoman Riset Praktis untuk 

Profesi Perawat, EGC, Jakarta, 
2003.

Syarfati, Budi DayaJarak Pagar (Jatropha 
Curcas L) Obat Keluarga Aceh, 
2011

Yahya, M. 2012. Skripsi Pengaruh 
pemberian ekstrak bawang merah 
(Alliminium Ascalonium) terhadap 
penurunan kadar glukosa darah 
pada mencit (mus musculus) yang 
dijadikanhiperglikemia dengan 
induksi alloxan. PSIK Universitas 
Gresik



Volume 6, Nomor 2, November 2015

Journals of Ners Community206



Index

A

Atherosclerosis  2
ATP  24
Airway  185
ATP  195
Autis  v, 143, 144, 146, 148

B

Breathing  185

C

Candida albicans  41 
Circulation  185

D

Data Dinas Kesehatan (DINKES)  109
Diabetes Melitus  3, 107, 108, 109, 110, 

114, 141
Diabetes Quality of Life  131, 132, 134
Diabetes Self Management Education 

(DSME)  v, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113

Dihidrotestosteron (DHT)  25 
Disability  185
Domain  138

E

Ekstrak rimpang kunyit  1, 3 
Empathy  186
Estrogen  37
Evaluation  26, 112, 196

F

Faktor predisposisi  109
Flavonoid  27, 177
Fluor albus  36, 37, 39
Follicle Stimulating Hormone (FSH)  18, 

23, 25

G

Glukosa  v, 111

H

Hiperlipidemia  v, 1, 2, 3, 4, 7
Hormone  v, 4, 15, 18, 19, 20, 23, 25

I

Impatiens balsamina L  176, 177, 178, 
179

Infeksi  37, 44, 178, 181
Infertilitas  26, 27
Informasi  14, 27, 28, 34, 52, 68, 79, 140, 

197
Inhibitor  27
International Diabet Federation (IDF)  

109

J

Jancksonville  109

K

Kolesterol  5, 7
Komplikasi  83
KNC (Kejadian nyaris cedera)  186
KTD (Kejadian tidak diharapkan)  186
KTD (Kejadian tidak dinginkan)  83

L

Leukorea fisiologis  178
Ligasi  202
Low Density Lipoprotein (LDL)  2
Luka eksisi  198, 202, 203
Luteinizing Hormone (LH)  18, 19, 25

M

Makrofag  203
Menarche  vi, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 

65



Manifestasi klinis  117
Menopause  vi, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61
Metode  15, 52, 61, 62, 107, 113, 149, 

156, 157, 158, 173, 174, 187, 188, 
197, 204, 211

N

Neorohormonal (GnRH)  20

O

Obesitas  4, 194
OHO (Obat Hiperglikemi Oral)  190, 

191, 192

P

Personal hygiene  92, 93, 94, 95, 96, 97
Populasi  107, 110, 146, 161, 168, 178, 

192
Prevalensi  132, 200
Problem Oriented Record (POR)  150, 

151, 153, 155
Purposive sampling  65, 102, 108

R

Referensi  107, 211
Respon Time  182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188

S

Saponin  18
Schumacher  109
Self care  196
Skizofrenia  v, 116, 117, 123, 129
Streptococcus  201
Support Social  160

T

TBAK  170, 171
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)  4
Tradisional  27, 37, 40, 42, 205
Tuberkulosis  v, 9, 12

W

Wilcoxon Sigend Rank Test  49, 50, 51
Wilcoxon test  9, 12, 29, 151

Z

Zat bioaktif  2
Zat komplek  191, 194



UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan redaksi Journals of Ners Community mengucapkan terima kasih kepada 
para Mitra Bestari atas apresiasi dan penilaian terhadap artikel pada Journals of Ners 
Community Volume 6 Nomor 1 Juni 2015 dan Volume 6 Nomor 2 November 2015.

Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons) (Fak. Keperawatan Universitas Airlangga 1. 
Surabaya)
Prof. Dr. Harjanto JM., dr., AIF ( Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2. 
Surabaya)
Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes (Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 3. 
Surabaya)
Dr. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes, Ph.D (Fak. Farmasi Universitas Airlangga 4. 
Surabaya)





PANDUAN UNTUK MENULIS NASKAH

Journals of Ners Community hanya menerima naskah asli yang belum pernah 
diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif 
hasil tinjauan pustaka yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan 
dan praktik keperawatan profesional. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau 
Bahasa Inggris dalam bentuk narasi dengan gaya bahasa yang efektif dan akademis. 
Naskah hasil penelitian hendaknya disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Judul, menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, ditulis dalam 1. 
Bahasa Indonesia tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf besar di tengah-
tengah menggunakan font 12 Times New Roman dan Bahasa Inggris dicetak miring 
dan tidak semua diketik dengan huruf besar, hanya disetiap awal kata kecuali kata 
penghubung.
Nama penulis, tanpa gelar disertai catatan kaki tentang instansi tempat penulis 2. 
bekerja. Jumlah penulis yang tertera dalam artikel maksimal 4 orang.
Alamat, berupa instansi tempat penulis bekerja dilengkapi dengan alamat pos 3. 
lengkap dan alamat e-mail bila ada.
Abstrak, ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia maksimal 250 kata 4. 
dan merupakan intisari seluruh tulisan, mengandung unsur IMRAD : Introduction, 
Method, Result, Analysis, Discussion. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata 
kunci (keywords).
Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan 5. 
penelitian dan harapan untuk waktu yang akan datang. Panjang tidak lebih dari 2 
halaman ketik.

6. Metode dan Analisa, berisi penjelasan tentang rancangan penelitian, waktu, tempat, 
bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan. Metode harus dijelaskan selengkap 
mungkin agar peneliti lain dapat melakukan uji ulang. 
Hasil dan pembahasan, dikemukakan dengan jelas dalam bentuk narasi dan data 7. 
yang dimasukkan berkaitan dengan tujuan penelitian, bila perlu disertai dengan 
ilustrasi (gambar, grafik, diagram), tabel yang mendukung data, sederhana dan 
tidak terlalu besar. Pembahasan, menerangkan arti hasil penelitian yang meliputi : 
fakta, teori dan opini.
Simpulan dan saran, berupa kesimpulan dan saran hasil penelitian dalam bentuk 8. 
narasi yang berupa satu kalimat sempurna (S-P-O-K)
Pengutipan. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung 9. 
(nama, tahun). Contoh: (Nursalam, 2012)
Kepustakaan, referensi yang ditulis dalam teks harus diikuti nama penulis dan tahun 10. 
penerbitan. Misalnya : Luka dapat terinfeksi dan mengalami gangguan penutupan 
luka (Mundy, 2005). Referensi yang digunakan 80% di antaranya adalah artikel-
artikel ilmiah yang berasal dari jurnal. Kepustakaan disusun menurut Harvard 
System sebagai berikut:  

Jurnal : Sulistiawati, dkk. (2008). Perilaku Pemulung tentang Demam Berdarah a. 
Dengue dengan Keberadaan Jentik Aedes Aegypty. Jurnal Ners. Vol.2, No.2, 
hal : 143-150.



Buku : Kozier, B., et al.(2004). b. Fundamentals of Nursing : Concepts, Process 
and Practice. Seventh edition. Volume II. USA : Pearson, hal. : 1135-1140.
Skripsi/Tesis/ Disertasi : Sudarsono (2004). c. Kenakalan Remaja, Prevensi, 
Rehabilitasi dan Resosialisasi. Skripsi untuk Meraih Gelar Sarjana Ilmu Sosial 
dan Politik,.Universitas Airlangga, Surabaya. Tidak dipublikasikan, hal. : 95-
96.  
Website : Wright, T. (2007). Simple Essential Oils Remedies to the Most d. 
Common Ailments. http://www.theida.co./pdf/simpleremidies.pdf. diakses 
tanggal 4 April 2007 jam 13.56 WIB.

Persamaan matematis, dikemukakan dengan jelas. Angka desimal ditandai dengan 11. 
koma untuk Bahasa Indonesia dan titik untuk Bahasa Inggris.
Tabel, diberi nomor dan diacu berurutan dalam teks, judul harap ditulis dengan 12. 
singkat dan jelas. Semua singkatan pada tabel harap dijelaskan dalam catatan 
kaki. 
Ilustrasi, dapat berupa gambar, grafik atau diagram diberi nomor dan diacu berurutan 13. 
pada teks. Keterangan diberikan dengan singkat dan jelas di bawah ilustrasi (tidak 
di dalam ilustrasinya). Pada ilustrasi dibuat tanpa menggunakan border.
Naskah yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dalam CD, disertai cetakan 14. 
pada kertas HVS dengan salah satu program pengolah kata MS Word, ukuran F4 
(210 x 330 mm) dengan jarak 1 spasi, font 12 Times New Roman, panjang tulisan 
berkisar 15-20 halaman (1 kolom), batas kertas 3 cm dari tepi kiri, 2,5 cm dari tepi 
kanan, atas dan bawah. Awal paragraf dimulai pada ketukan 6.
Menandatangani pernyataan bahwa artikel merupakan hasil karya dari penulis dan 15. 
belum pernah dipublikasikan dan pernyataan kesepakatan dengan anggota penulis 
lain.
Mengirimkan artikel ke Redaksi 16. Journals of Ners Community di kampus PSIK- 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik Jl. A.R. Hakim No. 2B Gresik 61111, 
Indonesia atau dikirim ke alamat email: nersik@yahoo.com
Penulis yang artikelnya dimuat akan membayar biaya kontribusi sesuai ketentuan 17. 
PSIK-Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik dan penulis akan mendapatkan 
cetak lepas.

Naskah akan diedit oleh dewan redaksi tanpa mengubah isinya untuk disesuaikan 
dengan format penulisan yang telah ditetapkan oleh Journals of Ners Community. 
Semua naskah yang diterima akan ditelaah oleh mitra bebestari (reviewers). Penulis 
artikel akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah berdasar saran/ 
masukan dari mitra bebestari atau penyunting. Kepastian pemuatan dan penolakan 
naskah akan diberitahukan secara tertulis kepada penulis. Naskah yang telah diterima 
beserta semua ilustrasi yang menyertai menjadi milik sah penerbit. Semua data, 
pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah adalah merupakan tanggung 
jawab dari penulis. Oleh karena itu penerbit, dewan redaksi dan seluruh staf Journals 
of Ners Community tidak bertanggung jawab atau tidak bersedia menerima masalah 
sehubungan dengan plagiatisme, konsekuensi dari ketidakakuratan, kesalahan data, 
pendapat maupun pernyataan tersebut.



Contoh outline artikel sebagai berikut:

JUDUL (Bahasa Indonesia)

Title (Bahasa Inggris)

Nama Pengarang/Peneliti*
* alamat instansi/ korespondensi, E-mail :.................

ABSTRACT

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa.

ABSTRAK

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

PENDAHULUAN

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

METODE DAN ANALISA

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Tabel 1 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Kriteria Sebelum Sesudah

N % N %

Baik 

Cukup 

Kurang 

 Koefisien korelasi (r) : -3,499 Signifikan (ρ) : 0,00

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Gambar 2 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Saran
 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

KEPUSTAKAAN

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Bukti transfer mohon di fax. ke nomor (031) 3978628 sebagai bukti berlangganan.

Kepada
Redaksi Journal of Ners Community
Program Studi Ilmu Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik 
Jl. Arief Rahman Hakim No.2-B 
Gresik 61111

Program Studi Ilmu Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik 

Mohon dikirim Journal of Ners Community, 
Vol/ No : ……………./…………… 
Jumlah : …………..........eksemplar 

Nama : ………………………….. 
Asal Instansi : ………………………….. 
Alamat : ………………………….. 
Telp./Fax. : ………………………….. 

Uang sejumlah Rp. ……………………(………………………………………) 
telah Kami transfer ke… Kantor Cabang…No. Rek. : ……atas nama …. 

Langganan per tahun Rp. 75.000,- 
(sudah termasuk ongkos kirim)  


