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Staf Pengajar Departemen Keperawatan Medikal Bedah  
Stikes Hang Tuah Surabaya 

 
ABSTRAK 

IPK yang tinggi pun menjadi sasaran utama mahasiswa-
mahasiswa agar memiliki akses yang lebih mudah dalam berbagai hal 
seperti dalam melamar kerja. Dengan IPK yang tinggi dipercaya 
mempunyai pengetahuan dan kecerdasan yang bagus hingga akan 
menghasilkan kerja yang bagus pula. 

Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik 
sampling pada penelitian ini menggunakan Probability Sampling dengan 
pendekatan Simple Random Sampling. Jumlah populasi 103 orang dan 
sampel yang diambil sebanyak 82 responden dari perawat lulusan STIKES 
Hang Tuah Surabaya di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan observasi yang 
kemudian dikelompokkan sesuai variabel dimana variabel independent 
adalah prestasi akademik perawat selama pendidikan, dan variabel 
dependent adalah kinerja perawat. Selanjutnya dianalisa dengan tehnik 
distribusi frekuensi menggunakan bantuan SPSS 16, uji statistic korelasi 
spearman rho. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perawat di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya dengan kategori prestasi akademik memuaskan yang 
memiliki kinerja baik 1 responden (1%), cukup 37 responden (45%), 
kurang 4 responden (5%), dan untuk  prestasi akademik sangat 
memuaskan yang memiliki kinerja baik 8 responden (10%), cukup 32 
responden (39%) dari 82 responden. Analisa data dilakukan dengan uji 
statistik spearman rho didapatkan hasil ρ=0,002 dimana tingkat 
kemaknaan ρ≤0,05, maka terdapat hubungan antara prestasi akademik 
perawat selama pendidikan dengan kinerja perawat. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperlukan adanya 
pengembangan kinerja dengan memberikan pelatihan, pengembangan 
karier, pengembangan kerja dan studi banding untuk perawat dan pada 
saat menerima tenaga kerja baru hendaknya rumah sakit memilih IPK 
yang tinggi, agar memperoleh kinerja yang lebih optimal. 
Kata Kunci : Prestasi Akademik, Kinerja. 
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A. Pendahuluan 

IPK menjadi tolak 
ukur kecerdasan akademik 
seseorang dalam bidang 
tertentu di kampus. IPK yang 
tinggi pun menjadi sasaran 
utama mahasiswa-mahasiswa 
agar memiliki akses yang lebih 
mudah dalam berbagai hal, dari 
perihal melamar beasiswa, 
program pertukaran pelajar, 
lamaran kerja di perusahaan 
bagus, melanjutkan jenjang 
lanjut hingga untuk 
“memuaskan” diri sendiri, orang 
tua (Nusantaraku, 2007). 
Dengan IPK yang tinggi 
dipercaya mempunyai 
pengetahuan dan kecerdasan 
yang bagus hingga akan 
menghasilkan kerja yang bagus 
pula (Nusantaraku, 2007).  
Dimana pengertian kinerja 
adalah tentang melakukan 
pekerjaan dan hasil yang dicapai 
dari pekerjaan tersebut 
(Wibowo, 2007 : 7). Salah satu 
upaya penjagaan komitmen 
perawat terhadap kinerja 
adalah melakukan evaluasi dan 
penilaian terhadap kinerja 
perawat (Jason, 2010). Fakta 
yang ada di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya bahwa 
banyak keluhan dari kepala 
ruangan berkaitan dengan 
kinerja lulusan STIKES Hang 
Tuah surabaya 

Berdasarkan studi 
pendahuluan di Ruang Rawat 
Inap Anak Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya didapatkan data dari 
kepala ruangan bahwa dari 10 
perawat lulusan dari STIKES 
Hang Tuah Surabaya diruangan 
tersebut yang kinerjanya kurang 
sebanyak 6 orang (60%) dan 
yang kinerjanya baik  sebanyak 
4 orang (40%). Berdasarkan 
dokumen dari STIKES Hang Tuah 
Surabaya perawat yang 
tergolong kinerjanya kurang, 
saat akademik tergolong 
mahasiswa lulus dengan IPK 
yang memuaskan.  

Dalam realita mencari 
pekerjaan, sempitnya lapangan 
pekerjaan dan luasnya job 
seeker membuat perusahaan-
perusahaan semakin selektif 
dalam menyaring calon 
karyawannya. Seratusan ribu 
lebih lulusan sarjana dan 
diploma tiap tahunnya akan 
diseleksi dalam beberapa tahap. 
Dan tahap pertama adalah 
seleksi administrasi yakni IPK. 
Fakta yang ada hampir semua 
lowongan kerja saat ini 
mensyaratkan pelamar kerja 
harus memiliki IPK minimal 
3,00, walaupun memiliki nalar 
dan kecerdasan yang bagus, 
namun ipk anda dibawah 2,75, 
maka lamaran anda langsung 
dibuang jauh-jauh 
(nusantaraku, 2007). Salah satu 
faktor yang mempengaruhi 
kinerja yaitu ability / 
kemampuan yang dinilai dari 
pengetahuan dan keterampilan 
(wibowo, 2007 : 100). Dampak 
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dari kerja perawat yang 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan kurang akan 
menghasilkan kerja yang kurang 
optimal dan professional dan 
dapat mengakibatkan citra 
rumah sakit buruk karena 
keberhasilan dalam pelayanan 
keperawatan sangat ditentukan 
oleh kinerja para perawat 
(Agus, 2010 : 93).  

Untuk meningkatkan 
kinerja perawat atau 
pengembangan staf dapat 
dilakukan dengan in service 
education, orientasi, job 
training, continuing nursing 
education, pelatihan, 
pengembangan karier, studi 
banding, penilaian kinerja, 
pendidikan atau pelatihan, 
pengembangan kerja tim 
diruangan (Agus, 2010 : 91-92). 
Dengan melakukan penilaian 
kinerja perawat dapat diketahui 
hasil dari kinerja yang 
dilaksanakan perawat selama 
ini, untuk meningkatkan kinerja 
perawat, hendaknya rumah 
sakit memberikan fasilitas yang 
cukup memadai, peningkatan 
jenjang pendidikan dan 
pelaksanaan pelatihan-
pelatihan. Berdasarkan data 
diatas penulis ingin meneliti 
tentang  hubungan kinerja 
dengan hasil prestasi yang 
didapat saat pendidikan formal 
sebelumnya. 

 

1. Pengertian Kinerja 
Kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat 
dengan tujuan strategis 
organisasi, kepuasan konsumen, 
dan memberikan kontribusi 
pada ekonomi (Armstrong dan 
Baron, 1998 : 15) yang dikutip 
dari Wibowo (2007 :7). Dengan 
demikian, Kinerja adalah 
tentang melakukan pekerjaan 
dan hasil yang dicapai dari 
pekerjaan tersebut. Kinerja 
adalah tentang apa yang 
dikerjakan dan bagaimana cara 
mengerjakannya (Wibowo, 
2007 : 7). 

Manajeman kinerja 
adalah manajemen tentang 
menciptakan hubungan dan 
memastikan komunikasi yang 
efektif. Manajeman kinerja 
memfokuskan pada apa yang 
diperlukan oleh organisasi, 
manajer, dan pekerja untuk 
berhasil. Manajeman kinerja 
adalah tentang bagaimana 
kinerja dikelola untuk 
memperoleh sukses (Wibowo, 
2007 : 7). Menurut Bacal (1999 : 
4) yang dikutip dari Wibowo 
(2007 : 8), memandang 
manajemen kinerja sebagai 
proses komunikasi yang 
dilakukan secara terus-menerus 
dalam kemitraan antara 
karyawan dengan atasan 
langsung. 

Menurut Costello 
(1994 :3) yang dikutip dari 
Wibowo (2007 : 9), menyatakan 
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bahwa manajemen kinerja 
merupakan dasar dan kekuatan 
pendorong yang berada di 
belakang semua keputusan 
organisasi, usaha kerja, dan 
alokasi sumber daya. Standar 
kinerja merupakan elemen 
penting dan sering dilupakan 
dalam proses review kinerja. 
Standar kinerja menjelaskan 
apa yang diharapkan menajer 
dan pekerja sehingga harus 
dipahami pekerja. Klarifikasi 
tentang apa yang diharapkan 
merupakan hal yang penting 
untuk member pedoman 
perilaku pekerja dan 
dipergunakan sebagai dasar 
untuk penilaian. Standar kinerja 
merupakan tolok ukur terhadap 
mana kinerja diukur agar 
efektif. Standar kinerja harus 
dihubungkan dengan hasil yang 
diinginkan dari setiap pekerjaan 
(Wibowo, 2007 : 69-70). 
Standar kinerja yang efektif 
didasarkan pada pekerjaan yang 
tersedia, dipahami, disetujui, 
spesifik dan terukur, 
berorientasi waktu, tertulis, dan 
terbuka untuk berubah 
(Wibowo, 2007 : 71). 

 
2. Pengertian Prestasi  

Menurut Kamus 
Umum Bahasa Indonesia 
(1996:186) yang dikutip dari 
Heroes (2010), “Prestasi adalah 
hasil yang telah dicapai 
(dilakukan, dikerjakan dan 
sebagainya)”.  Menurut 
Sardiman A.M (2001 : 46) yang 

dikutip dari Heroes (2010) 
“Prestasi adalah kemampuan 
nyata yang merupakan hasil 
interaksi antara berbagai faktor 
yang mempengaruhi baik dari 
dalam maupun dari luar 
individu dalam belajar”. 
Sedangkan pengertian prestasi 
menurut A. Tabrani (1991 : 22) 
“Prestasi adalah kemampuan 
nyata (actual ability) yang 
dicapai individu dari satu 
kegiatan atau usaha” 
3. Pengertian perawat 

Menurut 
Internasional council of nursing 
(1965) yang dikutip dari Zaidin 
(2001 : 14), perawat adalah 
seseorang yang telah 
menyelesaikan program 
pendidikan keperawatan, 
berwenang dinegara 
bersangkutan untuk 
memberikan pelayanan, dan 
bertanggung jawab dalam 
peningkatan kesehatan, 
pencegahan penyakit serta 
pelayanan terhadap pasien. 
Undang-Undang RI. No.23 
tahun 1992 tentang kesehatan 
dikutip dari Zaidin (2001 : 15), 
menyatakan perawat adalah 
mereka yang memiliki 
kemampuan dan kewenangan 
melakukan tindakan 
keperawatan berdasarkan ilmu 
yang dimilikinya, yang diperoleh 
melalui pendidikan perawatan. 

 
B. Metode  penelitian 

Desain penelitian yang 
dipakai dalam penelitian ini 



 

 

dengan menggunakan 
kuesioner adalah deskriptif 
yaitu suatu metode penelitian 
yang dilakukan dengan tujuan 
utama untuk memberikan   
gambaran   tentang   suatu   
keadaan   secara   obyektif 
(Notoadmodjo, 2005 : 138). Dan 
untuk penelitian yang dilakukan 
dengan observasi menggunakan 
metode pendekatan cross 
sectional yaitu penelitian untuk 
mempelajari dinamika korelasi 
antara faktor-faktor resiko 
dengan efek dan cara 
pendekatan, observasi atau 
pengumpulan serta sekaligus 
pada satu saat, artinya setiap 
subyek penelitian hanya 
diobservasi sekali saja 
(Notoadmodjo, 2005 : 145). 

Populasi dalam 
penelitian ini adalah perawat di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
sebanyak 103 responden pada 
bulan Januari 2011, dengan 
jumlah sampel sejumlah 82 
orang dengan pengambilan 
sampel secara  “Simple Random 
Sampling” yaitu pengambilan 
sampel dilakukan secara acak 
(Setiadi, 2007 : 182).  

Pada penelitian ini 
data dianalisa menggunakan 
pengolahan data dengan 
distribusi frekuensi. Setelah 
mendapatkan rekapan data, 
selanjutnya dilakukan uji 
tabulasi data dengan analisis 
SPSS 16 menggunakan uji 
statistic korelasi spearman rho. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

a. Karakteristik responden 
berdasarkan jenis 
kelamin. 

 
Data  menunjukan dari 82 
responden, responden yang 
berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 73 responden 
(89%), sedangkan yang 
berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 9 responden 
(11%). 
 

 
b. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis 
kepegawaian. 

 
 

Data menunjukan 82 
responden, responden yang 
jenis kepegawaian honorer 
sebanyak 50 responden 
(61%), sedangkan yang jenis 
kepegawaian PNS sebanyak 
32 responden (39%). 
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c. Karakteristik responden 
berdasarkan jabatan. 

 
Data menunjukan dari 82 
responden, responden yang 
mempunyai jabatan perawat 
pelaksana sebanyak 82 
responden (100%). 

d. Karakteristik responden 
berdasarkan agama. 

 
Data menunjukan dari 82 
responden, responden yang 
beragama islam sebanyak 81 
responden (99%), sedangkan 
yang beragama kristen 
protestan sebanyak 1 
responden (1%).  

2. Variabel Penelitian 
a.  Prestasi akademik Perawat 

sewaktu menjadi mahasiswa 
Prestasi 
Akademik 
(IPK) 

 
Frekuensi 

 
Presentase 

Memuaskan  42 51% 

Sangat 
memuaskan 

40 49% 

Pujian  0 0% 

Jumlah 82  100
% 

 

Berdasarkan tabel  5.1 
menunjukan dari 82 responden, 
responden yang memiliki IPK 
memuaskan sebanyak 42 
responden (51%), sedangkan 
yang memiliki IPK sangat 
memuaskan sebanyak 40 
responden (49%). 
 
b. Kinerja Perawat 

Kinerja Frekuensi Presentase 

Baik  9 11% 

Cukup 69 84% 

Kurang  4 5% 

Jumlah 82 100% 

Data menunjukan dari 82 
responden, responden yang 
melaksanakan kinerja cukup 
sebanyak 69 responden (84%), 
yang melaksanakan kinerja 
kurang sebanyak 4 responden 
(5%), sedangkan yang 
melaksanakan kinerja baik 
sebanyak 9 responden (11%). 

 
 
c. Hubungan Prestasi Akademik 

Perawat Selama Pendidikan 
Dengan Kinerja Perawat 
Dari hasil tabulasi silang 
pada terdapat 42 responden 
yang mempunyai IPK dengan 
predikat memuaskan, 
hampir seluruhnya (88%) 
yang memiliki kinerja cukup. 
Sedangkan dari 40 
responden yang mempunyai 
IPK dengan predikat sangat 
memuaskan , sebagian besar 
(80%) yang memiliki kinerja 
cukup. 
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3. Pembahasan 
a. Prestasi Akademik Perawat 

Selama Pendidikan 
Setelah melakukan 
pendokumentasian pada hasil 
prestasi akademik perawat di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
didapatkan perawat lulusan 
STIKES Hang Tuah Surabaya 
memiliki IPK dengan predikat 
memuaskan yaitu sebanyak 42 
responden (51%), sedangkan 
yang memiliki IPK dengan 
predikat sangat memuaskan 
sebanyak 40 responden (49%) 
dari jumlah responden 
sebanyak 82 responden. 
Dilihat dari hasil penelitian, 
rata-rata perawat mempunyai 
IPK memuaskan sebanyak 42 
responden (51%). Prestasi 
akademik yang didapatkan 
perawat saat pendidikan 
sebelumnya dipengaruhi dari 
banyak faktor, diantaranya 
faktor internal (intelegensi, 
motivasi dan kepribadian), 
faktor eksternal (lingkungan 
rumah, lingkungan sekolah). 
Berdasarkan hasil wawancara 
dengan perawat didapatkan 
dari 10 responden mengatakan 
faktor lingkungan sekolah 
sebagai salah satu faktor yang 
berpengaruh dalam 
mendapatkan IPK yang tinggi.  
Dimana perawat mengatakan 
lingkungan dari STIKES Hang 
Tuah Surabaya membuat 
mahasiswanya merasa nyaman 
dalam belajar dan menyalurkan 
bakat-bakat yang dimiliki 

mahasiswa seperti adanya 
fasilitas kelas ber-AC, 
perpustakaan, laboratorium dan 
lapangan volly, basket, tenis 
meja dan bulu tangkis. Tidak 
hanya fasilitas kelas ber-AC, 
perpustakaan, laboratorium dan 
lapangan, STIKES Hang Tuah 
Surabaya juga memfasilitasi 
mahasiswa untuk mengikuti 
lomba-lomba karya ilmiah dan 
pelatihan. Di  STIKES Hang Tuah 
Surabaya juga mempunyai 
dosen-dosen yang ahli dalam 
bidangnya, adanya dosen 
Pembimbing Akademik (PA) dan 
konselor, mahasiswa juga 
diberikan tugas-tugas, UTS/UAS, 
dan kesempatan mahasiswa 
untuk meningkatkan nilai akhir 
yang didapat dengan adanya 
Ujian Perbaikan (UP) dan 
Semester Pendek (SP). Untuk 
meningkatkan rasa disiplin dan 
tanggung jawab pada 
mahasiswa, STIKES Hang Tuah 
Surabaya mengadakan apel 
pagi, mempunyai tata tertib, 
berbagai pelanggaran-
pelanggaran dan sanksi (buku 
panduan STIKES Hang Tuah 
Surabaya program S-1 
keperawatan,2009).  

 
b. Kinerja Perawat 
Hasil penelitian didapatkan 
bahwa sebagian besar 
responden yakni perawat di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
pada penelitian ini memiliki 
pelaksanaan kinerja cukup 
sebanyak 69 responden (84%), 
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yang melaksanakan kinerja baik 
sebanyak 9 responden (11%), 
sedangkan yang melaksanakan 
kinerja kurang sebanyak 4 
responden (5%) dari jumlah 
responden sebanyak 82 
responden. 
Hasil penelitian dari 
pelaksanaan kinerja, rata-rata 
perawat mempunyai 
pelaksanaan kinerja cukup 
sebanyak 69 responden (84%). 
Hal ini dilihat dari faktor-faktor 
yang melatar belakangi 
responden seperti personal 
factors, leadership factors, team 
factors, sistem factors, 
situational factors (Wibowo, 
2009 : 99).  
Pada personal factors di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, 
dimana perawat yang bekerja 
disana adalah perawat yang 
sudah terpilih dengan banyak 
kriteria-kriteria yang 
ditentukan. Di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya juga 
memfasilitasi perawat untuk 
mengembangkan keterampilan 
dan kompetensi dengan adanya 
pelatihan-pelatihan yang sudah 
terencana. Pada personal 
factors ditunjukkan dari tingkat 
keterampilan/pendidikan, dari 
hasil penelitian didapatkan 
kinerja dapat dipengaruhi oleh 
pendidikan dimana kinerja 
cukup seluruhnya berlatar 
belakang pendidikan D-III yang 
jumlahnya 69 responden (84%). 
 Menurut Kuncoroningrat 
(1997) yang dikutip oleh 

Nursalam dan Pariani (2001 : 
133), maka tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, makin 
mudah menerima informasi 
sehingga makin banyak pula 
pengetahuan yang dimiliki. 
Sebaliknya pendidikan yang 
kurang akan menghambat 
perkembangan sikap seseorang 
terhadap nilai-nilai baru yang 
diperkenalkan. Dari fakta yang 
disebutkan diatas, bila jenjang 
pendidikan perawat di Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya 
ditingkatkan menjadi S-1 maka 
hasil kinerja yang diperoleh 
lebih baik dan dapat 
meningkatkan mutu rumah 
sakit. Pendidikan dan kinerja 
adalah 2 hal yang saling 
berkaitan. Dimana biasanya 
individu yang memiliki jenjang 
pendidikan yang tinggi maka 
lebih mudah ia mendapatkan 
kerja yang sesuai dan meraih 
keberhasilan.  

 
c. Hubungan Prestasi 

Akademik Perawat Selama 
Pendidikan Dengan Kinerja 
Perawat. 

Dari hasil analisis data dengan 
uji statistik korelasi spearman 
dengan menggunakan SPSS 16 
diperoleh ρ = 0,002 dimana ρ≤ 
0,05 maka H1 diterima. Hal ini 
berarti terdapat hubungan 
antara prestasi akademik 
perawat selama pendidikan 
dengan kinerja perawat di 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
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Dari hasil penelitian dapat 
dijelaskan bahwa ada hubungan 
antara prestasi akademik 
dengan kinerja perawat. 
Berdasarkan tabel 5.3 
didapatkan bahwa sebagian 
besar responden mempunyai 
prestasi akademik dengan 
predikat memuaskan (51%), 
dari responden yang 
mempunyai prestasi akademik 
dengan predikat memuaskan 
hampir seluruhnya (88%) 
mempunyai kinerja cukup.  
Dari hasil penelitian diatas 
banyak faktor yang 
mempengaruhi prestasi 
akademik selama pendidikan 
dan kinerja perawat yang sudah 
dijelaskan sebelumnya 
diharapkan prestasi akademik 
yang sudah didapatkan 
sebelumnya dengan predikat 
memuaskan mampu 
menghasilkan kinerja yang 
memuaskan dan meningkatkan 
citra rumah sakit di masyarakat. 
 Dengan IPK yang tinggi 
dipercaya mempunyai 
pengetahuan dan kecerdasan 
yang bagus hingga akan 
menghasilkan kerja yang bagus 
pula, dan sebaliknya dengan IPK 
rendah atau kurang dari 2,75 
dipercayai tidak akan 
menghasilkan kerja yang bagus 
karena kurangnya pengetahuan 
yang didapatkan sebelumnya 
(Nusantaraku, 2007). 
IPK yang tinggi tidak segala-
galanya menjadi faktor utama 
dalam menghasilkan kinerja 

yang baik, tetapi masih banyak 
faktor lain yang lebih 
berpengaruh pada kinerja. 
Seperti dalam bidang 
pendidikan, setiap tahun 
kurikulum pendidikan selalu 
diperbaharui guna 
mendapatkan hasil kinerja yang 
bagus. Bila seseorang jarang di 
berikan pelatihan dan 
pengetahuan baru maka 
seseorang itu akan berpedoman 
pada ilmu yang dulu 
didapatkannya, padahal tiap 
tahunnya ilmu pengetahuan 
selalu diperbarui. Oleh karena 
itu diperlukan cara untuk 
meningkatkan kinerja perawat 
dengan in service education, 
orientasi, job training, 
continuing nursing education, 
pelatihan, pengembangan 
karier, studi banding, penilaian 
kinerja, pendidikan atau 
pelatihan, pengembangan kerja 
tim diruangan. Sebab seseorang 
yang memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang tinggi maka 
dapat diperkirakan hasil prestasi 
kinerja juga akan tinggi. 
Sehingga mutu rumah sakit di 
masyarakat juga akan 
meningkat. 

 
D. SIMPULAN 
1. Prestasi akademik perawat 

alumni STIKES Hang Tuah 
Surabaya yang bekerja di 
Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya sebagian besar 
memiliki IPK dengan 
predikat memuaskan. 
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2. Kinerja perawat alumni 
STIKES Hang Tuah Surabaya 
yang bekerja di Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya 
diatas rata-rata memiliki 
hasil kinerja cukup. 

3. Ada hubungan yang 
bermakna antara prestasi 
akademik perawat alumni 
STIKES Hang Tuah Surabaya 
dengan kinerja perawat di 
Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya. 
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hubungan pemberian susu botol menjelang tidur dengan kejadian 
karies gigi pada balita (2-4 tahun) di paud melati kelurahan kandangan 

kecamatan benowo surabaya 
 

 
Staf Pengajar Departemen Keperawatan Anak Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Abstract 
There are many parents that want to give the best nutrition for 

their children by giving instant milk in the bottle that is given when their 
children is going to sleep. That behavior can cause caries for their 
children. It is famous with “nursing bottle caries”. This can be happened 
because the hoard of milk in the mouth when children sleep is a good 
way for bacterium for multiplying and producing acid that can damage 
teeth. By seeing in that background, the purpose of this research is to 
know the relation of giving the milk before sleeping with “nursing bottle 
caries” for the children. 

The research design use cross sectional for knowing the relation 
of giving the milk before sleeping with “nursing bottle caries” for the 
children between 2 until 4 years old that the samples are taken depend 
on “simple random sampling” method with 56 respondents at PAUD 
Melati Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya. Data is 
taken by using quisioner and observation, after data is submitted, 
tabulated frequency is done and the last is statistical test by using “chi 
squars” 

The result shows that a lot of children is given milk in the bottle 
before sleeping (71,4 %) and happen “nursing bottle caries”  (67,9 %). 
The result of research also shows there is a signify relation between 
giving milk before sleeping and the happen of “nursing bottle caries” for 
the children between 2 until 4 years old with p value 0,000 

Based on this research, schools are recommended to give a 
counseling or give a leaflet about giving milk before sleeping with the 
happen “nursing bottle caries” and also recommended to the parents for 
giving no milk before sleeping. 
 
KEYWORD : Giving bottle milk, the happen “nursing bottle caries” 11 
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A. Latar Belakang 
Gigi pertama umumnya 

akan tampak dalam mulut 
ketika bayi berusia antara 6 
sampai 14 bulan dengan 
keseluruhan geligi susu 
berjumlah 20 buah. Gigi susu  
harus dapat perawatan yang 
baik agar tidak mengganggu 
pertumbuhan gigi tetap dan 
rahang di kemudian hari 
(Narendra, 2002:80). Banyak 
orang tua yang ingin memberi 
gizi terbaik untuk anaknya 
dengan memilih memberikan 
susu formula dalam botol yang 
diberikan menjelang tidur 
(Alimul, 2005: 95).  

Kebiasaan orang tua 
tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya karies gigi pada anak 
yang terkenal dengan istilah 
“karies botol susu”(ELF, 2009). 

Karies botol susu adalah 
masalah gigi berlubang yang 
ditemukan pada gigi susu. 
Keadaan ini paling sering timbul 
pada 2 tahun pertama 
kehidupan anak, dimana gigi-
gigi masih sangat peka dan 
umumnya merupakan akibat 
dari anak yang tertidur dengan 
botol susu di mulutnya. 
Tibunan susu dalam mulut pada 
saat tidur merupakan media 
yang baik bagi bakteri untuk 
berkembang biak dan 
menghasilkan asam yang 
merusak gigi (Narendra, 2002: 
80). Kerusakan akan diperparah 
selama tidur karena produksi 
ludah sangat lambat, ludah 

berfungsi mencairkan makanan 
dan minuman serta 
meningkatkan reflek menelan 
dengan sedikitnya penelanan 
yang terjadi maka hisapan 
terakhir yang terjadi sebelum 
anak tertidur akan menggenang 
di dalam mulut dan berkontak 
dengan gigi-gigi anak selama 
berjam-jam 
(Eisemberg,1997:107). Untuk 
itu peneliti ingin mengetahui 
hubungan antara pemberian 
susu botol menjelang tidur 
dengan kejadian karies gigi 
pada balita. 

Karies gigi merupakan 
penyakit gigi yang paling 
banyak menyerang manusia. 
Sebanyak  98% dari penduduk 
dunia menderita karies (Rudolf, 
2006:1091). Diperkirakan 90% 
dari anak-anak usia sekolah di 
seluruh dunia pernah 
mengalami karies gigi, tingkat 
karies tertinggi di wilayah Asia 
dan Amerika Latin. Menurut 
WHO 2003 menyatakan angka 
kejadian karies pada anak 60-
90%. 

Menurut Kompas (2009) 
masalah gigi berlubang di alami 
oleh sekitar 85% anak di bawah 
5 tahun di Indonesia salah satu 
penyebabnya adalah kebiasaan 
minum susu botol pada usia 
akhir balita. Kurang lebih 15% 
anak-anak kota maupun 
pedesaan yang tidak mendapat 
layanan medis sebagaimana 
mestinya dan 50% atau lebih 
pada beberapa suku asli 
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Amerika. Di jakarta dan 
sekitarnya proporsi pasien anak 
yang datang ke klinik dan 
menderita penyakit infeksi ini 
mencapai 95%. Nursing bottle 
caries merupakan satu-satunya 
penyakit gigi berat yang terjadi 
pada anak-anak dibawah umur 
3 tahun (Nelson,2000:1285). 
Pada PAUD Melati Kelurahan 
Kandangan Kecamatan Benowo 
terdapat 65 siswa, siswa yang 
minum susu botol 47 anak, 
tidak minum susu botol 18 
anak, siswa yang karies 48 anak 
dan yang tidak karies 17 anak. 

Kebiasaan minum susu 
dengan botol susu menjelang 
tidur dapat menyebabkan karies 
gigi. Hal ini bisa terjadi pada 
waktu siang hari dan malam 
hari. Pada saat tertidur susu 
yang menggenengi gigi akan 
menjadi bahan untuk 
difermentasi oleh bakteri 
Streptococcus mutans sehingga 
menjadi asam dan akan 
merusak jaringan karies gigi. 
Nursing bottle caries sering 
terjadi pada gigi susu di rahang 
atas bagian depan dan 
belakang. Tanda awalnya 
berupa bercak putih atau coklat 
pada gigi, kemudian jadi 
berlubang. Jika tidak ditangani 
karies gigi biasanya 
menghancurkan sebagian besar 
gigi dan menyebar ke jaringan 
sebelahnya yang menyebabkan 
sakit dan infeksi. Invasi mikroba 
ke pulpa gigi mempercepat 
respons radang yang dapat 

menimbulkan rasa sakit. Pulpitis 
dapat menjadi nekrosis dengan 
invasi bakteri ke tulang alveolus. 
Proses ini dapat menimbulkan 
nyeri yang hebat. Lagipula 
infeksi periakal gigi sulung 
dapat mengganggu 
perkembangan normal gigi 
penggantinya (Nelson, 2000: 
1286). 

Dari hal tersebut di atas, 
hendaknya orang tua lebih 
memperhatikan kesehatan gigi 
anak terutama pada saat 
memberi susu menjelang tidur. 
Pemberian susu yang paling 
baik adalah dengan 
menggunakan gelas. Jika 
terpaksa dengan botol 
usahakan dalam posisi tegak 
dan terjaga. Apabila anak 
tertidur segera ambil botolnya 
dan mulut anak dikeringkan. 
Upaya pencegahan juga bisa 
dengan memberikan air putih 
setelah minum susu, Hilangkan 
kebiasaan untuk memberikan 
gula pada botol minumnya, 
selain itu juga dengan menyikat 
gigi serta menggunakan pasta 
gigi mengandung flor tentunya 
dengan jumlah yang tepat. 
Upayakan juga untuk 
memperkenalkan anak secara 
dini mengunjungi dokter gigi 
sejak usia 1 tahun. Hal ini akan 
menjadi pilihan baik untuk 
mencegah karies gigi pada 
balita (Sari,2009). 
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B. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 
Pada penelitian ini 
menggunakan metode 
penelitian observasional 
analitik, dimana akan dipelajari 
adanya hubungan  pemberian 
Susu Botol      Menjelang Tidur 
dengan Kejadian Karies Gidi 
Pada Balita (2-4 tahun) di Paud  
Melati Kelurahan Kandangan 
Kecamatan Benowo Surabaya 
dengan pendekatan cross 
sectional yaitu pengambilan 
data dari keempat variabel 
dikumpulkan dalam satu waktu.  

Sasaran utama penelitian 
anak-anak balita di Paud Melati 
Kelurahan Kandangan 
Kecamatan Benowo Surabaya 
sebanyak 56 orang., yang 
diambil secara probability 
sampling dengan teknik simple 
random sampling, dimana 
semua anak mempunyai 
peluang yang sama untuk 
terambil sebagai sampel 
mewakili populasinya sesuai 
dengan jumlah anak-anak balita 
di Paud Melati Kelurahan 
Kandangan Kecamatan Benowo 
Surabaya. 

Instrumen pengumpulan 
data menggunakan kuesioner 
terstruktur yang dikembangkan 
untuk menilai kebiasaan minum 
susu botol dan lembar 
observasi untuk menilai 
kejadian karies gigi. 

Dalam tahapan analisa 
data  peneliti memanfaatkan 

bantuan computer dengan 
tahapan analisa univariat dan 
bivariat. Analisa univariat 
dengan dengan analisa 
deskriptif yang dilakukan untuk 
menggambarkan setiap 
variabel yang diteliti secara 
terpisah dengan membuat 
tabel frekuensi dari masing-
masing variabel.. Untuk 
mengetahui hubungan antara 
variabel independen dan 
dependen (pemberian susu 
botol dengan kejadian karies 
gigi) digunakan analisis bivariat. 
Untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara variabel 
independen dengan dependen 
peneliti menggunakan uji non 
parametrik dengan uji korelasi  
Chi Square. 

 
C. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik responden 
N0 Karakteristik 

responden 
frekue

nsi 
(%) 

1 
  

Umur Ibu 
25–30 tahun 
20–25 tahun 
31–35 tahun 

 > 40 tahun 
35-40 tahun 

  
24 
13 
11 
5 
3 

  
8 
9 

19.6 
8.9 
5.4 

 

2 Pendidikan 
SMP 
SMA 
PT 

  
16 
32 
8 

  
28.6 
57.1 
14.3 

3 Pekerjaan 
Swasta 
IRT 

  
13 
43 

  
76.8 
23.3 

4 Jumlah Anak 
1 
2 
>2 

 
32 
19 
5 

 
57.1 
33.9 
8.9 

5. Umur Anak 
2-3 tahun 
3-4 tahun 

 
11 
45 

 
19.6 
80.4 
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6. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
23 
33 

 
41.1 
58.9 

7. Posisi Anak 
Sulung 
Tengah 
Bungsu 

 
38 
3 

15 

 
67.9 
5.4 

26.8 

 
2. Hubungan pemberian susu 

botol menjelang tidur 
dengan kejadian karies gigi 
pada balita (N=56) 

  

 
3. Analisa dan Intepretasi 

Data 
Berdasarkan hasil analisis 

terhadap data diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
Pertama, Secara umum hasil 
penelitian tentang pemberian 
susu menjelang tidur di Paud 
Melati Kelurahan Kandangan 
Kecamatan Benowo Surabaya 
sebagian besar diberikan susu 
menjelang tidur (55,4%). 
Temuan penelitian ini 
merupakan gambaran kondisi 
perilaku ibu yang tidak bagus 
terhadap pencegahan karies 
gigi. Temuan hasil penelitian ini 
tidak berbeda jauh dari temuan 
penelitian sebelumnya antara 
lain Sumarti (2007) yang 
menyebutkan bahwa sebagian 
besar responden pada TK di 

desa sekaran semarang yang 
mengkonsumsi kariogenik 
dalam kategori beresiko karies 
sebanyak 88% dan hanya 12% 
yang tingkat konsumsi 
makanan kareogenik dalam 
kategori tidak beresiko karies. 

Dari  hasil penelitian ini 
dapat digambarkan bahwa 
banyak ibu masih belum 
mengetahui akibat pemberian 
susu botol menjelang 
tidur.Peneliti berasumsi salah 
satu alasan ibu memberi susu 
botol menjelang tidur adalah 
ingin memberi gizi terbaik 
untuk anaknya tetapi 
kebanyakan para ibu tidak 
memehami cara pemberian 
susu menjelang tidur dapat 
menyebabkan karies gigi. 

Beberapa hasil wawancara 
dengan responden mengenai 
mengapa ibu lebih memilih 
memberikan susu botol untuk 
anaknya didapatkan hasil 
kebanyakan para ibu untuk 
memenuhi nutrisi anaknya 
diberikan susu botol karena 
susu formula dalam botol dapat 
memberi kepuasaan dan rasa 
kenyang yang lebih lama untuk 
anaknya dengan rasa kenyang 
mencegah anak untuk jajan 
sembarangan dan rewel. Selain 
memberi kepuasaan memberi 
susu botol di anggap lebih 
mudah karena dapat 
memantau jumlah susu yang 
diminum daripada susu ASI. 
Cara membuat susu botol pun 
dianggap para ibu mudah 

susu 
menj
elang 
tidur 

Kejadian karies gigi 
Total 

p 
val
ue karies 

tidak 
karies 

N % N % N % 

0.
00
0 

Ya 31 55,4 0 0 
3
1 

55
,4 

Tidak 7 12,5  18 32,1  
2
5 

44
,6 

                                  total                  56    100                
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hanya tinggal menuangkan air 
dan susu ke dalam botol jadi 
tidak merepotkan untuk ibu 
yang bekerja dan mengurusi 
rumah. Hal ini seperti 
diungkapkan (Nova,2006, 
Alimul,2005, eisemberg,1997) 

bahwa banyak orang tua 
yang ingin memberi gizi terbaik 
untuk anaknya dengan memilih 
memberikan susu formula 
dalam botol salah satunya 
diberikan menjelang tidur dan 
sering kita temukan balita yang 
terpenuhi kebutuhan nutrisinya 
melalui susu formula. Salah 
satu manfaat pemberian susu 
botol adalah dapat 
memberikan kepuasan yang 
lebih lama bagi anak yang 
maksudnya adalah formula 
susu yang dibuat dari susu sapi 
lebih sulit dicerna daripada 
susu ASI dan endapan besar 
seperti karet yang dibentuknya 
akan tinggal lebih lama di 
lambung yang menimbulkan 
rasa kenyang selama beberapa 
jam dan memperpanjang waktu 
diantara waktu-waktu 
pemberian susu sampai 3 atau 
4 jam.  

Memberi susu botol dapat 
mengetahui berapa banyak 
susu yang diminum oleh 
anaknya dari botolnya 
sedangkan pada pemberian 
ASI, payudara ibu tidak dapat 
mengukur jumlah susu yang 
diminum anak sehingga 
seringkali ibu khawatir bahwa 
anaknya tidak cukup minum  

Kedua, Secara umum hasil 
penelitian didapatkan anak 
yang menderita karies gigi 
masih banyak yaitu (67.9%) di 
Paud Melati Kelurahan 
Kandangan Kecamatan Benowo 
Surabaya. Temuan hasil ini 
tidak berjauh beda dengan 
beberapa penelitian 
sebelumnya antara lain 
(Sumarti,2007)  

bahwa sebagian besar 
responden di TK Sekaran 
Semarang mengalami karies 
gigi yaitu (94%). Dhian, (2009) 
mengatakan sebagian besar 
responden di TK Hang Tuah 11 
Surabaya berpengetahuan baik 
tentang karies gigi yaitu 13 
responden.  

Dari beberapa penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa 
karies gigi pada anak masih 
banyak dijumpai salah satunya 
di Paud Melati Kelurahan 
Kandangan Kecamatan Benowo 
Surabaya. Peneliti berasumsi 
karies gigi dapat terjadi di 
semua umur salah satunya 
pada balita, karies gigi dapat 
terjadi akibat makanan yang 
lengket dan mengandung 
glukosa, laktosa.  

Makanan seperti itu 
kemudian difermentasikan dan 
menghasilkan asam yang dapat 
merusak jaringan keras gigi. 
Selain makanan, ludah yang 
kental, keturunan, umur dan 
letak geografis merupakan 
salah satu faktor penyebab 
karies gigi. Dari hasil 
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wawancara mengenai apakah 
ibu mengajarkan menggosok 
gigi pada anak setelah minum 
susu atau makan makanan yang 
lengket didapatkan hasil 
banyak ibu yang tidak 
mengajarkan menggosok gigi 
pada anaknya setelah anak 
makan makanan yang lengket 
dan minum susu. Kebanyakan 
ibu tidak tahu tanda awal 
terjadinya karies, mereka baru 
mengetahui saat gigi anaknya 
sudah berwarna coklat dan 
berlubang padahal tanda awal 
terjadi karies gigi adalah 
adanya bercak warna putih 
yang kemudian berubah 
menjadi coklat dan berlubang. 
Kebanyakan ibu juga tidak 
memperhatikan pertumbuhan 
gigi dan tidak mengajarkan 
menggosok gigi sejak anak 
mulai tumbuh gigi selain itu 
para ibu juga membiarkan saat 
anak mengalami karies gigi 
karena mereka berpendapat 
gigi yang berlubang masih gigi 
susu yang nantinya akan diganti 
dengan susu permanen padahal 
gigi susu yang rusak dapat 
mempengaruhi pertumbuhan 
gigi selanjutnya. Karies dapat 
dicegah dengan mengajarkan 
menggosok gigi sejak anak 
tumbuh gigi. Dari asumsi diatas 
dapat ditinjau dari pendapat 
(Rudolf,2006; Ikhsan,2009; 
Nelson,2000) menyatakan 
bahwa karies gigi juga 
berhubungan dengan makanan 
terutama karbohidrat (yaitu 

bentuk lengket dan bersisa) 
dan frekuensi makan lebih 
penting daripada jumlah total 
karbohidrat yang dikonsumsi. 
Sukrosa telah ditunjuk sebagai 
“penjahat” utama pada karies 
tetapi glukosa, fruktosa, 
maltosa dan laktosa juga 
disangkutkan. Beberapa faktor 
lain yang mempengaruhi karies 
gigi adalah gigi yang tidak 
beraturan dan air ludah yang 
kental, umur, keturunan, 
makanan, hormonal, serta letak 
geografis. Karies gigi sering 
terjadi pada gigi susu di rahang 
atas bagian depan dan 
belakang. Tanda awalnya 
berupa bercak putih atau coklat 
pada gigi kemudian jadi 
berlubang dan jika tidak 
ditangani karies biasanya 
menyebar ke jaringan 
sebelahnya yang menyebabkan 
sakit dan infeksi. Seharusnya 
gigi susu harus mendapat 
perawatan yang baik agar tidak 
mengganggu pertumbuhan gigi 
tetap dan rang dikemudian 
hari. Karies gigi dapat dicegah 
dengan membersihkan gigi dan 
gusi setiap hari dan 
mengajarkan menggosok gigi 
sejak dini saat anak mulai 
tumbuh gigi tentunya dengan 
menggunakan pasta gigi yang 
mengandung flouride yang 
sesuai, tindakan ini merupakan 
tindakan pencegahan dini yang 
merupakan tanggung jawab 
orang tua sebab anak belum 
dapat melakukannya sendiri 
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Ketiga, Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan hasil ada 
hubungan antara pemberian 
susu menjelang tidur dengan 
kejadian karies gigi pada balita. 
Sebagian besar responden yang 
diberi susu menjelang tidur 
mengalami karies gigi yaitu 
(55,4%) dan yang diberi susu 
menjelang tidur tidak 
mengalami karies gigi (0%), 
sebaliknya yang tidak diberi 
susu menjelang tidur dan 
terjadi karies sebanyak (12,5%) 
dan yang tidak diberi susu 
menjelang tidur dan tidak 
karies sebanyak (32,1%). 
Penelitian ini didukung oleh 
penelitian (Sumarti,2007) 
bahwa sebagian besar 
responden di TK sekaran 
Semarang mengalami karies 
gigi pada tingkat konsumsi 
makanan kareogenik sebanyak 
97,7%, hanya 2,3% yang tidak 
mengalami karies dengan 
mengkonsumsi makanan 
kareoginik. Dari hasil penelitian 
didapatkan ada hubungan 
antara pemberian susu botol 
menjelang tidur dengan 
kejadian karies gigi di Paud 
Melati Kelurahan Kandangan 
Kecamatan Benowo Surabaya. 

 Peneliti berasumsi 
keterkaitan antara pemberian 
susu menjelang tidur dengan 
kejadian karies gigi diakibatkan 
oleh pemberian susu 
menjelang tidur dan tetap 
menempelnya botol di mulut 
anak saat tidur. Kebanyakan ibu 

membiarkan anaknya minum 
susu botol dengan posisi tidur 
dan membiarkan sisa susu pada 
mulut saat anak tertidur 
padahal saat tidur sisa susu 
seperti laktosa dan maltosa 
menggenang dalam mulut yang 
di fermentasikan kemudian 
menimbulkan asam yang dapat 
menyebabkan karies gigi. Karies 
dapat diperparah karena 
melambatnya produksi ludah 
saat tidur, air ludah sendiri 
berfungsi untuk meningkatkan 
reflek menelan. Hal ini 
diungkapkan oleh (Narendra, 
2002) bahwa kebiasaan minum 
susu menjelang tidur dapat 
menyebabkan karies gigi. 
Timbunan susu dalam mulut 
merupakan media yang baik 
untuk difermentasi oleh bakteri 
Streptococcus mutans  sehingga 
menghasilkan asam yang 
merusak gigi. Sedangkan 
Menurut (Rudolf,2006) 
mengatakan Faktor penyebab 
karies gigi pada anak kecil 
paling sering adalah 
“pembusukan gigi akibat susu 
botol”, tipe karies yang 
merajalela ini terutama 
dihubungkan dengan 
penggunaan dot manis dan 
botol susu terutama menjelang 
tidur. Laktosa dan maltosa 
pada susu yang tergenang di 
mulut akan menjadi bahan 
untuk difermentasikan oleh 
bakteri Streptococcus mutans 
sehingga menjadi asam dan 
merusak jaringan keras gigi. 
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(Eisemberg, 1997) mengatakan 
bahwa kerusakan akan 
diperparah selama tidur karena 
produksi ludah sangat lambat, 
ludah berfungsi mencairkan 
makanan dan minuman serta 
meningkatkan reflek menelan 
dengan sedikitnya penelanan 
yang terjadi maka hisapan 
terakhir yang terjadi sebelum 
anak tertidur akan menggenang 
di dalam mulut dan berkontak 
dengan gigi-gigi selama berjam-
jam. Sedangkan menurut 
(Rudolf, 2006) menjelaskan 
tentang karies gigi mempunyai 
spesifitas pada bakteri dimana 
kariogenik terdapat pada 
golongan Streptococcus mulut 
yang secara kolektif disebut 
Streptococcus mutans. Plak gigi 
merupakan kompleks 
campuran elemen mikroba 
padat yang tertangkap dalam 
bahan seperti jeli yang 
mengandung produk ludah dan 
polisakarida bakteri. Asam yang 
dihasilkan oleh bakteri dalam 
plak terbatas dekat dengan 
permukaan email gigi dan tidak 
dapat dinetralisasi oleh buffer 
ludah atau pengenceran oleh 
cairan mulut. 

Pada balita karies gigi dapat 
dicegah dengan 
memperhatikan kesehatan gigi 
anak sejak awal tumbuh dan 
tidak memberikan susu 
menjelang tidur, upayakan 
memberi air putih setelah 
minum susu dan 
memperkenalkan anak untuk 

mengunjungi dokter gigi sejak 
umur 1 tahun atau setiar 6 
bulan sekali. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh 
(Nelson,2000) bahwa orang tua 
lebih memperhatikan 
kesehatan gigi anak terutama 
pada saat memberi susu 
menjelang tidur. Pemberian 
susu yang paling baik dengan 
menggunakan gelas jika 
terpaksa menggunakan botol 
usahakan dalam posisi tegak 
dan terjaga, apabila anak 
tertidur segera ambil botolnya 
dan mulut anak dikeringkan, 
mengajarkan anak untuk 
menggosok gigi dengan 
menggunakan pasta gigi 
mengandung flor tentunya 
dengan jumlah yang tepat, dan 
upayakan untuk 
memperkenalkan anak secara 
dini mengunjungi dokter gigi 
sejak usia 1 tahun. 

 
4. Kesimpulan  
a Anak usia 2 – 4 tahun di 

Paud Melati Kelurahan 
Kandangan Kecamatan 
Benowo surabaya sebagian 
besar diberi susu 
menjelang tidur. 

b. Sebagian besar anak usia 2 
– 4 tahun di Paud Melati 
Kelurahan Kandangan 
Kecamatan Benowo 
Surabaya mengalami karies 
gigi. 

c. Terdapat hubungan yang 
bermakna antara pemberian 
susu botol menjelang tidur 
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dengan kejadian karies gigi 
pada balita usia 2 – 4 tahun 
di Paud Melati Kelurahan 
Kandangan Kecamatan 
Benowo Surabaya. 
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Abstrak 

Penyebaran DHF merupakan salah satu masalah kesehatan yang di 
hadapi oleh keluarga karena dengan peningkatan jumlah penderita dan 
tingginya jumlah kematian yang akibatkan infeksi ini. DHF dikatakan 
penyakit yang berbahaya karena penyakit ini dapat mewabah dengan 
skala yang luas dalam waktu yang relatif singkat 

Desain penelitian ini adalah korelatif dengan menggunakan metode 
cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
genangan air dengan derajat DHF, hubungan antara tempat 
penampungan air dengan derajat DHF, dan hubungan antara pakaian 
yang tergantung dengan derajat DHF. Jumlah sampel 20 orang yang di 
ambil dengan purposive sampling. Menggunakan uji pearson chi-square 
yang di ambil dengan menggunakan kuesioner dan observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara genangan air 
dengan derajat DHF (P = 0,148), ada hubungan antara penampungan air 
dengan derajat DHF (P = 0,090), dan tidak ada hubungan antara pakaian 
yang tergantung dengan derajat DHF (P = 0,726). 

Dari hasil penelitian diatas tempat penampungan air berhubungan 
dengan derajat keparahan DHF. Direkomendasikan kepada keluarga 
untuk memperhatikan kondisi penampungan air dan tutup 
penampungan air agar tidak terjadi perkembangbiakan jentik. 

 
Kata kunci : genangan air, tempat penampungan air, pakaian yang 
tergantung, dan derajat DHF
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A. Latar Belakang 
Infeksi dengue merupakan 

salah satu masalah kesehatan 
yang di hadapi oleh keluarga 
karena dengan peningkatan 
jumlah penderita dan tingginya 
jumlah kematian yang akibatkan 
infeksi ini. Adanya genangan, 
penampungan air serta adanya 
pakaian yang tergantung, 
merupakan faktor penyebab 
DHF. Di Indonesia penyakit DHF 
masih merupakan masalah 
kesehatan karena masih banyak 
daerah yang endemik. Daerah 
endemik DHF pada umumnya 
merupakan sumber penyebaran 
penyakit ke wilayah lain. Setiap 
kejadian luar biasa (KLB) DHF 
umumnya dimulai dengan 
peningkatan jumlah kasus di 
wilayah tersebut.  

Jumlah kasus dan kematian 
demam berdarah di jawa timur 
selama 5 tahun terakir 
menunjukkan angka yang 
fluktuatif, namun secara umum 
cenderung mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2001 
dan 2004  

Terjadi lonjakan kasus yang 
cukup drastis karena adanya 
KLB, yaitu tahun 2001 sebanyak 
8246 penderita (angka insiden: 
23,50 per-100 ribu penduduk), 
dan tahun 2004 (sampai dengan 
mei) sebanyak 7180 penderita 
(angka insiden:20,34 per 100 
ribu penduduk). (Suegeng, 
2004: 24). Data dinas kesehatan 
Sidoarjo jumlah penderita DHF 
di Sidoarjo pada bulan Januari 

sampai dengan mei 2009 yang 
telah berobat dan di rawat di 
berbagai rumah sakit se-
Sidoarjo mencapai 687. Di 
dapatkan pula data dari studi 
pendahuluan pada bulan 
Desember - Februari 2010 di 
RSUD Sidoarjo yang terkena 
DHF mencapai 127 penderita.  

Penyebaran virus dengue 
yang di alami pasien tersebut 
berawal dari kurang atau 
minimnya pengetahuan tentang 
pencegahan dan gejala demam 
berdarah. Dilihat  dari keadaan 
kehidupan saat ini bahwa masih 
banyak keluarga yang 
mnggunakan tempat 
penampungan air, pakaian 
kotor yang tergantung dan 
membuang sampah 
sembarangan serta menumpuk 
barang-barang yang kurang  
bermanfaat (missal, ban bekas, 
kaleng bekas, timba air bekas, 
dan botol bekas) yang jarang 
dibersihkan, barang tersebut 
sering kali menjadi tempat 
genangan air atau selokan 
sehingga tidak mengalir lancar. 
Hal tersebut merupakan 
tempat-tempat yang disukai 
dan tempat untuk 
berkembangbiaknya nyamuk 
Aedes Aegypty.  

Perawat juga bisa berperan 
atau berpartisipasi dalam usaha 
pencegahan dan 
pemberantasan demam 
berdarah. Dalam hal ini peran 
perawat dapat berbentuk 
tindakan preventif, yaitu 
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mengidentifikasi hubungan 
antara faktor lingkungan 
dengan derajat DHF serta di 
kemudian hari dapat dilakukan 
memberikan penyuluhan pada 
keluarga tentang cara 
pemberantasan dan 
pencegahan sarang nyamuk 
Aedes Aegypty. Promotif 
dengan memberikan 
penyuluhan tentang resiko 
tinggi terkena demam berdarah. 
Program pencegahan dan 
pemberantasan nyamuk 
demam berdarah akan efektif 
jika keluarga mengetahui faktor 
yang mempengaruhi terjadinya 
DHF. Upaya yang dapat 
dilakukan, antara lain 
penurunan sumber, manajemen 
limbah, pengubahan tempat 
perkembangbiakan buatan 
manusia 
 
B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan 
adalah metode analitik 
korelatif, dimana akan dipelajari 
adanya hubungan antara faktor 
lingkungan dengan derajad 
kejadian DHF dalam keluarga. 
Metode pendekatan 
pengambilan penelitian dengan 
cross sectional yaitu 
pengambilan data dari keempat 
variabel dikumpulkan dalam 
satu waktu.  

Sasaran utama penelitian ini  
adalah semua keluarga pasien 
yang menderita DHF yang 
dirawat di RSUD Sidoarjo 
sejumlah 21 anak. Pengambilan 

sampel dengan cara Simple 
random sampling yaitu 
Pengambilan sampel dengan 
mencampur subjek-subjek di 
dalam populasi sehingga semua 
subjek dianggap sama dengan 
sistem acak dan didapatkan 
sampel sejumlah 20 anak. 

Instrumen pengumpulan 
data menggunakan kuesioner 
terstruktur yang dikembangkan 
berdasarkan kisi-kisi komponen 
faktor lingkungan yang 
merupakan kebiasaan keluarga 
dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam tahapan analisa data 
peneliti memanfaatkan bantuan 
computer dengan tahapan 
analisa univariat dan bivariat. 
Analisa univariat dengan dua 
tujuan, yaitu analisa deskriptif. 
Analisa deskriptif dilakukan 
untuk menggambarkan setiap 
variabel yang diteliti secara 
terpisah dengan cara membuat 
tabel frekwensi dari masing-
masing variabel Untuk 
mengetahui hubungan atau 
derajad keeratan antara variabel 
yang diteliti, yaitu antara 
pemberian susu botol menjelang 
tidur dengan kejadian karies gigi 
digunakan analisis bivariat.  
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C. Hasil Penelitian 
 

N
0 

Karakteristik 
variabel 

freku
ensi 

(%) 

1 Genangan air 
-Positif (+) 
-Negatif (-) 

  
10 
10 

  
50 
50 

2 Jenis kelamin  
-Laki-laki 
-perempuan 

  
23 
33 

  
41 
59 

3 Penampungan air 
-ada 
-tidak ada 
 

 
 

15 
5 

 
 

75 
25 

4 Pakaian tergantung 
-ada 
-tidak ada 

 
 

18 
2 

 
 

90 
10 

 

5 Derajad DHF 
-Derajad I 
-Derajad II 
-Derajad III 

 
3 

11 
6 

 
15 
55 
30 

 
D. Pembahasan 
1. Hubungan antara genangan 

air dengan derajad DHF 
Berdasarkan penelitian tidak 

ada hubungan antara genangan 
air dengan derajat DHF (Dengue 
Haemorrhagic Fever) dalam 
keluarga. Secara statistik di 
dapatkan hasil p value 0,148. 
Peneliti berasumsi bahwa 
tingginya derajat DHF dalam 
keluarga di RSUD sidoarjo tidak 
di pengaruhi oleh faktor 
genangan air melainkan 
lambatnya penanganan pada 
penderita DHF. Berdasarkan 
hasil wawancara penelitian 
sebagian responden 
mengatakan bahwa awalnya 
adalah demam, namun para 
keluarga menganggapnya itu 
hanya demam biasa sehingga 
tidak mendapatkan penanganan 

secara cepat dan tepat dari 
petugas kesehatan. Nadesul 
(2007) mengatakan jika 
terlambat di tangani, akibat 
yang mungkin di timbulkan oleh 
penyakit DHF (dengue 
haemorrhagic fever) bisa lebih 
dahsyat dari pada kasus 
berbahaya lainnya. 

Ginanjar (2008) 
mengungkapkan bahwa 
sebagaimana model 
epidemiologi penyebaran 
penyakit DHF di pengaruhi oleh 
interaksi, yaitu faktor pejamu 
(target penyakit,inang) dalam 
hal ini adalah manusia yang 
rentan tertular penyakit DHF. 
Dalam hal ini anak-anak 
cenderung lebih rentan di 
bandingkan kelompok usia 
lain,salah satunya adalah 
karena faktor imunitas 
(kekebalan) yang relatif lebih 
rendah dibandingkan orang 
dewasa, selain itu dapat 
dipengaruhi oleh pencahayaan 
yang baik sehingga jentik 
nyamuk aedes aegypty sebelum 
besar sudah mati dan 
kemungkinan nyamuk aedes 
aegypty untuk menggigit 
keluarga lebih sedikit. dapat 
katakan bahwa tingginya 
derajat DHF tidak di pengaruhi 
oleh genangan air saja tetapi 
dapat di pengaruhi oleh 
beberapa faktor yang dapat 
mempertinggi derajat DHF. 
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2. Hubungan antara Tempat 
Penampungan Air Dengan 
Derajat DHF  
Berdasarkan penelitian tidak 

ada hubungan antara tempat 
penampungan air dengan 
derajat DHF (Dengue 
Haemorrhagic Fever) dalam 
keluarga. Secara statistik 
didapatkan hasil p value 0,090. 
Sebagian besar keluarga 
menggunakan tempat 
penampungan air dirumahnya, 
tetapi sebagian besar juga 
tempat penampungan air 
tersebut tidak menggunakan 
tutup. Wawancara dengan 
beberapa keluarga dan hasil 
analisis kuesioner tentang 
penampungan air, di dapatkan 
data bahwa tingginya derajat 
DHF di ruang mawar RSUD 
Sidoarjo terjadi karena sebagian 
besar keluarga yang 
menggunakan tempat 
penampungan air di rumahnya 
tetapi tidak menggunakan 
tutup. Peneliti berasumsi bahwa 
sesuai dengan karakteristik 
nyamuk aedes aegypty bahwa 
tempat penampungan air yang 
tidak di tutup dan kelembapan 
tempat merupakan tempat 
sarana yang efektif untuk 
bertelurnya nyamuk aedes 
aegypty, semakin sering 
penampungan air tidak di tutup 
dan semakin lembab keadaan 
tempat tersebut yang akhirnya 
semakin potensial untuk 
menggigit keluarga dalam 
rumah. Nyamuk aedes aegypty 

sangat suka tinggal dan 
berkembang biak dalam air 
bersih, semakin banyak nyamuk 
yang telah berkembang biak 
maka semakin besar juga virus 
dengue yang di tularkan. Sesuai 
dengan Irsanya (2009) bahwa 
Macam tempat penampungan 
air, sebagai tempat perindukan 
nyamuk Aedes aegypti, hal ini 
yang dapat mempertinggi 
derajat DHF dalam keluarga.  

 
3. Hubungan antara Keadaan 

Pakaian yang tergantung 
dengan Derajat DHF 
Berdasarkan penelitian tidak 

ada hubungan antara keadaan 
pakaian yang tergantung 
dengan derajat DHF (Dengue 
Haemorrhagic Fever) dalam 
keluarga. Secara statistik di 
dapatkan hasil p value 0,726. 
Peneliti berasumsi bahwa 
tingginya derajat DHF dalam 
keluarga tidak di pengaruhi oleh 
kebiasaan keluarga 
menggantungkan pakaian di 
belakang pintu. Nyamuk aedes 
aegypty lebih menyukai tempat 
yang teduh dan lembab saja, 
pakaian yag tergantung hanya 
di buat untuk tempat 
bersembunyi sementara saja, 
sehingga resiko untuk menggigit 
keluarga minimal meskipun ada 
kemungkinan. 

Wawancara dengan 
beberapa responden bahwa 
dikamar keluarga terdapat 
sedikit nyamuk karena rata-rata 
keluarga sudah menggunakan 
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obat nyamuk sehingga 
kemungkinan responden yang 
terkena DHF (dengue 
haemorrhagic fever) di gigit di 
luar ruang kamar atau di luar 
rumah yang mempunyai kondisi 
lembab. Sesuai dengan Satari 
dan Meiliasari (2004) bahwa 
faktor eksternal merupakan 
faktor yang datang dari luar 
tubuh manusia. Faktor ini tidak 
mudah dikontrol karena 
berhubungan dengan 
pengetahuan, lingkungan dan 
perilaku manusia baik di tempat 
tinggal, lingkungan sekolah, 
atau tempat bekerja. Hal ini 
dikarenakan tempat umumnya 
lembab, kurang sinar matahari 
dan sanitasi atau 
kebersihannya. selain itu jarak 
dari rumah ke rumah. Rumah 
sempit, bisa mempengaruhi 
terjadinya DHF sesuai 
karakteristik nyamuk aedes 
aegypty yang lebih suka tinggal 
di kondisi yang lembab dan 
pencahayaan kurang. 

 
E. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa data 
dalam penelitian yang telah 
dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Genangan air dirumah 

keluarga tidak ada 
hubungannya dengan 
derajat DHF (Dengue 
Haemorrhagic Fever). 

2. Tempat penampungan air 
dirumah keluarga ada 
hubungannya dengan 

derajat DHF (Dengue 
Haemorrhagic Fever). 

3. Keadaan pakaian yang 
tergantung dibelakang pintu 
tidak ada hubungannya 
dengan derajat DHF (Dengue 
Haemorrhagic Fever)  
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara jenis larutan 
dengan kejadian infeksi nosokomial flebitis pada pasien dengan 
pemasangan jarum infus. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 
2010 di Ruang Interna RSU Dr. Soebandi Jember dengan jumlah 
responden sebanyak 65 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (67,7%) 
mendapatkan cairan isotonis. 65% responden mengalami infeksi 
nosokomial flebitis. Berdasarkan hasil uji statistik chi-square didapatkan 
bahwa terdapat hubungan antara jenis larutan dengan kejadian infeksi 
nosokomial  flebitis. 
Guna menekan timbulnya infeksi nosokomial flebitis maka 
direkomendasikan untuk selalu memperhatikan hal-hal yang dapat 
meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial flebitis antara lain 
pengaturan laju pemberian cairan infus, faktor bakterial, serta faktor-
faktor mekanis. 
 
Kata kunci : Infeksi Nosokomial Flebitis, Pemasangan Jarum Infus, Jenis 
Larutan. 
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A. Latar Belakang 

Infeksi nosokomial merupakan 
fenomena yang masih menjadi 
permasalahan serius di ruang 
rawat inap rumah sakit. Salah 
satunya adalah terjadinya 
flebitis pada pasien yang 
dilakukan pemasangan jarum 
infus. 
 Pemasangan jarum infus 
diharapkan tidak menimbulkan 
infeksi nosokomial flebitis bagi 
pasien. Namun, kenyataan 
infeksi nosokomial flebitis 
akibat pemasangan jarum infus 
masih sering kita dapatkan. 
Angka infeksi nosokomial 
flebitis akibat tindakan 
pemasangan jarum infus di 
rumah sakit masih tergolong 
tinggi misalnya: di RSCM Jakarta 
0 -14,4%, Rumah sakit 
Persahabatan Jakarta 2,8-
77,7%, Rumah Sakit Islam 
Jakarta 3,2-90,8%, Rumah Sakit 
dr. Soetomo Surabaya 
khususnya flebitis dari tahun 
1997 sebanyak 2,20% tahun 
1998 sebanyak 2,39% tahun 
1999 sebanyak 1,74% tahun 
2000 sebanyak 1,63 % tahun 
2001 sebanyak 1,64% 
(Perdarlin, 2005 dalam Achbab, 
2006), Rumah Sakit Tk. III 
Baladhika Husada Jember angka 
flebitis pada tahun 1998 
sebanyak 21,02% (Triwiyoso, 
1998), pada tahun 2006 
sebanyak 67,5% (Achbab, 2006), 
sedangkan Rumah Sakit RSU 
dr.Soebandi Jember Angka 

flebitis pada tahun 2010 
sebanyak 64,62%. 
 Infeksi nosokomial 
flebitis tersebut dapat 
disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain rantai infeksi 
meliputi: agent, portal of exit, 
portal of entry, terdapat cara 
penularan, faktor eksogen dan 
faktor endogen. Namun faktor-
faktor dominan yang 
mempengaruhi infeksi 
nosokomial itu sendiri sampai 
saat ini belum jelas. 
 Salah satu faktor 
eksogen yang dapat 
menyebabkan timbulnya infeksi 
nosokomial flebitis adalah 
larutan yang masuk melalui 
infus. Menurut Perry & Potter 
(2005), larutan atau cairan infus 
dapat dibedakan menjadi 
larutan isotonis, hipertonis dan 
hipotonis. Larutan atau cairan 
infus ini tentu mempunyai 
kekentalan dan kandungan 
bahan kimia yang berbeda-
beda. Hal inilah yang mungkin 
dapat menimbulkan 
permasalahan terjadinya 
flebitis. 
 Berbagai upaya telah 
dilakukan oleh rumah sakit 
dalam mencegah terjadinya 
infeksi nosokomial yang 
disebabkan oleh karena 
pemasangan jarum infus antara 
lain persiapan pasien, memilih 
vena yang besar dan lurus, 
pemilihan alat, teknik 
pemasangan sesuai prosedur, 
meningkatkan pengetahuan dan 
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ketrampilan petugas, informasi 
dan pendekatan petugas 
terhadap pasien (Triwiyoso, 
1998). Walaupun hal tersebut 
telah dilakukan, tetapi angka 
infeksi nosokomial flebitis di 
rumah sakit tetap saja tinggi.  

 
B. Metodologi 

 Desain yang digunakan 
pada penelitian ini adalah 
korelasi yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi hubungan jenis 
larutan dengan kejadian infeksi 
nosokomial flebitis pada pasien 
dengan pemasangan jarum 
infus. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua pasien yang 
terpasang infus di Ruang 
Interna RSU dr.Soebandi Jember 
yang berjumlah 106 pasien. 
Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 65 orang yang 
diambil secara purposive 
sampling dengan criteria 
sebagai berikut: 1) Pasien yang 
terpasang infuse dengan satu 
jenis/golongan cairan yaitu 
cairan isotonis, hipertonis atau 
hipotonis saja; 2) Pasien yang 
terpasang infus ≤ 3 x 24 jam. 
Instrument yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
lembar observasi yang 
digunakan untuk mencatat jenis 
larutan dan untuk 
mengobservasi tanda-tanda 
terjadinya flebitis (adanya nyeri, 
kemerahan di sekitar tusukan, 
demam, dan benjolan di sekitar 
penusukkan). Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Desember 
2010 di Ruang Interna RSD dr. 
Soebandi Jember. 

 
C. Hasil Penelitian  
1. Jenis Larutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 1 di atas 
menunjukkan bahwa sebagian 
besar (67,7%) responden 
mendapatkan jenis larutan 
isotonis. 

 
 

2. Kejadian Flebitis 
 
 
 

 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar 2. di atas 
menunjukkan bahwa sebagian 
besar (65%) responden 
mengalami infeksi nosokomial 
flebitis. 

 
3. Hubungan Jenis Larutan 

dengan kejadian Infeksi  
Nasokomial Flebitis 



 

 

Berdasarkan gambar 3. di 
atas menunjukkan bahwa 
responden yang mendapatkan 
larutan isotonis, sebanyak 
75%nya mengalami infeksi 
nosokomial flebitis. Sedangkan 
responden yang mendapatkan 
larutan hipertonis dan 
hipotonis, 43%nya mengalami 
infeksi nosokomial flebitis. Hasil 
uji statistik chi-square diperoleh 
hasil terdapat hubungan antara 
jenis larutan dengan kejadian 
infeksi nosokomial flebitis 
(pvalue=0,024; α=0,05). 

 
D. Pembahasan 
1. Jenis Larutan 

Jenis larutan yang sering 
dipergunakan oleh rumah sakit 
adalah larutan isotonis, 
hipotonis, dan hipertonis. Dari 
ketiga jenis larutan di atas, yang 
paling sering digunakan adalah 
jenis larutan isotonis dengan 
alasan cairan tersebut 
mengandung konsentrasi 
larutan yang sama dengan 
cairan tubuh. Hal ini dilakukan 
dengan harapan dapat 
meminimalisir kejadian infeksi 
nosokomial flebitis. Hal ini 
dapat dilihat dari gambar 1. 

yang menunjukkan bahwa 
sebagian besar (67,7%) 
responden mendapatkan 
larutan isotonis. Dan sisanya 
mendapatkan larutan hipotonis 
dan hipertonis. 

 
2. Infeksi Nosokomial Flebitis 

Flebitis adalah 
peradangan pada vena atau 
pembuluh darah. Flebitis 
merupakan inflamasi vena 
yang disebabkan baik oleh 
iritasi kimia maupun mekanik 
yang sering disebabkan oleh 
komplikasi dari terapi 
intravena. Flebitis biasa 
terjadi pada pemasangan 
infus yang lama atau > 3 x 24 
jam setelah pemasangan 
infus. 

Flebitis ini ditandai 
dengan pasien merasankan 
rasa nyeri bila ditekan atau 
terasa sakit, kemerahan pada 
tempat penusukan dan 
sekitarnya, rasa panas dan 
sakit pada tempat 
penusukan, kemerahan 
sepanjang vena yang ditusuk, 
bengkak dan demam. 

Sampai saat ini, 
kejadian infeksi nosokomial 
flebitis masih dibilang masih 
tinggi. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil penelitian yang 
menunjukkan 65% 
responden mengalami 
infeksi nosokomial flebitis. 

3. Hubungan Jenis Larutan 
dengan Kejadian Infeksi  
Nasokomial Flebitis 

Jenis 
Larutan 

Kejadian Infeksi 
Nosokomial 

Flebitis  Total 
pvalu

e 
Flebiti

s 
Tidak 

Flebitis 

Isotonis 33 
(75%) 

11 
(25%) 

44 
(100%) 

0,024 
 

Hipoto
nis dan 
Hiperto
nis 

9 
(43%) 

12 (57%) 21 
(100%) 
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Sebagaimana disebutkan di 
atas, bahwa ada tiga jenis 
larutan yang sering diberikan 
kepada pasien antara lain 
larutan isotonis, hipertonis, 
dan hipotonis. Dari ketiga 
jenis larutan tadi, yang paling 
banyak diberikan kepada 
pasien adalah larutan isotonis 
dengan alasan cairan tersebut 
mengandung konsentrasi 
larutan yang sama dengan 
cairan tubuh. Hal ini dilakukan 
dengan harapan dapat 
meminimalisir kejadian infeksi 
nosokomial flebitis.  

Namun begitu, hasil 
penelitian menunjukkan 
bahwa dari 44 responden 
yang menggunakan larutan 
isotonis, 75%nya terjadi 
infeksi nosokomial flebitis. 
Kejadian ini dapat disebabkan 
oleh karena pemberian 
tetesan yang terlalu cepat, 
aktivitas klien yang berlebih, 
kondisi klien yang sangat 
buruk, penyakit yang dialami 
(diabetus mellitus), umur 
pasien yang mempengaruhi 
kondisi rentannya pembuluh 
darah, dan derajat keasaman 
obat yang diberikan kepada 
pasien melalui intravena. 
Suprihatin & Yuniar (2003) 
menyatakan bahwa, derajat 
keasaman obat dapat 
meningkatkan kejadian 
flebitis. 

Larutan hipertonis 
dapat menyebabkan flebitis, 
karena hipertonis mempunyai 

sifat tonisitas yang lebih 
besar dari plasma sehingga 
akan merangsang CES (cairan 
ekstra selluler) untuk masuk 
ke dalam intravena melalui 
membran semipermeabel 
dan berakibat terjadinya 
oedema pada vena, sehingga 
aliran darah mengalami 
hambatan dan terjadi flebitis. 
Selain itu, osmolaritas larutan 
infus yang tinggi dapat 
mengakibatkan risiko 
tingginya terkena infeksi 
nasokomial flebitis, hal ini 
menyebabkan pasien yang 
menggunakan larutan dengan 
kadar osmolaritas yang tinggi 
lebih rentan terkena infeksi 
nasokomial flebitis.   

Sedangkan larutan 
hipotonis merupakan cairan 
yang mempunyai sifat 
tonisitas lebih kecil dari 
plasma yang dapat 
menyebabkan penarikan oleh 
CES (cairan ekstra selluler) 
melalui membran 
semipermeabel. Keadaan ini 
menyebabkan cairan dalam 
vena tertarik keluar yang 
menyebabkan terjadi oedema 
pada extravena sehingga 
menekan vena dan 
mengakibatkan aliran darah 
tidak lancar dan terjadi 
flebitis. Hal ini dibuktikan dari 
hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa dari 21 
responden yang 
mendapatkan larutan 
hipertonis dan hipotonis, 
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43%nya terkena infeksi 
nosokomial flebitis. Hasil uji 
statistik chi-square juga 
menegaskan bahwa terdapat 
hubungan antara jenis larutan 
dengan kejadian infeksi  
nasokomial flebitis 
(pvalue=0,024; α=0,05). 

Namun begitu, ada 
beberapa hal yang perlu 
dicermati, selain faktor jenis 
larutan bahwa ada beberapa 
hal yang dapat 
mempengaruhi terjadinya 
infeksi nosokomial flebitis. 
Kesalahan-kesalahan mekanis 
yang dilakukan dalam 
pemasangan jarum infus 
merupakan faktor yang paling 
sering terjadi dan dapat 
menyebabkan terjadinya 
infeksi nosokomial flebitis, 
antara lain kurang tepatnya 
pemilihan jarum infus 
(ukuran dan bahan), 
pemilihan vena dan cara 
fiksasinya. Penggunaan jarum 
infus diameter kecil membuat 
butiran air infus yang lebih 
kecil pula. Kecilnya butiran 
infus pada osmolaritas tinggi, 
bisa memperkecil resiko 
gesekan dengan dinding 
pembuluh darah.  

Selain faktor pemilihan 
vena dan penggunaan jarum 
infus, hal lain yang dapat 
meningkatkan risiko 
terjadinya infeksi nosokomial 
flebitis adalah adalah faktor 
bakterial. Faktor ini 
disebabkan karena kurangnya 

memperhatikan kebersihan 
dalam proses pemasangan 
jarum infus, baik mengenai 
kebersihan tangan, teknik 
aseptik, perawatan daerah 
infus serta antisepsis kulit. 

 
E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara jenis 
larutan dengan kejadian infeksi  
nasokomial flebitis. Melihat 
fakta yang ada, sehingga 
sebagai seorang perawat harus 
selalu berupaya menekan 
terjadinya infeksi nosokomial 
flebitis dengan cara selalu 
memperhatikan teknik septik 
dan antiseptik dalam 
pemasangan dan perawatan 
jarum infus. 
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pengaruh senam kaki terhadap penyembuhan luka gangren pada 
pasien diabetes mellitus di paviliun iii  rumkital dr. ramelan Surabaya 

 
Hidayatus Sya’diyah, MKep 
Stikes Hang Tuah Surabaya 

E-Mail: mahisya01_sht@yahoo.com 

 
Abstrak 

Senam kaki merupakan olah raga untuk mencegah memburuknya luka 
gangren pada pasien DM. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis pengaruh senam kaki terhadap penyembuhan luka gangren 
pada pasien diabetes Mellitus.  

Penelitian ini menggunakan metode  pra eksperimen one group pre-post 
test non control group design dengan melakukan observasi pertama 
(pretest dan menguji perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen 
(post test). Sampel penelitian menggunakan teknik  Consecutive 
Sampling dan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) tidak 
mengalami hipoglikemia, 2) tidak mendapatkan terapi HBO, 3) belum 
pernah mendapatkan senam kaki, 4) pasien dengan GCS  456 yang 
berada di Paviliun III  Rumkital Dr.Ramelan Surabaya. 

Hasil penelitian  dengan menggunakan uji Statistik Wilcoxon Signed Rank 
Test (p<0,05); sebelum dan sesudah perlakuan Senam kaki, p=0,046. 
Sedangkan pada kelompok kontrol  p = 0.317  berarti tidak ada 
perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Sedangkan hasil uji statistik 
untuk perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
adalah p = 0,421, lebih besar dari (p<0,05) berarti tidak ada perbedaan 
atau tidak ada pengaruh senam kaki terhadap tingkat kesembuhan luka 
gangren. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh senam kaki 
terhadap tingkat kesembuhan luka Gangren Senam kaki merupakan 
salah satu perawatan latihan fisik yang merupakan alternatif perawatan 
tambahan untuk mendukung penyembuhan luka  

 
Keyword: Senam Kaki, Tingkat Kesembuhan Luka, Diabetes Melitus 
Gangren 
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A. Latar Belakang  
Diabetes Mellitus adalah 

suatu kumpulan gejala yang 
timbul pada seseorang yang 
disebabkan  adanya 
peningkatan kadar gula 
(glukosa) darah akibat 
kekurangan insulin baik absolut 
maupun relatif (Slamet Suyono, 
2002 : 8).  

Pasien Diabetes Mellitus 
lebih mudah mengalami infeksi 
berat seperti gangren. Gangren 
adalah suatu infeksi yang 
ditandai dengan perluasan 
sellulitis dan timbul vesikula 
yang hemoragik. Sehingga 
permukaan gangren nampak 
kemerahan disertai 
pembentukan callus yang akan 
menimbulkan ulserasi.  

Menurut pengamatan 
peneliti di ruang Pav III Rumkital 
Dr. Ramelan didapatkan rata-
rata klien Diebetes Melitus  
dengan komplikasi gangren dan 
senam kaki sebagai salah satu 
tindakan keperawatan yang 
dapat diberikan kepada klien 
untuk mencegah dan 
mendukung penyembuhan luka 
gangren masih belum maksimal 
dilaksanakan dan lebih 
mengutamakan pengobatan 
dan nutrisi. 

 Senam kaki merupakan 
latihan berupa gerakan 
integratif pada kaki bagi 
penderita Diabetes Mellitus 
yang berguna untuk 
melancarkan aliran darah ke 
dan dari kaki, menguatkan otot 

kaki, menambah kelenturan 
sendi, dan memelihara fungsi 
syaraf  (http//www.korantempo.com.). 
Namun sampai saat ini belum 
diketahui pengaruh senam kaki 
terhadap penyembuhan luka 
gangren pada pasien Diabetes 
Mellitus Gangren di Paviliun III 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

Beberapa penelitian di 
Indonesia melaporkan bahwa 
angka kematian ulkus gangren 
pada penderita Diabetes 
Melitus berkisar 17% - 32%, 
sedangkan angka laju amputasi 
berkisar antara 15-30% (Ilyas, 
Ermita 2002 : 293). Diabetes 
Mellitus merupakan penyakit 
degeneratif yang diperkirakan 
akan terus meningkat 
prevalensinya. 

Dari berbagai penelitian 
epidemiologis di Indonesia, 
terdapat peningkatan 
prevalensi dari 1,5% – 2,3% 
menjadi 5,7% pada penduduk 
usia lebih dari 15 tahun. 
Sedangkan di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya, pasien 
Diabetes Mellitus dengan 
komplikasi gangren  di ruang 
Pav. III pada bulan Januari – Mei 
2007 sebanyak  98 orang dan 
rata-rata perbulan sebanyak 19-
20 orang. 

Kondisi hiperglikemia pada 
pasien diabetes mellitus dapat 
menyebabkan berbagai 
komplikasi di berbagai organ. 
Menurut Brunner dan Suddart 
(2002 : 1223), pembuluh darah 
pada pasien diabetes mellitus 
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cenderung lebih mudah 
mengalami aterosklerosis 
dibandingkan pada orang 
normal. Perubahan 
aterosklerotik dalam pembuluh 
darah besar pada akstrimitas 
bawah merupakan penyebab 
meningkatnya insiden penyakit 
oklusi arteri perifer.  

Sirkulasi ekstrimitas bawah 
yang buruk merupakan salah 
satu penyebab lamanya 
kesembuhan luka dan 
terjadinya gangren. Glukosa 
darah yang tinggi juga 
menyebabkan demielinisasi 
syaraf. Hantaran syaraf akan 
terganggu bila terdapat 
kelainan pada selubung myelin. 
Adanya gangguan pada 
hantaran syaraf dan penebalan 
serta penutupan kapiler 
menyebabkan neuropati perifer 
pada kaki. Hiperglikemia akan 
mengganggu kemampuan 
leukosit untuk menghancurkan 
bakteri sehingga pasien DM 
mudah mengalami infeksi. 
Kombinasi hal-hal diatas 
menyebabkan gangren pada 
pasien diabetik. 

Senam kaki merupakan 
salah satu bagian dari olah raga 
yang sangat penting terutama 
untuk mencegah memburuknya 
luka gangren pada pasien DM. 
Menurut Ilyas, Ermita at all 
(2002 : 297), otot-otot yang 
berkontrakasi aktif dapat 
meningkatkan blood flow 
sehingga dapat memperbaiki 
sirkulasi dan aliran oksigen lebih 

optimal. Selain itu otot yang 
aktif bersifat insulin like effect 
sehingga meningkatkan 
masuknya glukosa dalam sel 
otot untuk dipecah menjadi 
energi. Dengan turunnya gula 
darah maka fungsi leukosit 
dapat lebih optimal dan 
progresifitas neuropati perifer 
dapat berkurang.  

Meningkatnya vaskularisasi 
pada ekstrimitas, peningkatan 
fungsi leukosit dan 
berkurangnya neuropati 
diharapkan dapat mempercepat 
penyembuhan luka gangren 
diabetik. Dengan latar belakang 
di atas perlu dilakukan 
penelitian pengaruh senam kaki 
terhadap penyembuhan luka 
gangren pada pasien diabetes 
Mellitus Gangren.  
 
B. Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini penelitian 
ini menggunakan metode  pra 
eksperimen one group pre-post 
test non control group design 
dengan melakukan observasi 
pertama atau pretest  yang 
memungkinkan peneliti menguji 
perubahan yang terjadi setelah 
adanya eksperimen (post test), 
rancangan ini tidak memiliki 
kelompok pembanding (kontrol) 
(Nursalam, 2007).  

Sampel penelitian 
menggunakan teknik  
Consecutive Sampling dan 
sampel yang diambil adalah 
pasien Diabetes Mellitus 
Gangren yang memenuhi 
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kriteria sebagai berikut : 1) 
penderita tidak mengalami 
hipoglikemia, 2) penderita tidak 
mendapatkan terapi HBO, 3) 
pasien yang belum pernah 
mendapatkan senam kaki, 4) 
pasien dengan GCS  456 yang 
berada di Paviliun III  Rumkital 
Dr.Ramelan Surabaya. 

Analisis data: Wilcoxon 
Signed Rank Test, bertujuan 
membandingkan nilai sebelum 
dan sesudah perlakuan dan 
membandingkan dengan 
kelompok kontrol.  
 
C. Hasil Penelitian 
1. Tingkat Kesembuhan Luka 

Gangren dengan dilakukan 
senam kaki  
Tingkat 

Kesembuhan 
Sebelum Sesudah 

Baik 0 0 % 1 20 % 

Ada perbaikan 
luka 

1 20 % 3 60 % 

Tidak ada 
perbaikan luka 

4 80 % 1 20 % 

Jumlah 5 100 
% 

5 100 
% 

p = 0,046 

 
2. Kesembuhan Luka Gangren 

tanpa Senam Kaki  

 

3. Pengaruh Senam Kaki 
terhadap Tingkat 
Kesembuhan Luka Gangren  

Tingkat 
kesembuh

an 

Kelompok 
eksperimen 

Kelompok kontrol 

sebelum sesuda
h 

Awal Akhir 

Baik 0 
 

0 % 1 20 
% 

0 
 

0 % 0 0 
% 

Ada 
perbaikan 
luka 

1 20 
% 

3 60 
% 

2 40 
% 

3 60 
% 

Tidak ada 
perbaikan 
luka 

4 80 
% 

1 20 
% 

3 60% 2 40 
% 

Jumlah 5 100 
% 

5 100 
% 

5 100 
% 

5 10
0 
% 

p = 0,421 

 
Berdasarkan tabel 5.1 Tingkat 
kesembuhan luka gangrene 
responden sebelum dilakukan 
senam kaki antara lain terbesar 
pada tidak ada perbaikan 
sebanyak 4 responden (80 %) 
dan ada perbaikan sebanyak 1 
responden (20 %) sedangkan 
tingkat kesembuhan luka 
gangrene responden sesudah 
dilakukan senam kaki antara 
lain baik sebanyak 1 responden 
(20 %), ada perbaikan luka 
sebanyak 3 responden (60 %) 
dan tidak ada perbaikan luka 
sebanyak 1 responden (20 %) 
dan hasil uji statistik didapatkan 
tingkat kesalahan p=0,046 
dimana kurang dari (p<0,05) 
sehingga ada perbedaan tingkat 
kesembuhan luka gangrene 
sebelum dan sesudah senam 
kaki atau ada pengaruh senam 
kaki terhadap tingkat 
kesembuhan luka gangrene. 

 

Tingkat 
kesembuhan 

Awal Akhir 

Baik 0 
 

0 % 0 0 % 

Ada perbaikan 
luka 

2 40 % 3 60 % 

Tidak ada 
perbaikan luka 

3 60% 2 40 % 

Jumlah 5 100 % 5 100 
% 

p = 0,317 
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D. Pembahasan 
1. Tingkat Kesembuhan Luka 

Gangren dengan dilakukan 
senam kaki pada Kelompok 
Eksperimen 

Pada kelompok eksperimen, 
hasil observasi tingkat 
kesembuhan luka sebelum 
dilakukan  senam kaki dimana 
ada perbaikan luka sebanyak 1 
responden (20 %) dan tidak ada 
perbaikan luka sebanyak 4 
responden (80 %). Setelah 
diberikan Senam Kaki dengan 
frekuensi 2 kali sehari selama 1 
bulan dengan bantuan perawat, 
peneliti dan pasien secara 
mandiri terjadi peningkatan 
kesembuhan luka gangren pada 
pasien dengan hasil 1 
responden (20 %) keadaan luka 
gangren baik, 3 responden (60 
%) keadaan luka gangren ada 
perbaikan dan 1 responden (20 
%) dengan keadaan luka tidak 
ada perbaikan.  
 
Dari dari data di atas dapat 
dilihat bahwa masih terdapat 1 
responden dengan kondisi luka 
yang tetap dalam keadaan tidak 
ada perbaikan. Hal tersebut 
dapat disebabkan oleh faktor 
lain yang dapat menghambat 
penyembuhan luka meskipun 
telah dilakukan senam kaki 
seperti eksudat yang berebihan 
pada luka klien, penurunan 
suplay oksigen dimana unsur ini 
memegang peranan penting di 
dalam pembentukan kolagen, 
kapiler-kapiler baru dan 

perbaikan epitel serta 
pengendalian infeksi. Jumlah 
oksigen yang dikirimkan untuk 
sebuah luka tergantung pada 
tekanan partial oksigen di 
dalam darah, tingkat perfusi 
jaringan dan volume darah 
total. Sesuai dengan teori yang 
diungkapkan oleh Morison M 
(2003) terdapat banyak faktor 
yang dapat memerlambat 
proses penyembuhan luka 
antara lain : 1) Faktor instrinsik 
(kondisi luka, patofisiologi 
umum, pengaruh fisiologis dan 
psikologis), 2) Faktor ekstrinsik 
(penatalaksanaan luka yang 
tidak tepat dan terapi lain yang 
dapat merugikan seperti 
radioterapi, terapi steroid) 
 
Di samping itu, ditemukan ada 
perbaikan luka sebelum 
perlakuan 1 responden (20 %), 
sesudahnya 3 responden (60 %), 
serta ditemukan tidak ada 
perbaikan luka sebelum 
perlakuan sebanyak 4 
responden (80 %) dan sesudah 
perlakuan hanya 1 responden 
(20 %). Hal tersebut disebabkan 
oleh efek senam kaki yang telah 
dilaksanakan oleh klien dua kali 
sehari selama 1 bulan dengan 
mengesampingkan berbagai 
faktor yang mempengaruhinya. 
Senam kaki yang dilakukan oleh 
klien berupa latihan integratif 
pada kaki gangren khususnya 
pada klien Diabetes melitus 
sehingga sirkulasi darah ke area 
kaki  mengalami peningkatan 
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dan mendukung terjadinya 
granulasi, epitelisasi pada luka 
menyebabkan jumlah eksudat 
berkurang, jaringan nekrotik 
menurun, edema jaringan 
berkurang dan ukuran luka 
mengecil. Sesuai dengan 
pengertian senam kaki bahwa 
senam kaki merupakan latihan 
berupa gerakan kaki pada 
pasien DM untuk melancarkan 
sirkulasi darah sehingga nutrisi 
ke jaringan lancar, menguatkan 
otot-otot, melenturkan sendi, 
dan memelihara fungsi 
saraf.(www.korantempo.com) 
 
2. Tingkat Kesembuhan Luka 

Gangren tanpa Senam Kaki 
pada Kelompok Kontrol 

observasi awal sebanyak 3 
responden  (60 %) dan 
observasi akhir sebanyak 2 
responden (40 %), dan ada 
perbaikan luka pada awal 
observasi 2 responden (40 %) 
dan akhir observasi 3 
responden (60 %). Data 
tersebut menunjukkan bahwa 
keadaan luka relatif tetap pada 
awal dan akhir observasi 
dimana dalam keadaan ada 
perbaikan dan tidak ada 
perbaikan dan tidak ada luka 
dalam kondisi baik. 
 
Hal tersebut dikarenakan oleh 
tanpa melakukan terapi 
pendukung seperti latihan fisik, 
faktor pnghambat 
penyembuhan luka akan 
memberikan pengaruh besar 

untuk menurunkan sirkulasi 
darah ke ekstremitas sehingga 
terjadi penurunan imunitas dan 
neuropati perifer bertambah. 
Keadaan ini akan meningkatkan 
infeksi pada luka dan 
progresifitas neuropati 
bertambah. Sesuai dengan 
Morison (2000), luka dengan 
suplay darah yang buruk 
kesembuhannya dapat lambat. 
Jika faktor esensial untuk 
penyembuha seperti oksigen, 
asam amino, vitamin, mineral 
sangat lambat mencapai luka 
karena lemahnya  vaskularisasi, 
maka penyembuhan luka akan 
terhambat. Beberapa area kulit 
tubuh seperti tibia merupakan 
daerah yang buruk suplai 
darahnya, sehingga trauma 
yang minimal sekalipun dapat 
menyebabkan ulkus tungkai 
yang sulit ditangani.  
 
3. Pengaruh Senam Kaki 

terhadap Tingkat 
Kesembuhan Luka Gangren  

 
Berdasarkan data, tingkat 
kesembuhan luka gangrene 
apabila dibandingkan antara 
kelompok ekperimen dan 
kelompok control sama-sama 
mengalami peningkatan kondisi 
luka ke arah ada perbaikan luka 
dan ke arah kondisi baik. 
Sedangkan hasil uji statistik 
untuk perbandingan antara 
kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol adalah p = 
0,421 dimana lebih besar dari 
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(p<0,05) berarti tidak ada 
perbedaan antara kelompok 
eksperimen dan kelompok 
control atau tidak ada pengaruh 
senam kaki terhadap tingkat 
kesembuhan luka gangrene. 
 
Hal tersebut dapat disebabkan 
oleh berbagai faktor yang 
mendukung penyembuhan 
meskipun senam kaki tidak 
diberikan seperti penggunaan 
terapi dan perawatan yang 
dilakukan pada klien gangren. 
Senam kaki merupakan salah 
satu perawatan latihan fisik 
yang merupakan alternatif 
perawatan tambahan untuk 
mendukung penyembuhan luka 
dan banyak perawatan yang lain 
yang dapat mendukung 
penyembuhan. Klien kelompok 
kontrol tetap mendapatkan 
perawatan dan pengobatan, 
antara lain Diet Diabetes yang 
merupakan nutrisi untuk 
memperbaiki pembakaran 
glukosa di jaringan perifer dan 
kepekaan sel beta di pankreas 
sehingga dapat memperbaiki 
aliran darah perifer dan 
menambah oksigen suplay. Di 
samping itu terapi obat 
Hipoglikemia atau insulin tetap 
diberikan dimana merupakan 
terapi yang diberikan pada klien 
Diabetes Melitus dengan salah 
satu tujuan mencegah dan 
memperlambat komplikasi lebih 
lanjut. Sehingga meskipun 
tanpa senam kaki, proses 
penyembuhan luka tetap 

berjalan namun tingkat 
kesembuhan luka akan sedikit 
lebih lama. Menurut Tjokro 
Prawiro (1996), terdapat lima 
dasar pengobatan dan 
perawatan terapi Deabetes 
Melitus yaitu : 1) Terapi primer 
(diet Diabetes, latihan fisik, 
penyuluhan kesehatan 
masyarakat), 2) Terapi sekunder 
(Obat glikemia, cangkok 
pankreas dan insulin)   
  
E.   Simpulan  dan  saran 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian 
tentang pengaruh Senam Kaki 
terhadap Tingkat Kesembuhan 
Luka di Paviliun III Rumkital 
Dr.Ramelan Surabaya maka 
dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
a. Terdapat perbedaan antara 

tingkat kesembuhan luka 
sebelum dan sesudah 
dilakukan senam kaki pada 
kelompok eksperimen 
pasien Diabeten Melitus 
Gangren di Paviliun III 
Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya  

b. Tidak terdapat perbedaan 
antara tingkat kesembuhan 
luka tanpa dilakukan senam 
kaki pada kelompok kontrol 
pasien Diabeten Melitus 
Gangren di Paviliun III 
Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya  

c. Tidak ada pengaruh senam 
kaki terhadap tingkat 
kesembuhan luka gangren 
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di Paviliun III Rumkital 
Dr.Ramelan. 

 
 
Saran  
Saran yang dapat peneliti 
berikan berdasarkan hasil 
penelitian yang ditemukan 
sebagai berikut : 
a. Bagi  klien diharapkan dapat 

patuh  dalam melaksanakan 
perawatan dan pengobatan, 
sehingga dapat 
mempercepat kesembuhan. 
Hal ini juga akan membantu 
pasien dalam pasca rawat 
inap untuk dapat menjaga 
kesehatannya dengan selalu 
melaksanakan latihan fisik 
untuk menjaga stabilitas 
fisik terhadap penyakitnya  

b. Untuk pengawasan yang 
lebih ketat dibutuhkan 
kerjasama antara perawat 
dan keluarga dalam 
menggalakkan intervensi 
keperawatan di Paviliun III 
Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya. 
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Abstrak 

Sel limfosit T sitotoksik merupakan bagian dari sistem kekebalan 
tubuh yang lazim kita kenal. Sel limfosit T sitotoksik adalah penghancur 
sel terinfeksi virus dan sel tumor, disebut juga sel T CD8+ karena 
terdapat glikoprotein CD8+ pada permukaan sel yang mengikat antigen 
kelas I MHC (Major Histocompability Complex). Bekam adalah metode 
pengobatan dengan menggunakan gelas vakum yang ditelungkupkan 
pada permukaan kulit agar menimbulkan bendungan lokal pada titik-titik 
meridian tertentu. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 
membuktikan pengaruh bekam terhadap peningkatan sistem kekebalan 
tubuh : sel limfosit T sitotoksik. 

Desain penelitian ini adalah quasy experimental dengan 
rancangan non random pre test-post test without control group design 
yang dilakukan terhadap manusia sebagai subjek penelitian. Penelitian 
dilakukan di wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember selama 8 
bulan pada subjek penelitian sejumlah 20 orang. Pemeriksaan darah 
dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya Malang. Setelah data terkumpul dilakukan analisa data secara 
computerized dengan menggunakan  t-test karena data yang diuji 
meliputi data numerik. 

Hasil pengukuran didapat nilai sel limfosit T sitotoksik di awal 
perlakuan memiliki mean 34.5565, SD 4.74604, nilai  terendah 24,65, 
nilai tertinggi 41,36. Sedangkan nilai sel limfosit T sitotoksik  di akhir 
perlakuan memiliki mean 63,2575, SD 7,40893, nilai terendah 51,26, 
nilai tertinggi 86,35. Karena p value sebesar 0,000 maka dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh bekam terhadap peningkatan sistem 
kekebalan tubuh : sel limfosit T sitotoksik adalah  bermakna.  
  Jadi  bekam sebagai metode pengobatan tradisional yang 
melibatkan titik-titik meridian dan pembuangan darah setelah terbentuk 
bendungan lokal, terbukti dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh : 
sel limfosit T sitotoksik. 
Kata kunci: bekam, sel limfosit T sitotoksik, darah, kekebalan.  
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A. PENDAHULUAN 
Sel limfosit T adalah sel 

di dalam salah satu grup sel 
leukosit yang diketahui sebagai 
limfosit  dan memainkan peran 
utama pada kekebalan selular. 
Sel limfosit T mampu 
membedakan jenis patogen 
dengan kemampuan berevolusi 
sepanjang waktu demi 
peningkatan sistem kekebalan 
setiap kali tubuh terpapar 
patogen. Hal ini dimungkinkan 
karena sejumlah sel limfosit T 
teraktivasi menjadi sel limfosit 
T memori dengan kemampuan 
untuk berkembangbiak cepat 
untuk melawan infeksi yang 
dapat terulang kembali. Sel 
limfosit T sitotoksik merupakan 
populasi sel T  yang 
mempunyai fungsi pertahanan 
terhadap patogen intraseluler 
(Slayer dan Whitt, 1994). 

Limfosit merupakan 
komponen leukosit agranular 
yang berperan dalam 
pertahanan spesifik. Disebut 
spesifik karena dilakukan hanya 
oleh sel leukosit limfosit, 
membentuk kekebalan tubuh 
setelah dipicu oleh antigen 
sehingga terjadi pembentukan 
antibodi. Setiap antibodi 
bersifat spesifik untuk antigen 
tertentu. Limfosit berperan 
dalam imunitas yang 
diperantarai sel dan antibodi. 
Pada semua limfosit dewasa, 
permukaannya tertempel 
reseptor antigen yang hanya 
dapat mengenali satu antigen. 

Saat antigen memasuki tubuh, 
molekul tertentu mengikatkan 
diri pada antigen dan 
memunculkannya di hadapan 
limfosit. Molekul ini dibuat 
oleh gen yang disebut Major 
Histocompability Complex 
(MHC) dan dikenal sebagai 
molekul MHC 1. MHC 1 
menghadirkan antigen di 
hadapan Limfosit T pembunuh 
(limfosit sitotoksik), dan MHC II 
menghadirkan antigen ke 
hadapan Limfosit T pembantu 
(sel T helper). Sel limfosit T 
dibuat di sumsum tulang dari 
sel batang yang pluripotensi 
(pluripotent stem cells) dan 
dimatangkan di Timus. Limfosit 
T pembunuh (Killer T cells) atau 
limfosit T sitotoksik, 
menyerang sel tubuh yang 
terinfeksi oleh patogen (Abbas, 
et al, 1994).. 

Sel limfosit T  sitotoksik 
mengandung granula azurofilik 
yang  berlimpah dan mampu 
menghancurkan berbagai sel 
yang terinfeksi, sel tumor dan 
sel normal, tanpa sensitisati 
sebelumnya. Sel limfosit T  
sitotoksik ini diklasifikasikan 
sebagai sistem kekebalan 
tubuh bawaan yang merupakan 
lapis pertama pertahanan 
tubuh terhadap berbagai 
macam serangan (Kumar, 
2007). 

Bekam merupakan 
metode pengobatan dengan 
cara mengeluarkan darah rusak 
akibat oksidan atau radikal 
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bebas dari dalam tubuh melalui 
permukaan kulit (Sutomo, 
2006). Bekam adalah metode 
pengobatan dengan 
menggunakan tabung atau 
gelas vakum yang 
ditelungkupkan pada 
permukaan kulit agar 
menimbulkan bendungan lokal. 
Pada bekam basah 
pembendungan dilanjutkan 
dengan pengeluaran darah 
(Qoyyim, 1994, Majid, 2009). 
Bekam merupakan cara 
pengobatan tradisional yang 
memiliki prinsip kerja 
mengeluarkan darah (blood 
letting) di area tertentu di 
punggung sehingga dapat 
menyembuhkan penyakit. Pada 
pelaksanaan terapi bekam yang 
dilakukan secara teratur 
terbukti dapat memberikan 
efek sebagai antioksidan yaitu 
menurunkan radikal bebas 
(Umar, 2008). Bekam 
merupakan suatu metoda 
pengobatan klasik yang telah 
digunakan dalam perawatan 
dan pengobatan berbagai 
masalah kesehatan seperti 
hipertensi, penyakit reumatik, 
sakit punggung, migren, gelisah 
atau anxietas dan masalah fisik 
umum maupun mental 
(Fatahillah, 2007, Umar, 2008). 

Pembuangan darah 
(blood letting) seperti dalam 
cara kerja bekam ini terbukti 
dapat menjaga dan sekaligus 
meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh (Kasmui, 

2008). Sistem kekebalan dalam 
darah adalah tanggung jawab 
sistem humoral dan seluler, 
dalam hal ini sel limfosit T 
sitotoksik adalah sistem 
kekebalan tubuh dari seluler. 
Peneliti tertarik untuk 
mengetahui pengaruh bekam 
terhadap peningkatan sistem 
kekebalan tubuh: sel limfosit T 
sitotoksik. 
 
B. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini 
tergolong jenis penelitian 
quasy experimental dengan 
menggunakan rancangan non 
random pre test-post test 
without control group design 
yang dilakukan terhadap 
manusia sebagai subjek 
penelitian.  

Penelitian dilakukan di 
wilayah Kecamatan Kaliwates 
Kabupaten Jember dengan 
waktu penelitian 8 bulan. 
Pemeriksaan darah dilakukan 
di Laboratorium Biomedik 
Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya Malang. 
Besar sample ditentukan 
Peneliti sebesar 20 orang. 

Darah vena yang diambil 
di vena mediana cubiti untuk 
pemeriksaan sel limfosit T 
sitotoksik subjek penelitian, 
diambil dua kali pada awal dan 
akhir perlakuan dalam rentang 
waktu 15 hari.  

1) Subjek penelitian 
diberi penjelasan tentang 
tujuan penelitian dan teknis 
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bekam, 2) posisi subjek 
penelitian tidur tengkurap, 3) 
Petugas menggunakan 
handschoen dan masker 4) 
Area yang akan dibekam diberi 
desinfektan, 5) Area yang 
dipilih yaitu titik kahil, dua titik 
katifain, dua titik di tiga jari 
median inferior scapula dan 
titik ala warik, ditutup gelas 
bekam dan dipompa 2 kali 
tarikan, 6) Tunggu 4 menit 
kemudian gelas dilepas, 7) Kulit 
yang mengalami peninggian 
dilakukan penusukan 15 kali, 
8) Gelas dipasang ditempat 
penusukan dan dilakukan 
pemompaan, 9) Biarkan 
darah mengalir dan 
mengumpul dalam gelas, 10) 
Gelas dilepas dengan cara 
dimiringkan, 11) Bersihkan kulit 
dari darah dengan 
menggunakan kasa steril, 12) 
Ulangi prosedur nomor 5-11 
hingga 3 kali, 13) Area bekas 
pembekaman diusap 
disinfektan, 14) Tanyakan 
respon subjek penelitian dan 
observasi tanda-tanda vital, 15) 
Pembekaman selesai, subjek 
penelitian dirapikan.  

Darah vena diambil 
dari vena mediana cubiti 
sebanyak 2 ml menggunakan 
spuit 5 ml dan dimasukkan 
botol yang sudah diberi anti 
pembekuan EDTA. Setiap 
subjek penelitian dari 
kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol memiliki dua 
sampel darah yaitu satu sampel 

darah di awal pengamatan dan 
satu sampel darah di akhir 
pengamatan. Setelah data 
terkumpul dilakukan analisa 
data secara computerized 
dengan menggunakan  t-test, 
karena data yang diuji meliputi 
data numerik. 
 
C. HASIL ANALISIS DAN 

PEMBAHASAN 
Hasil pengukuran Sel limfosit T  
sitotoksik di awal dan akhir 
perlakuan.   

 
Berdasarkan tabel 5.7 

nilai Sel limfosit T  sitotoksik di 
awal perlakuan pada subjek 
penelitian sejumlah 20 orang  
memiliki mean 34.5565, SD 
4.74604, nilai  terendah 24,65, 
nilai tertinggi 41,36. Sedangkan 
nilai Sel limfosit T  sitotoksik  di 
akhir perlakuan memiliki mean 
63,2575, SD 7,40893, nilai 
terendah 51,26, nilai tertinggi 
86,35. Hasil paired-sample t-
test didapat   p value sebesar 
0,000 maka karena p < 0,05 
dapat disimpulkan bahwa 
pengaruh bekam terhadap 
peningkatan system kekebalan 
tubuh : Sel limfosit T  sitotoksik 
adalah  bermakna.  

Terjadi kenaikan yang 
signifikan pada nilai mean yaitu 

Kelompok 
penelitian N Mean SD 

p 
value 

Awal 
perlakuan 

20 
34.5565 4.74604  

0,000 
 

Akhir 
perlakuan 

63.2575 7.40893 
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dari 34.5565 menjadi 63,2575 
menunjukkan telah terjadi 
mekanisme peningkatan 
system kekebalan tubuh dalam 
hal ini adalah sel limfosit T 
sitotoksik. Leukosit limfosit 
telah secara nyata 
memperbanyak jumlah dan 
berpengaruh langsung 
terhadap kenaikan fungsinya. 
Sel limfosit T  adalah sel di 
dalam salah satu grup sel 
leukosit yang diketahui sebagai 
limfosit dan memainkan peran 
utama pada kekebalan selular. 
Sel limfosit T  mampu 
membedakan jenis patogen 
dengan kemampuan berevolusi 
sepanjang waktu demi 
peningkatan kekebalan setiap 
kali tubuh terpapar patogen. 
Hal ini dimungkinkan karena 
sejumlah Sel limfosit T  
teraktivasi menjadi Sel limfosit 
T  memori dengan kemampuan 
untuk berkembangbiak dengan 
cepat untuk melawan infeksi 
yang mungkin terulang kembali 
(Slayer dan Whitt, 1994). 

Menurut Abbas, et al, 
(1994) bahwa mekanisme dari 
kerusakan jaringan sama 
dengan mekanisme yang 
digunakan oleh Sel limfosit T  
untuk mengeliminasi sel yang 
berkaitan dengan mikroba. Sel 
limfosit T  CD4+ bereaksi 
terhadap antigen pada sel atau 
jaringan, terjadi sekresi sitokin 
yang menginduksi inflamasi 
dan mengaktivasi makrofag. 
Kerusakan jaringan disebabkan 

oleh sekresi sitokin dari 
makrofag dan sel-sel inflamasi 
yang lain. Sel limfosit T  
sitotoksik   dapat 
menghancurkan sel yang 
berikatan dengan antigen 
asing. Pada banyak penyakit 
autoimun yang diperantarai 
oleh Sel limfosit T,  terdapat Sel 
T  CD4+ dan Sel limfosit T  
sitotoksik yang spesifik untuk 
antigen diri, dan keduanya 
berperan pada kerusakan 
jaringan.  

Bukti secara 
eksperimental menunjukkan 
bahwa pertahanan anti 
mikrobakteri adalah makrofag 
dan limfosit T. Sel fagosit 
mononuklear atau makrofag 
berperan sebagai efektor 
utama sedangkan limfosit T 
sebagai pendukung proteksi 
atau kekebalan (Abbas, et al, 
1994). Sistem pertahanan ini 
spesifik karena dilakukan hanya 
oleh sel leukosit Limfosit, 
membentuk kekebalan tubuh, 
dipicu oleh antigen (senyawa 
asing) sehingga terjadi 
pembentukan antibodi dan 
setiap antibodi spesifik untuk 
antigen tertentu. Limfosit 
berperan dalam imunitas yang 
diperantarai sel dan antibodi 
(Abbas, et al, 1994). 

Aktivasi sel limfosit T  
memberikan respon kekebalan 
yang berlainan seperti produksi 
antibodi, aktivasi sel fagosit 
atau penghancuran sel target 
dalam seketika. Dengan 
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demikian respon kekebalan 
tiruan terhadap berbagai 
macam penyakit diterapkan. 
Sel limfosit T  sitotoksik 
merupakan populasi Sel 
limfosit T  sitolitik yang 
mempunyai fungsi pertahanan 
terhadap patogen intraseluler 
pada binatang percobaan. 
Tidak seperti sel CD4+, Sel 
limfosit T  sitotoksik tidak 
menghasilkan IL-2 tetapi lebih 
tergantung pada sumber 
eksogen (Abbas, et al, 1994).                                                              

Sel limfosit T sitotoksik 
dalam meningkatkan system 
pertahanan dengan cara 
mengikutsertakan sistem 
pertahanan yang lain. 
Mengenal kembali material 
asing oleh sistem imun oleh 
dirinya sendiri, tidak selalu 
menghasilkan pengrusakan 
material tersebut. Sel dari 
sistem imun melepaskan 
messenger kimiawi (seperti 
sitokin) yang mengambil dan 
mengaktifkan sel lain seperti 
polimorf, makrofag dan sel 
mast atau sistem kimiawi 
(seperti komplemen, amine, 
kinin, dan sistem lisosomal) 
untuk menghancurkan material 
asing (Kumar, 2007). 

Pada pembekaman, 
dimana terjadi bendungan 
lokal, stimulasi titik meridian, 
hipoksia dan radang, dapat 
memperbaiki mikrosirkulasi 
dan fungsi sel dengan cepat. 
Lima belas hari setelah 
pembekaman terbukti terjadi 

peningkatan elastisitas spektrin 
(Widada, 2010), dapat 
menstimulasi kerja system 
kekebalan tubuh : sel 
pembunuh alami (Natural Killer 
cells) (Widada, 2010), sehingga 
daya tahan tubuh meningkat 
baik sebagai pencegahan 
maupun perlawanan terhadap 
penyakit. 

Stress oksidatif dalam 
kehidupan sehari-hari dapat 
berupa zat kimia dalam 
makanan, polusi udara, 
pestisida, kuman penyakit, 
stress psikis dan lain-lain yang 
dapat memicu timbulnya 
ketidakseimbangan aktioksidan 
dan radikal bebas. Kondisi ini 
menyebabkan kadar oksidan 
menjadi meningkat dan 
bersifat merusak. Konsekuensi 
awal dari meningkatnya radikal 
bebas adalah gangguan 
oksigenasi pada mikrosirkulasi 
yang kemudian berimbas pada 
perubahan fungsi system sel. 
Biasanya kondisi ini diatasi 
dengan pemberian antioksidan. 
Namun karena system ini 
bersifat keseimbangan maka 
bila radikal bebas masuk 
kedalam tubuh secara terus 
menerus maka system 
pertahanan tubuh lama-lama 
menurun.  

Meridian atau potent 
points merupakan suatu sistem 
saluran yang membujur dan 
melintang di seluruh tubuh 
yang secara kedokteran tidak 
terlihat nyata tetapi dapat 
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dibuktikan keberadaannya 
dengan radioaktif teknesium 
perteknetat,  yang 
menghubungkan permukaan 
tubuh  dengan organ dalam 
tubuh, organ satu dengan 
organ lainnya, organ dengan 
jaringan penunjang-jaringan 
penunjang lainnya sehingga 
membentuk suatu kesatuan 
yang bereaksi bersama apabila 
ada rangsangan dari kulit 
(Madjid, 2009). 

Menurut Majid  (2009), 
di bawah kulit, otot,  maupun 
fascia terdapat suatu point   
atau titik yang mempunyai sifat 
istimewa. Antara poin satu 
dengan poin lainnya saling 
berhubungan membujur dan 
melintang membentuk jaring-
jaring (jala). Jala ini dapat 
disamakan dengan meridian.  
Dengan adanya jala maka ada 
hubungan yang erat antar 
bagian tubuh sehingga 
membentuk satu kesatuan 
yang tak terpisahkan dan dapat 
bereaksi secara serentak. 
Kelainan yang terjadi pada satu 
point dapat menular dan 
mempengaruhi point lainnya. 
Pengobatan pada satu titik juga 
bisa mengobati titik yang lain.  

Menurut Syaikhu 
(2007) bahwa analisa 
laboratorium terhadap darah 
bekam didapatkan hasil 
sebagai berikut : 1). Jumlah sel 
leukosit di darah bekam hanya 
10% dari jumlah sel-sel darah 
putih yang ada di pembuluh 

darah, ini menunjukkan bahwa 
bekam tetap menjaga unsur-
unsur kekebalan (imunitas) 
tubuh. 2). Jumlah sel leukosit  
meningkat dalam 60% kasus 
dan masih dalam batas-batas 
normal. 3). Jumlah sel leukosit 
pada penyakit paru meningkat 
71,4% pada beberapa kasus.  

Menurut Hana (2008) 
prinsip bekam sama dengan 
prinsip akupunktur dan 
akupressure. Pada bekam 
basah melibatkan pengeluaran 
darah sedangkan pada 
akupunktur dan akupressure 
menggunakan penekanan dan 
stimulasi pada titik tertentu 
untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. Pengeluaran darah 
(blood letting) itu sebenarnya 
merupakan salah satu teknik 
akupunktur tertua. Terapi 
bekam dilakukan pada area 
tertentu yang memiliki 
kesamaan dengan titik 
meridian. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  Kesimpulan dari 
penelitian ini berisi tentang 
jawaban dari pertanyaan 
masalah yaitu     ada pengaruh 
bekam terhadap peningkatan 
system kekebalan tubuh : Sel 
limfosit T  sitotoksik. Jadi  
pembuangan darah (blood 
letting) seperti dalam cara 
kerja bekam ini terbukti dapat 
menjaga dan sekaligus 
meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. Sistem 
kekebalan tubuh dalam 
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sirkulasi darah adalah tanggung 
jawab sistem seluler dalam hal 
ini sel limfosit T sitotoksik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini 
maka Peneliti menyampaikan 
beberapa saran. 
1. Saran untuk Peneliti 

selanjutnya 
Banyak fenomena 

dari bekam yang belum 
terjawab. Peneliti 
menyarankan topik 
penelitian berikutnya 
adalah hubungan bekam 
dengan sitokin dan 
mediator radang.   

2. Saran untuk Petugas 
bekam,  Lakukan bekam 
dengan prinsip menjaga 
universal precaution agar 
tidak terjadi penularan 
nosokomial. 
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pengaruh senam nifas pada kesiapan ibu menghadapi  periode taking 
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ABSTRAK 

Taking Hold merupakan adaptasi psikologis ibu post partum 
menjadi seorang ibu. Pada periode tersebut seorang ibu akan 
mengalami fantasi, introyeksi, proyeksi, dan rejeksi dalam proses 
pencapaian peran menjadi seorang ibu. Untuk menghadapi periode 
taking hold dapat dilakukan melalui latihan senam nifas.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Quasi 
eksperimen dengan memeberikan perlakuan pada subyek penelitian. 
Pemilihan kedua kelompok dilakukan dengan random. Populasi 
penelitian adalah seluruh ibu nifas yang dirawat di pavilion F-1 rumkital 
Dr.Ramelan Surabaya sebanyak 44 responden, sedangkan sampel 
penelitian adalah ibu nifas sesuai criteria inklusi sebanyak 22orang 
kelompok perlakuan 22 orang kelompok kontrol. Pada kelompok 
perlakuan diberikan senam nifas minimal 2 kali sehari. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang diduga 
berpengaruh terhadap taking hold adalah uji Wilcoxon dan uji mann-
whitney. 

Hasil yang didapatkan bahwa latihan senam nifas dapat 
mempengaruhi kesiapan ibu menghadapi periode takin hold. Uji 
wilcoxon signed rank tes pada kelompok perlakuan eksperimen 
menunjukan Taking hold P=0.0001. Sedangkan  kelompok kontrol tidak 
menunjukan perubahan taking hold. Hasil uji wilcoxon signed rank tes 
menunjukan  P=0.527. hasil uji mann-whitney sebelum eksperimen 
menunjukan P=0.425. hasil uji mann-whitney setelah eksperimen 
menunjukan P=0.009. 

Hal ini dapat dipastikan bahwa latihan senam nifas dapat 
mempengaruhi kesiapan ibu menghadapi periode taking hold. 
Disarankan pada ibu paska melahirkan  melakukan latihan senam nifas 
untuk meningkatkan kesiapan ibu menghadapi periode taking hold. 
Keyword : Partum gymnastic, taking hold. 
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A. Latar Belakang 
Masa nifas atau 

Puerpuralis merupakan  masa 
pulihnya kembali organ-organ 
reproduksi kewanitaan, mulai 
dari persalinan selesai sampai 
dengan alat-alat kandungan 
kembali seperti keadaan 
sebelum hamil. Proses ini 
berlangsung sekitar 6-8 minggu 
(Farrer, 2002 : 225). Selama 
masa pemulihan berlangsung 
ibu akan mengalami banyak 
perubahan, baik secara fisik 
maupun psikologis. Keadaan 
yang sering kita jumpai pada 
periode ini selain involusi organ 
reproduksi, fisik, juga terdapat 
proses adaptasi psikologi 
mengenai pencapaian peran 
ibu. Teori pencapaian peran ibu 
menurut “Teori Reva Rubin 
dalam adaptasi psikologi 
dimasa nifas” terbagi dalam 
tiga periode, yang salah 
satunya adalah periode Taking 
Hold (hari ke dua sampai 
keempat) (Mufdlilah dan 
Hidayat, 2008 : 92). Umumnya 
di masyarakat menjadi orang 
tua merupakan suatu krisis 
tersendiri dan seorang ibu 
harus mampu melewati masa 
transisi ini. Secara psikologis, 
seorang ibu akan merasakan 
gejala-gejala psikiatrik setelah 
melahirkan, ibu cenderung 
pasif dan tergantung, ia hanya 
menuruti nasehat, ragu-ragu 
dalam membuat keputusan. 
Sebagian ibu berhasil 

menyesuaikan diri dengan baik, 
tetapi ada sebagian lainnya 
tidak berhasil menyesuaikan 
diri dan mengalami gangguan 
psikologi dengan berbagai 
gejala dan sindrom yang dapat 
mempengaruhi kondisi fisik ibu 
dan kesejahteraan bayinya 
(Mansur, 2009 : 152).  
Dari hasil penelitian diseluruh 
dunia secara tegas 
menunjukkan bahwa sekitar 
50-70% wanita paska 
melahirkan akan melewati 
masa transisi menjadi orang 
tua. Beberapa penyesuaian 
yang dibutuhkan oleh seorang 
wanita dalam menghadapi 
aktivitas peran sebagai seorang 
ibu pada beberapa jam, hari, 
minggu atau bulan pertama 
melahirkan. Di Indonesia 
sendiri, belum dapat diketahui 
secara pasti hingga kini, 
mengingat belum ada lembaga 
terkait yang melakukan 
penelitian terhadap kasus 
tersebut (Mansur, 2009 : 152). 
Berdasarkan hasil pendataan di 
paviliun F1 Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya didapatkan 
bahwa dalam 6 bulan terakhir 
terhitung mulai Januari  sampai 
Juli 2009 ada sekitar 60 ibu 
post partum fisiologis, namun 
belum ada data pengkajian 
tentang adaptasi psikologis ibu 
post partum baik itu secara 
fisiologis maupun patologis. 
Hal ini disebabkan 
keterbatasan waktu ibu 
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dirawat, budaya di masyarakat, 
dan belum mengetahui 
dampak psikologis atau 
psikososial yang akan 
mempengaruhi kesehatan ibu 
post partum. 
Menurut dr. Hj. Hasanah 
Siregar, Sp.OG, dari RSAB 
Harapan Kita Jakarta banyak 
orang beranggapan bahwa, bila 
seorang ibu sudah melahirkan 
anaknya dengan Selamat, 
berarti selesai semua urusan. 
Padahal masih ada hal penting 
yang harus diperhatikan, yaitu 
perawatan masa nifas, 
terutama menyangkut semua 
aspek termasuk adaptasi 
pencapaian peran ibu (WWW. 
Tabloid Nikita. Com, 29 Mei 
2007, diunduh tanggal 15 
Januari 2010). Menurut Rubin 
dalam penelitiannya memberi 
pengaruh dalam asuhan 
kehamilan dan post partum, 
yang dalam penjelasan 
teorinya mengenai peran dan 
penampilan peran. Rubin 
membedakan antara konsep 
dari posisi yaitu suatu status 
sosial yang diberikan kepada 
seseorang, dan konsep dari 
peran yang dilukiskan sebagai 
aktifitas dan tindakan yang 
dilakukan individu tersebut 
menentukan bahwa dia 
mempunyai posisi tertentu. 
Tujuan dari riset Rubin ini 
adalah mengidentifikasikan 
bagaimana wanita tersebut 
mampu mengambil peran 
seorang ibu dan hal apa saja 

yang dapat membantu atau 
menghambat dan memberi 
efek negative terhadap proses 
pencapaian peran tersebut 
(Hidayat dan Mufdlalilah, 2008 
: 88)  
Pada “periode taking hold” 
dimana terjadi perpindahan 
dari keadaan ketergantungan 
ke keadaan mandiri perlahan-
lahan tingkat energi ibu nifas 
meningkat lebih nyaman dan 
mulai berfokus pada bayi yang 
dilahirkan, ibu nifas lebih 
mandiri, yang pada akhirnya 
mempunyai insiatif merawat 
diri, mampu mengontrol fungsi 
tubuh, fungsi eliminasi dan 
memperhatikan aktifitas yang 
dilakukan setiap hari, 
memperhatikan kualitas dan 
kuantitas dari produksi ASI. 
Selain itu, ibu seharusnya tidak 
hanya mengungkapkan 
keinginannya saja, akan tetapi 
dapat melakukan, misalnya 
keinginan berjalan, duduk, 
bergerak seperti sebelum 
melahirkan. Disini juga ibu nifas 
sangat antusias merawat 
bayinya (Sulistyawati, 2009 : 
65). 
Salah satu bentuk latihan 
dalam senam nifas adalah 
latihan gerakan relaksasi atau 
pernapasan yang mana dapat 
berpengaruh pada penguasaan 
emosi yang berlebihan, latihan 
otot perut, dan latihan Kegel  
dapat berpengaruh pada sistim 
organ reproduksi, 
mempercepat fungsi tubuh 
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misalnya proses laktasi, BAK, 
dan BAB. Selain itu dengan 
mengikuti latihan senam nifas 
diharapkan ibu post partum 
dapat mengurangi gangguan 
rasa nyaman nyeri yang dialami 
oleh seorang ibu paska 
persalinan, selanjutnya 
mempercepat proses 
pemulihan dapat 
meningkatkan daya tahan 
tubuh.  
Dengan melakukan senam nifas 
paska melahirkan, diharapkan 
ibu dapat menjalani periode 
taking hold antara lain 
mengurangi rasa nyeri, 
mempercepat pengeluaran ASI 
dan memulihkan, 
mengencangkan keadaan 
dinding perut dan keindahan 
fungsi tubuh. Selain itu secara 
psikologi dapat meningkatkan 
rasa percaya diri ibu dan 
melalui masa transisi ini 
dengan baik (Saleha, 2009 : 
75). 
 Berdasarkan uraian diatas, 
maka penulis melakukan 
penelitian untuk menguji 
pengaruh senam nifas 
terhadap kesiapan ibu 
menghadapi periode Taking 
Hold. Melalui latihan gerakan 
atau aktifitas senam yang 
dilakukan oleh perawat pada 
ibu post partum di ruang ibu 
nifas, diharapkan ibu mampu 
menjalani masa transisi sebagai 
bentuk upaya mengantisipasi 
ibu dalam menjalankan 
fungsinya sebagai ibu yang 

penuh tanggung jawab dan 
percaya diri. Proses pencapaian 
peran ibu adalah suatu proses 
interaksi dan perkembangan 
yang terjadi dalam suatu kurun 
waktu, dan selama itu pula 
akan terjalin ikatan kasih 
sayang dengan bayinya 
(Mansur. 2009 : 154). 
Kedepannya profesi 
keperawatan akan dapat 
memberikan sumbangan yang 
berarti dalam upaya 
menurunkan angka kematian 
ibu dan angka kematian bayi 
yang mengutamakan upaya-
upaya promotif dan preventif. 
 
B. METODE PENELITIAN 

 
Desain yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah “Quasi 
Experimen” dengan jenis 
rancangan kelompok 
eksperimen diberi perlakuan 
sedangkan kelompok control 
tidak. Pada kedua kelompok 
perlakuan diawali dengan pra-
tes, dan setelah pemberian 
perlakuan diadakan 
pengukuran kembali (pasca 
tes) (Nursalam, 2008 : 86) 

 
Sampel Penelitian ini 

adalah ibu post partum 
fisiologis yang dirawat di pav. 
F1  Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya, yang sesuai dengan 
kriteria sampel, Teknik 
sampling yang digunakan 
penelitian adalah ”Probability 
Sampling” yaitu teknik yang 
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memberi kesempatan yang 
sama bagi anggota populasi 
untuk dipilih menjadi sampel 
dengan penentuan sampel 
berdasarkan pertimbangan 
tertentu, denganteknik 
”Simpel random sampling” 
(Sampling random sederhana), 
yaitu suatu teknik 
pengambilan sampel atau 
elemen secara acak. Cara ini 
dipakai jika anggota populasi 
dianggap homogen. (Setiadi, 
2007 :182). Obyek penelitian 
adalah ibu post partum di 
ruangan F1 Rumkital dr. 
Ramelan Surabaya. 
Pengumpulan data dilakukan 
sebelum dilakukan intervensi 
senam nifas dan sesudah 
diberikan intervensi senam 
nifas. Pengukuran dilakukan 2-
6 jam dari pasca intervensi 
senam nifas, kemudian 
hasilnya dilihat indikator 
kesiapan adaptasi memasuki 
periode taking hold. 
Selanjutnya data diolah 
melalui Uji wilcoxon dan uji 
mann-wilthney dengan 
menggunakan SPSS 16,00 for 
windows.   

 
C. HASIL PENELITIAN 

Data khusus 
menggambarkan tentang 
karakteristik responden 
berdasarkan kemampuan dan 
tingkat kemandirian dalam 
periode Taking hold (fase 
transisi antara ketergantungan 
dan kemandirian) terjadi 

antara hari ke 2 – ke 4 setelah 
melahirkan. 

A. Tingkat kesiapan ibu post 
partum menjalani periode 
taking hold sebelum dan 
sesudah  intervensi senam 
nifas 
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B. Tingkat kesiapan ibu post 

partum menjalani periode 
Taking hold  sesudah  
intervensi senam nifas 
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Dari data gambar di atas di 
ketahui bahwa tingkat kesiapan 
ibu menghadapi periode taking 
hold sebelum dilakukan 66 
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intervensi senam nifas di 
kelompok intervensi sebanyak 
22 responden terdapat 5 
responden (22.7%), 1 
responden (4.5%) mampu, dan 
5 responden (22.7%) 
responden tidak mampu.  
 
C. Pengaruh senam  nifas  

terhadap periode taking 
hold  
uji statistik Wilcoxon Rank 

hasil 0.00 < 0.05  yang artinya 
H0 diterima. Disimpulkan 
terdapat perbedaan  tingkat 
kesiapan ibu post partum 
menghadapi periode taking 
hold sebelum dan sesudah 
intervesi senam nifas.         
  
D. PEMBAHASAN 

 
1. Tingkat ibu menghadapi 

periode taking hold 
sebelum intervensi senam 

Dari hasil penelitian yang 
dilakukan pada pre-tes 
didapatkan kesiapan ibu 
menghadapi periode taking 
hold antara kelompok 
eksperimen didapatkan 16 
responden (72%) yang kurang 
mampu dan 5 reponden 
(22,72%) yang tidak mampu di 
kelompok kontrol diperoleh 17 
responden (77%) tidak mampu, 
3 responden (13%) sangat tidak 
mampu. Hal ini disebabkan ibu 
post partum mengalami 
kelelahan fisik setelah 
persalinan, ibu merasa takut, 
khawatir terhadap dirinya dan 

nyeri disertai mules didaerah 
perut bagian bawah sehingga 
tidak mampu melakukan fungsi 
dan tanggung jawab seperti 
membersihkan diri sendiri, 
buang air kecil dan buang air 
besar sendiri.  

 
2. Tingkat kesiapan ibu 

menghadapi periode 
taking hold sesudah 
intervensi senam nifas 

Setelah diberikan 
perlakuan pada kelompok 
perlakuan pada post-tes 
intervensi senam nifas 
didapatkan data bahwa 
terdapat 20 reponden (90%) 
dan 2 responden (9%) yang 
kurang mampu dan pada 
kelompok kontrol 13 
responden (59%) kurang 
mampu dan 2 responden (9%) 
tidak mampu . Hal ini 
menunjukan bahwa terdapat 
perbedaan rerata periode 
taking hold setelah  intervensi 
senam nifas antara kelompok 
eksperimen dan kelompok 
kontrol. Perbedaan tersebut 
dilihat dari ibu mampu mandi 
sendiri, buang air kecil, buang 
air  besar, merawat vulva dan 
perineum, menggantikan 
popok bayi dan 
menyelimutinya, selanjutnya 
ibu mampu merespon dengan 
baik nasehat yang diberikan 
perawat/bidan. Disamping itu, 
ibu terlihat lebih segar dan 
mandiri dalam merepon jika 
bayi menangis dan mampu 
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menyusui dengan baik dan 
benar. 

 
3. Pengaruh Senam nifas 

pada kesiapan ibu 
menghadapi periode 
taking hold 

Hasil uji menunjukan 
bahwa  ada pengaruh senam 
hasil terhadap persiapan taking 
hold ibu. Data hasil pre-tes 
kelompok kontrol dan 
intervensi menunjukan 
sebelum diberikan latihan 
senam nifas terdapat 
perubahan tingkat kesiapan 
pada masing-masing ibu post 
partum dalam menghadapi 
periode taking hold. Hal ini 
dapat sebutkan pada sebagian 
ibu yang tidak melakukan 
senam nifas telah diajarkan 
mobilisasi dini oleh perawat 
yang bertugas dan merawat 
sehingga memungkinkan bagi 
ibu di kelompok kontrol 
mampu membersihkan diri dan 
membersihkan vulva, buang air 
kecil namun untuk buang air 
besar belum sepenuhnya dapat 
dilakukan. Sedangkan pada ibu 
yang diberikan perlakuan 
senam nifas terdapat tingkat 
kemampuan menghadapi 
taking hold secara signifikan 
dibandingkan sebelum 
melakukan latihan senam nifas 
seperti ibu mampu melakukan 
fungsi tubuh seperti mandi 
sendiri, membersihkan vulva, 
buang air kecil dan buang air 
besar, tanggung jawab seperti 

menyusui bayi, menggantikan 
popok dan menyelimutinya 
dengan baik serta respon ibu 
terhadap petugas kesehatan 
yang memberikan nasehat 
tentang merawat tali pusat dan 
memandikan bayi yang nyaman 
dan aman.  

Perubahan yang 
dirasakan  adalah rasa kram 
dan mules dibawah perut 
akibat kontraksi uterus 
(involusi), nyeri (afterpain) 
pada bekas luka jahitan dan 
khawatir akan perubahan 
bentuk tubuh, kelelahan fisik 
karena proses melahirkan, 
keluarnya sisa darah dari 
vagina (lochia), kelehan karena 
proses melahirkan, 
pembendungan air susu ibu  
sehingga payudara membesar, 
kesulitan BAK dan BAB, 
gangguan otot terutama betis, 
dada, perut, panggul dan 
pantat, luka jalan lahir karena 
lecet atau jahitan. Jika masalah 
ini dibiarkan akan berdampak 
pada kesejahteraan ibu dan 
bayi (Jenny, 2006 : 10). 

 
E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 
pembahasan maka dapat 
dirumuskan kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Sebagian besar tingkat ibu 
sebelum dilakukan intervensi 
senam nifas   mengatakan  
belum siap menghadapi  
periode taking hold. 
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2. Sebagian besar tingkat 
kesiapan ibu  sesudah di 
berikan intervensi senam 
nifas mengatakan siap 
menghadapi periode taking 
hold. 
3. Terdapat pengaruh senam 
nifas pada kesiapan ibu 
menghadapi periode taking 
hold yaitu: 
a. Adanya perbedaan tingkat 

kesiapan ibu-ibu post 
partum sebelum dilakukan 
intervensi senam nifas 
yang disebabkan faktor  
kelelahan fisik yang 
dialami ibu, nyeri dibagian 
bawah perut dan faktor 
budaya. 

b. Terdapat perbedaan 
secara signifikansi tingkat 
kesiapan ibu 
mengahadapi perioade 
taking hold pada 
kelompok eksperimen 
latihan senam nifas dan 
masih terdapat  beberapa 
responden yang masih 
kurang mampu dalam 
menjalankan peran dan 
fungsi yang disebabkan 
oleh faktor tingkat 
pendidikan dan 
pengetahuan tentang 
senam nifas. 

c. Secara tidak langsung 
senam nifas 
mempengaruhi kesiapan 
ibu post partum dalam 
mengahadapi periode 
taking hold di paviliun F1 

Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya. 
 

A. Saran  
1. Bagi ibu post partum 
Dapat meningkatkan 
pengetahuan tentang 
senam nifas, tujuan, dan 
manfaat yang merupakan 
bagian dari perawatan ibu 
paska melahirkan, dan 
mampu menjalankan 
peran sebagai seorang ibu  
2.  Bagi pav F1 Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya. 
Dapat dijadikan masukan 
di ruangan dalam 
memberikan asuhan 
keperawatan ibu post 
partum dan  mengaplikasi 
latihan senam nifas. 
3. Bagi peneliti 
Dapat meningkatkan 
pengetahuan dan dapat 
menerapkannnya selain 
itu Perlu adanya penelitian 
lebih lanjut tentang 
pengaruh senam nifas 
terhadapap tingkat 
kesiapan ibu menghadapai 
periode taking hold 
dengan jumlah sampel 
yang lebih banyak dan 
waktu yang lebih lama 
sehingga didapatkan hasil 
yang lebih baik. 
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Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Toddler yang  Mengikuti PAUD 
dan yang Tidak Mengikuti PAUD di RW 1 Kelurahan Greges Kecamatan 

Asemrowo Surabaya 
 

Puji Hastuti Skep.Ns.  
Kelompok dosen departemen Anak Stikes Hang Tuah Surabaya 

Mahasiswa Prodi SI Stikes Hang Tuah Surabaya 

ABSTRAK 
 Perkembangan bahasa pada anak dapat dioptimalkan dengan 
cara pemberian stimulasi sesuai dengan kebutuhannya pada setiap 
tahap perkembangannya. Pendidikan anak usia dini dalam bentuk 
pemberian stimulasi perkembangan bahasa yang tepat dan baik dari 
lingkungan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan bahasa anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis perbandingan 
perkembangan bahasa pada anak usia Toddler yang mengikuti PAUD dan 
yang tidak mengikuti PAUD di RW 1 Kelurahan Greges Kecamatan 
Asemrowo Surabaya. 
 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre 
eksperimental, dengan pendekatan static group comparism. Sebagai 
populasi adalah anak usia toddler (1-3 tahun) di RW 1 Kelurahan Greges 
Kecamatan Asemrowo Surabaya yang mengikuti PAUD dan yang tidak 
mengikuti PAUD. Sampel berjumlah 24 anak usia toddler dengan 
pembagian 12 anak yang mengikuti PAUD dan 12 anak tidak mengikuti 
PAUD yang dipilih secara non probability sampling dengan pendekatan 
sampling jenuh. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi 
DDST. Data dianalisa dengan menggunakan uji Mann-Withney.  
 Hasil penelitian ini didapatkan seluruh anak usia toddler yang 
mengikuti PAUD memiliki kemampuan perkembangan bahasa normal 
(100%), sedangkan anak yang tidak mengikuti PAUD lebih dari 
setengahnya memiliki kemampuan perkembangan bahasa normal 
(66,7%). Melalui uji Mann-Withney menunjukkan adanya perbedaan 
perkembangan bahasa pada anak usia toddler yang meangikuti PAUD 
dan yang tidak mengikuti PAUD dengan nilai p = 0,033. 
 Anak yang mengikuti PAUD memiliki perkembangan bahasa 
lebih baik daripada anak yang tidak mengikuti PAUD, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa PAUD sangat penting untuk mengoptimalkan 
perkembangan bahasa anak, untuk itu direkomendasikan kepada 
keluarga untuk mengajak anaknya berpartisipasi dalam PAUD.  
 
Kata kunci: Perkembangan bahasa, Anak usia toddler, Mengikuti 
PAUD, Tidak Mengikuti PAUD 
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A. Latar Belakang 
Pertumbuhan pada 

dasarnya merupakan dampak 
fisik, sedangkan perkembangan 
mengarah pada fungsi suatu 
organ atau individu. 
Frenkenburg dkk (1981, dalam 
buku Soetjiningsih, 1995) 
melalui DDST (Denver 
Development Screening Test) 
mengemukakan 4 parameter 
perkembangan yang dipakai 
dalam menilai perkembangan 
anak, yaitu motorik kasar, 
motorik halus, bahasa dan 
personal sosial. 

Pemberian stimulus dapat 
diberikan melalui pendidikan 
orang tua dan lembaga 
pendidikan. Maimunah (2009) 
menyebutkan, peranan orang 
tua bagi pendidikan anak 
adalah memberikan dasar 
pendidikan, sikap dan 
keterampilan dasar, seperti 
pendidikan agama, budi 
pekerti, sopan santun, kasih 
sayang, rasa aman, dasar-dasar 
untuk mematuhi peraturan, 
dan menanamkan kebiasaan. 

Secara umum terdapat dua 
faktor utama yang 
berpengaruh terhadap tumbuh 
kembang anak, yaitu faktor 
genetik dan lingkungan 
(Soetjiningsih, 1995 : 2). Faktor 
genetik merupakan modal 
dasar dalam mencapai hasil 
akhir proses tumbuh kembang 
anak. Termasuk dalam faktor 
genetik antara lain adalah 
berbagai macam faktor bawaan 

yang normal dan patologik, 
jenis kelamin, suku bangsa atau 
bangsa. Sedangkan yang 
termasuk faktor lingkungan 
antara lain faktor prenatal, 
postnatal, psikososial 
(termasuk di dalamnya adalah 
stimulasi), keluarga dan adat 
istiadat.  

Salah satu parameter dari 
perkembangan adalah 
kemampuan bahasa. Menurut 
Widodo (2008), bahasa adalah 
bentuk aturan atau sistem 
lambang yang digunakan anak 
dalam berkomunikasi dan 
beradaptasi dengan 
lingkungannya yang dilakukan 
untuk bertukar gagasan, 
pikiran dan emosi. Bahasa 
dapat diekspresikan melalui 
bicara mengacu pada simbol 
verbal. Selain itu bahasa juga 
dapat diekspresikan melalui 
tulisan, tanda gestural dan 
musik. Kemampuan berbahasa 
merupakan indikator dari 
seluruh perkembangan anak 
(Soetjiningsih, 1995 : 237). Hal 
ini dikarenakan kemampuan 
berbahasa memenuhi 
kebutuhan penting lainnya 
dalam kehidupan anak, yakni 
kebutuhan untuk menjadi 
bagian dari kelompok sosial. 
Apabila perkembangan bahasa 
tidak optimal, maka 
perkembangan sosialnya juga 
akan terhambat. 

Pada anak usia toddler, 
kemampuan untuk mengerti 
dan mengekspresikan bahasa 
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berkembang dengan pesat 
(Prohealth, 2009). Sedangkan 
yang dimaksud dengan anak 
usia toddler adalah anak yang 
berusia 1-3 tahun. Anak usia 
toddler mempunyai sistem 
kontrol tubuh yang mulai 
membaik, hampir setiap organ 
mulai mengalami maturitas 
maksimal. Pengalaman dan 
perilaku mereka mulai 
dipengaruhi oleh lingkungan di 
luar keluarga terdekat, mereka 
mulai berinteraksi dengan 
teman, mengembangkan 
perilaku atau moral secara 
simbolis, dan kemampuan 
berbahasa yang minimal 
(Better Health with Nurses, 
2009). 

Agar didapatkan 
perkembangan bahasa pada 
anak usia dini yang lebih 
optimal dibutuhkan upaya-
upaya, dukungan dan 
keterlibatan aktif semua pihak 
terkait, utamanya orang tua, 
pengasuh, kader, masyarakat, 
pendidik, tenaga kesehatan, 
dan petugas sosial. Dukungan 
dan kerjasama tersebut, antara 
lain berupa pembinaan 
suasana di tingkat keluarga 
dalam memasyarakatkan pola 
asuh dan pemberian stimulasi 
perkembangan anak yang 
sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi serta terselenggaranya 
deteksi dan intervensi dini di 
semua fasilitas pelayanan 
kesehatan dasar (puskesmas 
dan jaringannya) atau fasilitas 

pelayanan lainnya seperti PPT 
(POS PAUD TERPADU), 
posyandu, taman kanak-kanak, 
tempat penitipan anak, panti 
asuhan, dan sebagainya. Salah 
satu upaya kongkrit yang 
mungkin dapat dilakukan 
adalah menggalakkan 
keberadaan apa yang dikenal 
dengan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD). Dalam hal ini 
Depdiknas membuat suatu 
kebijakan di bidang PAUD 
antara lain meningkatkan 
pemerataan dan akses layanan 
PAUD, meningkatkan mutu, 
relevansi dan daya saing PAUD 
serta meningkatkan pencitraan 
yang positif di bidang PAUD 
(Hariwijaya & Bertiani, 2009 : 
17). Sedangkan upaya yang 
dapat dilakukan oleh tenaga 
kesehatan, terutama perawat 
adalah dengan memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai 
dengan perannya yaitu, sebagai 
pemberi asuhan keperawatan, 
advokat, edukator, 
koordinator, konsultan dan 
pembaharu.  

 

B. Metode Penelitian 
Desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pre 
eksperimental, dengan 
pendekatan static group 
comparism. Populasi pada 
penelitian ini adalah anak usia 
toddler (1-3 tahun) di RW 1 
Kelurahan Greges Kecamatan 
Asemrowo Surabaya yang 
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mengikuti PAUD sejumlah 12 
anak dan yang tidak mengikuti 
PAUD sejumlah 12 anak. Teknik 
sampling dalam penelitian ini 
adalah non probability 
sampling dengan pendekatan 

sampling jenuh yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua 
anggota populasi digunakan 
sebagai sampel 
 
C. Hasil Penelitian 
1. Perkembangan Bahasa 

AnakUsia Toddler  PAUD  

 
 
2. Perkembangan Bahasa Anak 

Usia Toddler yang tidak 
mengikuti PAUD  
 

 
 
 
 
 

 
3. Perbandingan 

Perkembangan Bahasa Anak 
Usia Toddler yang 
Mengikuti PAUD dan yang 
Tidak Mengikuti PAUD  

uji Mann-Withney didapatkan 
nilai kemaknaan p = 0,033 
dengan taraf signifikan 0,05 
(P<0,05) dapat disimpulkan 
bahwa H1 diterima yang 
artinya ada perbedaan antara 
perkembangan bahasa anak 
usia toddler yang mengikuti 
PAUD dan yang tidak mengikuti 
PAUD.  
 
D. Pembahasan 
1. Perkembangan bahasa anak 

usia toddler yang mengikuti 
PAUD 

Berdasarkan hasil 
penelitian, dari 12 anak usia 
toddler yang mengikuti 
PAUD  seluruhnya memiliki 
perkembangan bahasa 
normal yaitu sebanyak 12 
anak (100%). Hal ini dapat 
disebabkan oleh beberapa 
faktor.  Faktor utama yang 
mempengaruhi 
perkembangan bahasa anak 
usia toddler yang mengikuti 
PAUD yaitu adalah 
banyaknya stimulasi yang 
variatif  didapat anak pada 
PAUD.  Sesuai dengan 
pernyataan Margono 
(2009), perkembangan 
bahasa pada anak tidak 
dibiarkan mengalir begitu 
saja, tetapi direkayasa 

No Perkembangan 
bahasa 

Freqwensi Prosentase 
(%) 

1 Normal 12 100,00 
2 Suspek - - 
3 Tidak dapat 

diuji 
- - 

 Jumlah 12 100,00 

No Perkembangan 
bahasa 

Freq
wensi 

Prosentase 
(%) 

1 Normal 8 66,7 

2 Suspek 2 16,7 

3 Tidak dapat 
diuji 

2 16,7 

 Jumlah 12 100,00 

No Perkembangan 
bahasa 

Freqwensi Prosentase 
(%) 

1 Normal 13 66, 7  
2 Suspek - - 
3 Tidak dapat 

diuji 
- - 

 Jumlah 12 100,00 
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sedemikian rupa agar anak 
mendapat stimulus positif 
sebanyak dan sevariatif 
mungkin. Keterbatasan 
pendidikan bahasa di dalam 
keluarga dapat ditambal 
dengan interaksi bersama 
teman sebayanya di sekolah 
pendidikan anak usia dini. 
Jumlah kosakata yang 
dikuasai anak-anak dapat 
meningkat karena mereka 
dapat menemukan kata-
kata baru dari teman dan 
guru  

 
2. Perkembangan bahasa anak 

usia toddler yang tidak 
mengikuti PAUD 

Berdasarkan hasil 
penelitian peneliti, pada 
anak usia toddler yang tidak 
mengikuti PAUD didapatkan 
sebanyak 66,7% anak 
memiliki perkembangan 
bahasa normal, dan 
sebanyak 16,7% memiliki 
perkembangan bahasa 
suspek serta 16,7% anak 
memiliki perkembangan 
bahasa tidak dapat diuji. Hal 
ini kemungkinan disebabkan 
oleh berbagai macam 
faktor. Salah satunya bisa 
disebabkan oleh kurangnya 
stimulasi yang didapat oleh 
anak karena anak tidak 
mendapat kesempatan 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran yang ada di 
PAUD. 

Kurangnya 
pengetahuan dan perhatian 
orang tua terhadap 
pentingnya PAUD tersebut 
membuat anak tidak 
mendapatkan kesempatan 
untuk mendapatkan banyak 
stimulus yang bervariasi 
dari PAUD tersebut. Dengan 
demikian perkembangan 
bahasa anak usia toddler 
yang tidak mengikuti PAUD 
menjadi kurang optimal. 

 
3. Perbandingan 

perkembangan bahasa anak 
usia toddler yang mengikuti 
PAUD dan yang tidak 
mengikuti PAUD 
Berdasarkan hasil penelitian 
dan dilakukan uji mann-
whitney terdapat 
perbedaan perkembangan 
bahasa anak usia toddler 
yang mengikuti PAUD dan 
yang tidak mengikuti PAUD. 
Faktor yang menyebabkan 
adanya perbedaan yang 
mungkin sangat terlihat 
adalah stimulasi yang 
didapatkan oleh anak usia 
toddler yang mengikuti 
PAUD dan yang tidak 
mengikuti PAUD.  
Pada anak usia toddler yang 
mengikuti PAUD 
mendapatkan begitu banyak 
stimulasi positif dan variatif 
dari PAUD yang diikuti anak 
untuk mengoptimalkan 
perkembangan bahasa yang 
mereka miliki. Sedangkan 
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pada anak usia toddler yang 
tidak mengikuti PAUD 
kurang mendapatkan 
stimulasi sehingga tidak 
dapat mengoptimalkan 
perkembangan bahasa yang 
mereka miliki. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan yang 
tercantum dalam expresi 
(2009), pendidikan anak 
memang harus dimulai 
sejak dini, agar anak bisa 
mengembangkan 
potensinya secara optimal. 
Anak-anak yang mengikuti 
PAUD menjadi lebih 
mandiri, disiplin, dan mudah 
diarahkan untuk menyerap 
ilmu pengetahuan secara 
optimal. Ada kajian yang 
menyatakan bahwa anak-
anak yang sebelumnya 
memperoleh PAUD akan 
sangat berbeda dengan 
anak-anak yang sama sekali 
tidak tersentuh PAUD baik 
informal maupun 
nonformal. 
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paradigma baru kesehatan reproduksi  partisipasi laki-laki dalam 
pandangan ulama. 
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Abstrak 

 Melibatkan secara aktif laki-laki dalam program reproduksi sehat dapat 
dilakukan melalui  perubahan paradigma dari yang semula  terfokus pada 
perempuan menjadi terfokus pada partisipasi laki-laki. Selama ini telah 
berkembang dalam pemikiran  di kalangan masyarakat awam bahwa alat 
kontrasepsi KB hanya efektif jika di pakai oleh kalangan perempuan saja.  

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengungkapkan pandangan ulama’ 
tentang reproduksi sehat dan  tentang langkah partisipatif laki-laki (suami) 
dalam mendukung reproduksi sehat. Selain ini penelitian juga bertujuan untuk  
mengungkapkan dari mana sumber  informasi  tentang partisipasi laki-laki 
dalam reproduksi sehat didapatkan serta pengaruh pandangan ulama’terhadap 
masyarakat di sekitarnya.  

Metode  penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif  - oral 
history  guna mengungkapkan  pengalaman  ulama’  pada saat melaksanakan 
prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-harinya. Informan dalam 
penelitian ini   adalah 2 orang ulama’ laki-laki dan 2 orang ulama’ perempuan 
yang menjadi pengikut faham keagamaan Muhammadiyah dan 2 orang ulama’ 
laki-laki dan 2 orang ulama’ perempuan yang mengamalkan faham keagamaan 
Nahdlatul Ulama’. Informan lainnya adalah para anggota keluarga baik isteri, 
anak, anggota pengajian maupun para santri yang mengenal para ulama’ dari 
dekat.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik indepth interview, 
observasi dan dokumentasi,  bahwa  dalam pandangan ulama’ tentang 
reproduksi sehat terdiri dari reproduksi biologis yang hanya bisa dijalankan oleh 
perempuan (isteri) yakni:hamil, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak-
anaknya; dan  reproduksi sosial yang wajib dijalankan oleh suami  dengan 
memberikan jaminan bagi terselenggaranya  kebutuhan seluruh anggota 
keluarga yang menjadi tanggungannya terutama isteri dan anak-anaknya, baik 
material maupun non material. Dalam pandangan ulama’ langkah partisipatif 
lainnya,  terlihat pada saat laki-laki  terlibat langsung  dalam pengaturan jarak 
kelahiran dan tidak memaksakan isteri untuk terus menerus hamil, bila memang 
secara medis kandungan perempuan (isteri) lemah.  Bahkan, menurut  
pandangan ulama’, tidak masalah bagi pasangan itu untuk sama-sama menjadi  
akseptor KB dengan alasan kuat (medis) asalkan tidak merubah,  memotong 
ataupun mengikat  sebagian organ tubuh. Selanjutnya terkait dengan posisi 
ulama’ yang menjadi panutan masyarakat, ulama’ harus senantiasa 
mengadakan pembaharuan dalam cara pandangnya agar akomodatif dengan 
perubahan masyarakat.  

 
Kata-kata kunci: pandangan  ulama’, partisipasi laki-laki,  reproduksi sehat. 
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A. PENDAHULUAN 
 Dewasa ini  Indonesia 
tengah menghadapi kesulitan 
dalam memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakat. Meski dari 
segi kuantitas jumlah penduduk 
Indonesia belum terlalu besar 
mengingat wilayah Indonesia 
yang amat luas, namun dari segi 
kualitas kondisinya masih 
memprihatinkan. Banyak 
masalah sosial timbul dan sulit 
di atasi yang disebabkan oleh 
begitu rentannya daya tahan 
yang dimiliki penduduk 
Indonesia khususnya yang 
disebabkan oleh masih 
rendahnya tingkat 
kesejahteraan. 
  Seiring dengan 
diberlakukannya UU Otonomi 
Daerah mulai tahun 2004, maka 
pengelolaan program KB 
Nasional  diserahkan pada 
pemerintahan Kabupaten/Kota.  
 
 
Perubahan ini dikhawatirkan 
akan membawa dampak pada 
terjadinya stagnasi pada 
pengelolaan program KB. 
Stagnasi pada pengelolaan 
program KB akan berdampak 
tidak saja meruntuhkan fondasi 
pada norma keluarga kecil dan 
fertilitas rendah yang telah 
dibangun selama 35 tahun, 
tetapi juga semakin jauhnya 
harapan untuk mewujudkan 
keluarga berkualitas 
(Sunarto,2006). 

 Sementara itu sesuai 
dengan hasil  Konferensi 
Penduduk di Cairo 1994, 
disepakati bahwa kesehatan 
reproduksi adalah hak bagi 
setiap orang. Ini artinya, setiap 
pemerintah daerah 
berkewajiban memberikan 
kemudahan akses dan  
peningkatan kualitas pelayanan 
yang terkait dengan bagaimana 
agar hak-hak reproduksi itu 
dapat terpenuhi karena berkait 
langsung dengan 
keberlangsungan hidup. 
Termasuk di sini adalah 
bagaimana memperluas  akses 
bagi kaum laki-laki dalam 
mendapatkan informasi yang 
lengkap mengenai reproduksi 
sehat.    
 Masalah ini hendaknya 
perlu diangkat karena   masih 
kuatnya   anggapan di kalangan 
masyarakat bahwa karena yang 
memiliki rahim, mengalami 
kehamilan,   melahirkan, 
menyusui dan memelihara anak 
pada usia dini  adalah 
perempuan, maka segala 
sesuatu yang menyangkut 
persoalan kesehatan reproduksi 
bertumpu atau dibebankan 
pada perempuan.  
 Padahal dalam  
berbagai studi di pedesaan 
maupun perkotaan 
menunjukkan bahwa 
persetujuan suami adalah faktor 
penentu utama bagi isteri untuk 
menggunakan alat kontrasepsi. 
(M. Anwar, 2005). Itulah 
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sebabnya partisipasi laki-laki 
dianggap penting karena akan 
lebih memberi jaminan 
kesehatan reproduksi bagi 
perempuan. 
 Melibatkan secara aktif 
laki-laki dalam program 
reproduksi sehat dilakukan 
melalui  perubahan paradigma 
dari yang semula  terfokus pada 
perempuan menjadi terfokus 
pada partisipasi laki-laki. 
Keuntungan lain dari perubahan 
paradigma ini  akan dapat 
membantu penurunan 
penyebaran Virus HIV/AIDS dan 
penyakit-penyakit seksual yang 
diakibatkan oleh  perilaku seks 
yang tidak  sehat yang seringkali 
dilakukan oleh  laki-laki secara 
tidak bertanggung jawab. 
Perubahan paradigma sekaligus 
akan mampu   mencegah 
terjadinya kehamilan yang tidak 
diinginkan dengan 
mempraktekkan metode-
metode keluarga berencana dan 
meningkatkan kesejahteraan 
ibu (safe motherhood) dan 
dengan mempraktekkan peran 
laki-laki (safe fatherhood) yang 
bertanggung jawab.    
 Namun merubah 
paradigma reproduksi sehat 
yang terfokus pada laki-laki 
bukanlah perkara  mudah. 
Caranya bukan hanya sekedar 
secara konvensional yakni 
dengan meningkatkan 
pemakaian alat kontrasepsi 
pada laki-laki, tetapi lebih dari 
itu dibutuhkan  gerakan yang 

mendorong  laki-laki agar  lebih 
termotivasi untuk turut 
menciptakan  perubahan 
perilaku sosial yang positif 
terhadap  kesehatan reproduksi 
sehingga lebih memberi 
jaminan kesehatan bagi ibu dan 
anak. 
 Sebenarnya gerakan 
yang mengarah pada 
mengikutsertakan laki-laki 
dalam reproduksi sehat sudah 
pernah ditempuh oleh 
Departemen Kesehatan, antara 
lain melalui bermacam-macam 
program dengan menggunakan 
nama-nama berikut:  men’s 
participation (partisipasi laki-
laki), men’s responsibility 
(tanggung jawab laki-laki), male 
motivation (motiovasi laki-laki), 
male involvement 
(pengikutsertaan laki-laki), men 
as partners (laki-laki sebagai 
mitra), dan men and 
reproductive health (laki-laki 
dan kesehatan reproduksi). 
Namun hingga kini  belum ada 
tanda-tanda adanya 
peningkatkan motivasi laki-laki 
dalam reproduksi sehat (Moh. 
Anwar, 2005). 
  Langkah awal yang 
paling tepat adalah  melalui 
sosialisasi terhadap cara 
berpikir dan apresiasi 
masyarakat atas kebutuhan dan 
tuntutan kesehatan reproduksi 
yang selama ini masih bias 
jender.  Mengingat masyarakat 
kita adalah masyarakat yang 
religius maka proses sosialisasi 
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dapat dilakukan melalui jalur 
agama. Pendekatan dari sisi 
agama ini menemukan 
relevansi, khususnya setelah 
melihat realitas pemahaman, 
keyakinan, dan persepsi 
masyarakat terhadap agama. 
Agama atau doktrin-doktrin 
agama atau lebih tepatnya lagi 
pikiran-pikiran para penafsir 
agama bagi masyarakat religius 
memberikan kontribusi yang 
besar  bagi tindakan dan  
perilaku hidup masyarakat 
sehari-hari. Paling tidak 
terdapat teks-teks agama yang 
biasa dijadikan sebagai sumber 
rujukan bagi masyarakat apabila 
sedang menghadapi persoalan. 
 Oleh karena itu, wacana 
yang dianggap cukup 
representatif dalam rangka 
mensosialisasikan partisipasi 
aktif laki-laki dalam program 
reproduksi sehat  adalah jika 
dikaitkan dengan wacana 
pandangan ulama/tokoh 
agama. Melalui media sosialisasi 
lambat laun cara pandang 
masyarakat mengenai 
pentingnya partisipasi laki-laki 
terhadap reproduksi sehat akan 
dapat diubah secara 
fundamental. 
  Penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Zamakhsyari 
Dofier (1982),  Azyumardi Azra 
(1994), Pradjarto Djosandjoto 
(1999),  Akaha Abduh dan Jais 
Ahmad Hartono (2001) , dan 
Badaruddin (2005), menemukan 
bahwa kedudukan ulama atau 

kyai atau tokoh agama sangat 
strategis bagi masyarakat 
disekelilingnya. Namun belum 
ada yang  secara khusus 
meneliti pandangan 
Kyai/Ulama/Tokoh agama  
tentang partisipasi laki-laki 
dalam  reproduksi sehat 
demikian pula dengan 
penelitian  Hamdanah Subahar 
(1999) meskipun fokusnya  
adalah pandangan kyai tentang  
hak reproduksi perempuan, 
tetapi sama sekali tidak 
menyentuh sejauh mana kyai 
memberikan tafisran atas 
partisipasi  laki-laki dalam 
reproduksi sehat.  
 Kajian tentang 
pandangan Ulama tentang 
partisipasi laki-laki dalam 
reproduksi sehat adalah kajian 
yang akan masuk pada wilayah 
pandangan Islam secara 
kontekstual. Kedudukan alim 
ulama’ sebagai warasatul 
ambiya’ dalam masyarakat 
Islam sangat dominan. Ia 
menjadi sumber rujukan 
tentang berbagai permasalahan 
kehidupan.   
 Sementara tradisi yang 
berkembang di kalangan para 
alim ulama’ adalah 
menyandarkan pandangan-
pandangannya tidaklah hanya 
pada satu sumber saja. Ada  
empat sumber rujukan utama 
yakni Al Qur’an,  Hadist Nabi 
Muhammad, Figh dan Syariah 
yang lazimnya menjadi 
sandaran pendapat ulama’. 
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(Syafiq Hasyim, 2002). 
Meskipun demikian,  tidak 
tertutup kemungkinan para alim 
ulama’ ini diperkenankan untuk  
mengembangkan ijtihad  
pendapat sendiri apabila 
menemui persoalan-persoalan 
baru yang di masa Nabi 
Muhammad SAW masih hidup 
belum terjadi. Pada tahapan 
inilah sesungguhnya esensi dari 
otoritas yang dimiliki oleh  alim 
ulama’ sebagai warasatul 
ambiya’ yang membawa risalah 
Nabi jelas kelihatan. 
 Oleh karena itu, jika 
kemudian dalam realitas sosial 
di masyarakat muncul 
fenomena pembebanan 
perempuan atas masalah  
kesehatan reproduksi sebagai 
permasalahannya sendiri,  yang 
akhirnya  menyebabkan laki-laki 
kurang termotivasi dalam 
kesehatan reproduksi maka 
yang perlu dikaji lebih 
mendalam adalah apakah 
masalah tersebut karena norma 
agama ataukah berasal dari 
pemahaman, penafsiran dan 
pandangan keagamaan para 
alim ulama’, yang bukan tidak 
mungkin dipengaruhi oleh 
kultur patriarkhi.  
  
B. METODE PENELITIAN 
Pendekatan Penelitian. 
Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan 
pendekatan oral history. 
Menurut Reinharz (1992, hal. 

234)  metode ini digunakan 
untuk mengungkapkan 
kehidupan subyek berdasarkan 
perspektifnya dalam hal ini 
adalah  tradisi faham 
keagamaan yang dianutnya 
yakni Muhammadiyah maupun 
NU.  
 Metode dalam 
penelitian ini menggunakan 
pendekatan kwalitatif yang 
digunakan untuk memahami 
individu secara personal, 
sehingga dapat menjajagi 
dinamika pengalamannya  pada 
saat melaksanakan prinsip-
prinsip agama dalam kehidupan 
sehari-hari 
C. Lokasi Penelitian. 
 Penelitian ini dilakukan 
di Kabupaten Jember, Provinsi 
Jawa Timur dengan 
pertimbangan bahwa cukup 
banyak ulama’ di wilayah 
Kabupaten Jember yang 
menjadi pengikut faham 
keagamaan Muhammadiyah 
dan NU. Meskipun demikian 
dari segi jumlah ummat yang 
menjadi pengikut 
Muhammadiyah lebih sedikit 
dibanding dengan ummat yang 
menjadi pengikut NU. Jember 
adalah salah satu kabupaten di 
Jawa Timur yang menjadi basis 
pengikut  NU.  
 Pertimbangan yang lain 
didasarkan atas data sekunder 
yang berhasil dihimpun oleh 
sebuah LSM pendamping 
perempuan diperoleh informasi 
bahwa sebagian kasus-kasus 
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kekerasan dalam rumah tangga 
yang menimpa perempuan 
dilakukan oleh laki-laki  pada 
saat perempuan sedang hamil, 
berhalangan (haid) atau pada 
saat anaknya masih berusia dini. 
Terjadinya kasus-kasus ini 
meskipun agak sulit diperoleh 
data resminya, hendaknya  
menjadi perhatian para ulama.  
 
Teknik Analisis Data.  
 Paradigma penelitian 
yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah grounded 
research. Intisari grounded 
research adalah semua analisis 
harus didasarkan pada data 
yang ada, bukan atas dasar data 
yang ditetapkan sebelumnya.  
 
D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN. 
  
1. Ulama’ dan Faham 

Keagamaan  di Kabupaten 
Jember. 

 Ada dua faham 
keagamaan  yang diikuti oleh 
masyarakat   Islam di Jember, 
yaitu Nahdlatul Ulama’ dan 
Muhammadiyah. Pengikut 
Nahdlatul Ulama’ tersebar 
merata di seluruh wilayah 
pedesaan Jember, sedang 
pengikut Muhammadiyah 
sebagian besar berada di 
perkotaan..   
2. Pandangan ulama’ tentang 

reproduksi sehat.  
 Partisipasi laki-laki 
dalam reproduksi sehat 

dipahami oleh para ulama’ yang 
menjadi informan secara 
beragam. Ulama’ Aisyiyah yang 
bernama Ibu Hj. NR 
memahaminya sebagai suatu 
hal yang sudah semestinya, laki-
laki turut terlibat aktif. 
Bukankah laki-laki adalah 
qowwamun (pemimpin) bagi 
perempuan (yang menjadi 
isterinya). Berikut penuturan 
Ibu Hj. NR: “ Masalah 
reproduksi sehat adalah 
masalah yang utama dalam 
hubungan suami isteri. Karena 
menyangkut faktor kelanjutan 
keturunan dari pasangan itu. 
Artinya kedua pasangan itu 
hendaknya saling bekerja sama 
agar lahir anak-anak yang sehat, 
kuat. Suami harus tanggap. Apa 
yang menjadi kebutuhan isteri, 
dialah yang harus menyediakan. 
Suami tidak boleh diam saja”. 

Sependapat dengan Ibu 
Hj. NR, seorang ulama 
Nahdlatul Ulama’ yang menjadi 
informan peneliti bernama 
Bapak H. AM menambahkan 
bahwa laki-laki (suami) dalam 
konteks reproduksi sehat 
hendaknya memperlakukan 
perempuan (isterinya) dengan 
baik. Ini sesuai hadist Nabi. 
Bapak H. AM kemudian mensitir 
salah satu hadist Nabi, berikut 
adalah penuturannya: “Seorang 
suami wajib memperlakukan 
isterinya dengan baik, 
mencukupi kebutuhannya 
dengan memberinya nafkah. 
Salah satu hadist Nabi 

84 

73 



 

 

 

mengatakan: “Seorang suami 
adalah pemimpin di rumahnya 
maka iapun harus bertanggung 
jawab atas apa yang 
dipimpinnya. Sedangkan 
seorang isteri juga pemimpin di 
rumah suaminya, dan ia harus 
bertanggung jawab atas apa 
yang dipimpinnya. Hadist ini kan 
dalam rangka menjamin agar 
terselenggara proses reproduksi 
sehat dalam keluarga”. 
 Seorang informan, 
ulama’ Muhammadiyah yang 
bernama K, menggambarkan 
sebagai berikut: “Tidak hanya 
isteri yang berperan penting 
dalam reproduksi sehat. 
Suamilah menurut saya yang 
utama. Karena dalam 
masyarakat masih berkembang 
pemahaman urusan reproduksi 
adalah urusan melahirkan, 
padahal bukan”. 
 Urusan reproduksi 
sehat terkait dengan bagaimana 
pasangan suami isteri memiliki 
anak keturunan yang sehat dan 
kuat. Ini tidak mungkin bisa 
terwujud tanpa kerja sama 
antara yang baik antara kedua 
pasangan ini. Suami terutama 
harus paham apa yang menjadi 
hak isteri. Hadist Rasulullah 
Muhammad SAW yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud 
dari Mu’awiyah bin Jundub r.a, 
berkata, :”Saya bertanya 
kepada beliau, “Wahai 
Rasulullah, Apakah, hak isteri 
yang paling utama?” Maka 
Rasulullah menjawab, “Berilah 

ia makan bila kau makan, 
berilah ia pakaian bila kamu 
berpakaian. Jangan sekali-kali 
kamu memukul wajahnya dan 
jangan sekali-kali mengasarinya 
kecuali di rumahmu”  Dari 
uraian di atas dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa pandangan 
para ulama tentang reproduksi 
sehat tidak hanya terbatas pada 
urusan melahirkan saja yang 
selama ini dipahami oleh 
masyarakat sebagai kelebihan 
dari Allah SWT yang diberikan 
dan hanya bisa dilakukan oleh 
kaum perempuan. Karenanya, 
pada saat hamil, melahirkan, 
dan dirangkai dengan menyusui, 
dan membesarkan anak-anak 
yang dilahirkan perempuan 
sebenarnya sedang 
menjalankan fungsi reproduksi 
biologis.  

  
3. Pandangan ulama’ tentang 

langkah partisipatif  laki-laki  
dalam reproduksi sehat. 

  Dalam 
pemaparan sebelumnya telah 
dijelaskan bahwa melibatkan 
laki-laki dalam   
  reproduksi 
sehat adalah sebuah 
keniscayaan. Peran laki-laki 
(suami)  dalam konteks ini 
terutama menjalankan fungsi 
reproduksi sosial, yakni 
menjamin kesejahteraan 
perempuan (isteri) beserta 
anggota keluarga lainnya (anak-
anak) yang menjadi 
tanggungannya.  
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 Bagaimana melakukan 
perencanaan agar terbangun 
reproduksi sehat? Seorang 
informan Ibu Hj. NR, memberi 
penjelasan sebagai berikut: 
“Mewujudkan reproduksi sehat 
bukan perkara mudah. 
Pasangan suami-isteri harus 
saling bekerja sama dengan 
baik, agar anak-anak yang 
dilahirkannya adalah anak-anak 
yang sehat secara jasmani dan 
rohani”.  
  Kitab Himpunan 
Putusan Tarjih menjelaskan hal 
ini dalam  bab yang membahas 
masalah keluarga berencana. 
Berkeluarga yang sehat harus 
direncanakan dengan baik. 
Karena kita tidak boleh 
meninggalkan anak keturunan 
dalam keadaan miskin dan 
menjadi beban orang lain. 
Karena itu kita harus siap 
dengan harta yang akan kita 
wariskan untuk anak kita, 
memberinya pendidikan yang 
baik. Dasarnya adalah hadist 
yang diriwiyatkan oleh Bukhari 
Muslim, sebagai berikut: 
“.......lebih baik kamu tinggalkan 
ahli warismu dalam keadaan 
kaya, dari pada kamu tinggalkan 
mereka menjadi beban yang 
minta-minta pada orang 
banyak”. Dasar yang lain adalah 
hadist yang diriwayatkan oleh 
Muslim dari Abu Hurairah 
sebagai berikut: “Orang mukmin 
yang kuat itu lebih baik dan 
lebih disayang oleh Allah, dari 

pada orang mukmin yang 
lemah”. 
 Informan lainnya, yang 
berasal dari Nahdlatul Ulama, 
bernama H. AM, menyatakan 
bahwa perencanaan yang 
dilakukan oleh pasangan suami 
isteri ini hingga menyangkut 
berapa anak yang diinginkan. 
Menurut beliau meskipun ada 
anjuran dalam agama agar umat 
Islam memiliki anak banyak, 
tetapi jika kondisi kesehatan 
isteri tidak memungkinkan 
maka laki-laki (suami) tidak 
boleh memaksakan 
kehendaknya. Berikut adalah 
penjelasannya: “Peran suami 
dalam merencanakan keluarga 
yang bahagia sangat besar. 
Berapa anak yang diinginkan, 
hendaknya dimusyawarahkan 
dengan isterinya. Suami tidak 
boleh semena-mena”. Meski 
Nabi Muhammad bangga 
dengan umatnya yang banyak. 
Kondisi kesehatan isteri 
hendaknya menjadi salah satu 
bahan pertimbangan. Kalau 
harus sering-sering hamil, 
kasihan. Karenanya dalam 
pandangan saya apabila ada 
alasan-alasan medis, mengikuti 
KB tidak masalah. Dasarnya 
Kitab Fatawi Ibnul Ziyad, hal 
249, disebutkan: Ibnu 
Abdussalam dan Ibnu Yunus 
berfatwa, sesungguhnya tidak 
halal bagi isteri 
mempergunakan obat anti 
kehamilan. Walaupun suami 
menyetujuinya”. Fatwa berikut 
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tertulis dalam Kitab al-Bajuri, 
II/93 sebagai berikut: “Demikian 
halnya perempuan yang 
mempergunakan sesuatu 
(seperti alat kontrasepsi) yang 
dapat memperlambat 
kehamilan. Hal ini hukumnya 
makruh. Sedang memutus 
keturunan hukumnya haram. 
Dan ketika darurat maka sesuai 
dengan kaidah fighiyyah, jika 
ada dua bahaya saling 
mengancam, maka diwaspadai 
yang lebih besar bahayanya 
dengan melaksanakan yang 
paling ringan bahayanya”. 
Maknanya boleh ber KB apabila 
memang secara medis 
kesehatan isteri tidak 
memungkinkan”. 
 Informan Ibu Hj NR, 
mengingatkan bahwa walaupun 
KB sudah bisa diterima oleh 
para ulama’, tetapi keikut 
sertaan dalam KB janganlah 
diniatkan untuk mencegah 
kehamilan. Berikut adalah 
keterangan dari Ibu Hj. NR: 
“Kitab Himpunan Putusan Tarjih 
sudah mentahrij bahwa 
pencegahan kehamilan yang 
dianggap berlawanan dengan 
ajaran Islam ialah: sikap dan 
tindakan dalam perkawinan 
yang dijiwai oleh niat segan 
mempunyai keturunan, atau 
dengan cara merusak/merobah 
organisme yang bersangkutanm 
seperti: memotong, mengikat 
dan lain-lain”. Tetapi 
pengaturan jarak lahir anak 
masih ditolerir dalam artian 

karena kondisi darurat asalkan 
dengan persetujuan suami-isteri 
dengan dasar pertimbangan 
atau saran dari ahli seperti 
dokter dan ahli agama.   
 Sebagai orang yang 
dihormati dan pandangannya 
dijadikan rujukan oleh umat, 
ulama’ yang berfaham 
keagamaan Muhammadiyah 
maupun Nahdlatul Ulama’ 
dalam memberikan pandangan 
tentang partisipasi laki-laki 
dalam reproduksi sehat terlihat 
sangat  berhati-hati. Kehati-
hatiannya tampak pada sumber 
rujukan yang digunakannya. 
Ulama’ Muhammadiyah 
bersandar pada dalil-dalil yang 
telah ditahrij oleh Majelis Tarjih, 
sebuah lembaga yang  sengaja 
dibentuk untuk mengkaji 
masalah-masalah ummat yang 
terkait dengan hukum Islam. 
Majelis Tarjih kemudian 
membukukan putusannya  
dalam Kitab Himpunan Putusan 
Tarjih (HPT). Dalil-dalil yang 
dimuat dalam Kitab HPT 
mendominasi seluruh 
pandangan ulama’ 
Muhammadiyah tentang 
partisipasi laki-laki dalam 
reproduksi sehat. Sedang 
ulama’ Nahdlatul Ulama’ 
berdasar pada fatwa yang 
dihasilkan oleh Lembaga Batsul 
Masail. Hasil kajian dari 
Lembaga Batsul Masail ini  telah 
dibukukan dalam Kitab Ahkamul 
Fuqoha. 
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Jika dilihat dari  sumber rujukan 
yang digunakan, ada 
kecenderungan bahwa   model 
pendekatan yang digunakan 
oleh kedua ulama bersifat 
normatif deduktif dengan ciri-
ciri ilahiyah, theocentris, 
subyective theological 
trancendentalism. Atas dasar 
pendekatan ini maka 
pandangan yang dihasilkan  
ulama’ cenderung mengikuti  
tradisi Aristotelian Logic, yang 
bersifat dichotomis, benar-
salah, halal-haram dan lain 
sebagainya.  
Partisipasi laki-laki dalam 
reproduksi sehat, dalam 
pandangan ulama’ adalah 
wacana yang terkait dengan 
tugas dan tanggung jawab laki-
laki (suami) sebagai  qowwam 
(pemimpin) perempuan. Pada 
saat perempuan (isteri) sedang 
menjalankan fungsi reproduksi 
biologis (hamil, melahirkan, 
menyusui, dan membesarkan 
anak-anaknya) laki-laki  
hendaknya menjalankan fungsi 
reproduksi sosial yakni dengan 
memberikan jaminan bagi 
terselenggaranya  kebutuhan 
seluruh anggota keluarga yang 
menjadi tanggungannya 
terutama isteri dan anak-
anaknya, baik material maupun 
non material. 
Dalam pandangan ulama’ 
langkah partisipatif lainnya,  
terlihat pada saat laki-laki  
terlibat langsung  dalam 
pengaturan jarak kelahiran dan 

tidak memaksakan isterinya 
untuk terus menerus hamil, bila 
memang secara medis 
kandungan perempuan (isteri) 
lemah.  Bahkan, dalam 
pandangan ulama’, tidak 
masalah bagi pasangan itu 
untuk sama-sama menjadi  
akseptor KB dengan alasan kuat 
(medis) asalkan tidak merobah,  
memotong ataupun mengikat  
sebagian organ tubuh.  Ini 
artinya kedua ulama’ menolak 
KB –MOP (Medis Operasi Pria) 
dan KB-MOW (Medis Operasi 
Wanita) yang penggunaannya 
melalui tindakan  operasi kecil.  
Tetapi fenomena dalam 
masyarakat menunjukkan,  
akseptor KB-MOP dan KB-MOW 
jumlahnya mengalami 
peningkatan, dari 707 di tahun 
2004, menjadi 867 di tahun 
2005 (KB MOP); dan 10. 072 di 
tahun 2004 menjadi 9.871 di 
tahun 2005 (KB MOW) .  
Gejala apakah ini? Mengapa 
masyarakat seolah tidak 
mengindahkan pandangan 
ulama’? Fenomena ini 
menunjukkan bahwa 
pendekatan Aristotelian Logic 
yang biasa digunakan oleh 
ulama’ sudah tidak akomodatif 
lagi dengan permasalahan yang 
dihadapi  masyarakat. 
Persoalannya jika sudah tidak 
ada lagi alat kontrasepsi KB 
yang cocok,  tidak bolehkan 
memilih MOP dan MOW? Kitab 
Himpunan Putusan Tarjih yang 
biasa dirujuk ulama’ 

91 

77 



 

 

 

Muhammadiyah sama sekali 
tidak mentolerir (halaman 305). 
Sedang Kitab Ahkamul Fuqoha 
yang biasa dirujuk 
Ulama’Nahdlatul Ulama’ 
memberikan tanggapan bahwa 
alat apapun boleh, asalkan ada 
alasan medis yang bisa 
dipertanggung jawabkan. 
Agaknya meskipun ulama’ 
Nahdlatul Ulama’ tidak  
menerima MOP maupun MOW, 
kitab Ahkamul Fuqoha pada 
masalah nomor 283 ternyata 
memberikan pendapat yang 
multi tafsir. Pernyataan 
dibolehkan menggunakan alat 
kontrasepsi apapun, apakah 
bisa dimaknai bahwa MOP dan 
MOW diperbolehkan bila 
keadaan darurat? 
Wallahua’lam. 

 
KESIMPULAN  
1. Pandangan ulama’ tentang   

partisipasi laki-laki dalam 
kesehatan reproduksi adalah 
pandangan yang 
mencerminkan pandangan 
faham keagamaan yang 
dianut, yang meliputi: 
bagaimana cara pandang 
ulama tentang masalah 
reproduksi sehat, cara 
pandang ulama’tentang 
langkah partisipatif laki-laki 
(suami) dalam reproduksi 
sehat khususnya bagaimana  
ulama’ memandang  peran 
laki-laki (suami) dalam upaya 
mengatur jarak kelahiran 
anak,  dan bagaimana ulama 

memandang  laki-laki yang 
menjadi akseptor KB.  

2. Sebagai orang yang 
dihormati dan 
pandangannya dijadikan 
rujukan oleh umat, ulama’ 
yang berfaham keagamaan 
Muhammadiyah maupun 
Nahdlatuil Ulama’ terlihat 
sangat  berhati-hati. Mereka 
bersandar pada sumber-
sumber rujukan yang tingkat 
kebenarannya tidak 
diragukan, yakni Al Qur’an 
dan Al Hadist. Sementara 
apabila menghadapi 
permasalahan baru yang 
belum terjadi pada saat Nabi 
Muhammad hidup,  
ulama’dari dua faham 
keagamaan ini  memiliki 
sumber rujukan yang 
berbeda. Ulama’ 
Muhammadiyah bersandar 
pada keputusan Majelis 
Tarjih yang membukukan 
fatwanya dalam Kitab 
Himpunan Putusan Tarjih 
(HPT). Sedang ulama’ 
Nahdlatul Ulama’ berdasar 
pada fatwa yang dihasilkan 
oleh Lembaga Batsul Masail 
dan telah dibukukan dalam 
Kitab Ahkamul Fuqoha. Baik 
Majelis Tarjih maupun 
Lembaga Batsul Masail, 
dalam memberikan putusan 
atau fatwa memiliki tradisi 
merujuk pada hasil kajian 
para fuqoha dan ulama’ 
terdahulu. 
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3. Berdasar paparan di atas, 
maka  model pendekatan 
yang digunakan oleh kedua 
ulama bersifat normatif 
deduktif yang bercirikan 
ilahiyah, theocentris, 
subyective theological 
trancendentalism. Selain itu 
kedua ulama’ diwarnai oleh  
tradisi Aristotelian Logic, 
karena  pandangan yang 
dihasilkan cenderung 
dichotomis, benar-salah, 
halal-haram dan lain 
sebaginya. Akibatnya ulama’ 
dari dua faham keagamaan 
yang berbeda ini sulit untuk 
mengakomodir 
perkembangan baru yang 
muncul dalam masyarakat.  

4. Terkait dengan 
permasalahan partisipasi 
laki-laki dalam reproduksi 
sehat, ulama’ dari dua faham 
keagamaan memandang 
bahwa reproduksi sehat 
bukan semata-mata urusan 
perempuan tetapi urusan 
laki-laki dan perempuan 
sekaligus (bersama). 
Keduanya hendaknya saling 
bekerjasama untuk 
mewujudkannya, karena 
reproduksi sehat terkait 
dengan kwalitas generasi 
penerus di masa depan. 

5. Selanjutnya ulama dari dua 
faham keagamaan memiliki 
kesamaan pandangan dalam 
menyikapi fenomena 
meningkatnya angka keikut 
sertaan laki-laki sebagai 

akseptor KB MOP (Medis 
Operasi Pria). Dalam 
pandangan mereka 
sebenarnya  laki-laki maupun 
perempuan, tidak dilarang 
ikut KB asal bukan diniatkan 
agar tidak hamil dan lebih 
utama karena keadaan 
darurat.  Selain itu ada 
persyaratan bahwa alat 
kontrasepsi yang digunakan 
tidak boleh  merobah, 
memotong ataupun 
mengikat sebagian organ 
tubuh.   

6. Tampaknya meskipun ulama’ 
tegas melarang, minat 
masyarakat menjadi 
akseptor KB - MOP maupun 
KB - MOW  yang 
penggunaannya melalui 
operasi kecil (mengikat) 
sebagian organ (untuk laki-
laki) justru meningkat. Dari 
707 di tahun 2004, menjadi 
867 di tahun 2005 (KB MOP); 
dan 10. 072 di tahun 2004 
menjadi 9.871 di tahun 2005 
(KB MOW).  

7. Dalam konteks pandangan 
ulama’, fenomena ini 
menunjukkan bahwa 
pendekatan aristotelian logic 
yang biasa digunakan oleh 
ulama’ sudah tidak 
akomodatif. Karena terbukti 
tidak dapat menerima 
perkembangan baru yang 
terjadi dalam masyarakat. 
Karenanya sudah tiba 
saatnya bagi ulama’ untuk  
memperbaharui metodenya 
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dalam memberikan 
pandangan agama terhadap 
permasalahan umat. 

SARAN. 
Pembaharuan  cara pandang 
ulama’ terhadap permasalahan 
yang terjadi dalam masyarakat 
hendaknya perlu segera 
dilakukan. Untuk itu ulama’ 
perlu mencoba metode 
pendekatan baru agar lebih 
akomodatif dalam memberi 
jalan keluar dari setiap 
permasalahan baru yang terjadi 
dalam masyarakat.  
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TINGKAT KEPUASAN PASIEN YANG MENJALANI TERAPI OHB TERHADAP 

PELAYANAN PERAWAT TENDER DI LAKESLA Drs. Med. R. RIJADI 

SASTROPANOELAR, Phys 

S U R A B A Y A 

 
Oleh : 

Dhian Satya R., MKep 

Dosen Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Abstract 

Satisfaction represent the comparison of service quality that was 
obtained or felt with the desire, requirement, and expectation (Tjiptono, 
2001:54). Patient as service user of treatment service is entitled to claim the 
treatment service matching with its rights, that is plenary and certifiable 
treatment service. Research about level of patients satisfaction that doing 
therapy of Hiperbarik Oxygen (HBO) to service of nurse tender have never been 
executed previously and pursuant to observation that was conducted by a nurse 
tender in executing its function only follow the routine procedure. 

The type of this research is Descriptive that is a research method that 
conducted with a main purpose to make a descriptive about Level of Patient 
Satisfaction Experiencing Therapy of Hiperbarik Oxygen to Service of Nurse 
Tender in Lakesla Drs. Med R. Riyadi Sastropanoelar, Phys objectively, data 
were collected by using the questioner with cross sectional approach. 
Population in this research are the patient whose experiencing therapy of 
Hiperbarik Oxygen (HBO) in Lakesla, the number of sample in this research are 
90 whose taken by using quota sampling technics. Data processing was 
conducted by doing tabulation of frequency. 

The result of this research that have been start on January until 
February 2009 showing, for the Dimension of Tangible : level of patient 
satisfaction whose experiencing therapy of Hiperbarik Oxygen (HBO) to service 
of nurse tender in Lakesla Drs. Med R. Riyadi Sastropanoelar, Phys Surabaya 
Satisfied mean (47.78 %). For the Dimension of responsiveness: level of patient 
satisfaction mean (44.44 %), Dimension Reliability : level of patient satisfaction 
mean ( 47.78 %), Dimension Assurance : level of patient satisfaction most 
Satisfying ( 55.56 %), and for the Dimension of Empathy : level of patient 
satisfaction most satisfying ( 44.44 %). As a whole level of patient satisfaction 
whose experiencing therapy of Hiperbarik of Oxygen to service of nurse tender 
of most satisfying ( 54, 44 %). 

Services of nurse tender in Lakesla Drs. Med R. Riyadi Sastropanoelar, 
Phys Surabaya need to be developed further. In turn, all components 
mentioned above will improve patient satisfaction as a final goal of 
management especially nursing management in therapy of Hiperbarik Oxygen 
(HBO). 
 
Key Words : Satisfaction, Hiperbarik Oxygen, Nurse Tender

97 

82 



 

 

 

A. Latar Belakang 
Ruang Udara Bertekanan 

Tinggi (RUBT) adalah alat yang 
mampu diisi udara tekan kering 
sehingga bertekanan tinggi, 
digunakan untuk melakukan 
pengobatan penyakit 
dekompresi, penelitian-
penelitian pada binatang 
percobaan dan pengobatan 
pada penyakit klinis tertentu 
(Sutarno, 2000 : 1). RUBT yang 
dimiliki oleh Lakesla Surabaya 
diawaki oleh tim yang terdiri 
dari personil TNI AL baik Militer 
maupun PNS. Tim ini terdiri 
dari dokter, perawat tender, 
dan operator. Perawat tender 
adalah salah satu pelaksana 
teknis di lapangan yang wajib 
memiliki pengetahuan dan 
keahlian di bidang Kesehatan 
Hiperbarik. Kemampuan itu 
dibutuhkan untuk memberikan 
pelayanan maksimal bagi 
pengguna Ruang Udara 
Bertekanan Tinggi dan 
melakukan pertolongan 
pertama terhadap masalah 
kedaruratan yang terjadi (D.J. 
baker, 1990 : 319). Penelitian 
tentang tingkat kepuasan 
pasien yang menjalani terapi 
Hiperbarik Oksigen (HBO) 
terhadap pelayanan perawat 
tender belum pernah 
dilaksanakan sebelumnya dan 
berdasarkan obervasi yang 
dilakukan seorang perawat 
tender dalam melaksanakan 
fungsinya hanya mengikuti 
prosedur rutinitas saja. 

Lakesla Drs. Med. R. Riyadi 
Sastropanoelar, Phys, memiliki 
24 perawat tender, 16 
(66,67%) pria, dan 8 (33,33%) 
wanita, berdasarkan tingkat 
pendidikan 23 orang (86 %) 
dengan latar belakang 
pendidikan SPK dan hanya 1 
orang (4 %) dengan latar 
belakang pendidikan D-III 
Keperawatan.  Hasil 
pengumpulan data angket 
pada bulan Maret 2007 
diperoleh hasil dari 30 pasien 
yang mengisi angket tentang 
apa yang dirasakan ketika 
dalam chamber 23 pasien 
(76,67%) menyatakan nyaman 
selama berada dalam chamber, 
1 pasien (3,33%) menyatakan 
takut dan gelisah, dan 6 pasien 
(20 %) menyatakan bosan. 
Sedangkan angket tentang 
Bagaimana pelayanan perawat 
pendamping/tender di dalam 
Chamber dari 30 pasien yang 
mengisi angket 5 pasien 
(16,67%) menyatakan 
sempurna, 23 pasien (76,67%) 
menyatakan baik dan masih 
ada 2 pasien (6,67%) 
menyatakan biasa saja. 

Dalam terapi hiperbarik 
oksigen (HBO) tidak hanya 
dokter yang berperan tetapi 
perawat juga memiliki 
peranan penting, perawat 
dapat mendampingi pasien 
selama dalam chamber juga 
memberikan perawatan 
intensive pada pasien jika 
dibutuhkan. Di dalam RUBT, 
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waktu terapi cukup lama, 
sehingga pasien mudah 
merasa jenuh dan banyak 
kebutuhan pasien yang harus 
dipenuhi seperti ingin 
berkemih, minum dan 
sebagainya. Karena itu 
komunikasi antar perawat 
tender dengan pasien sangat 
penting. Perawat juga harus 
dapat memberikan penjelasan 
mengenai efek yang akan 
dirasakan pasien selama 
mendapat tekanan, 
melakukan teknik valsava dan 
menggunakan sungkup 
oksigen. Pasien sebagai 
pengguna jasa pelayanan 
keperawatan menuntut 
pelayanan keperawatan yang 
sesuai dengan haknya, yakni 
pelayanan keperawatan yang 
bermutu dan paripurna. 
Kepuasan merupakan 
perbandingan kualitas jasa 
pelayanan yang didapat atau 
dirasakan dengan keinginan, 
kebutuhan, dan harapan 
(Tjiptono, 2001:54). Pasien 
akan mengeluh apabila 
haknya untuk memperoleh 
pelayanan yang bermutu tidak 
diterima. Evaluasi dari hasil 
penyebaran angket tentang 
pelayanan perawat tender 
pada bulan maret 2007 lalu 
memang menunjukkan bahwa 
sebagain besar pelayanan 
yang diberikan oleh perawat 
tender sudah baik atau 
memuaskan akan tetapi 
masih ditemukan pasien yang 

merasa bosan, takut, dan 
bahkan merasa bahwa 
pelayanan dari perawat 
tender biasa saja, hal ini yang 
harus dicari faktor yang 
mempengaruhi. 

Lakesla sebagai suatu 
lembaga yang menghasilkan 
produk teknologi jasa 
kesehatan sudah barang tentu 
kualitas yang dihasilkan akan 
sangat bergantung juga pada 
kualitas pelayanan medis dan 
pelayanan keperawatan yang 
diberikan kepada pasien. 
Melihat fenomena diatas, 
pelayanan di bidang 
keperawatan yang 
keberadaannya sangat besar 
dalam memberikan kontribusi 
atas ”citra sebuah rumah 
sakit” dipandang perlu untuk 
melakukan evaluasi atas 
pelayanan yang telah 
diberikan. Salah satu bentuk 
evaluasi diri yang diharapkan 
dapat memberikan koreksi 
konstruktif terhadap tindakan 
keperawatan yang telah 
diberikan kepada pasien 
untuk kemudian 
ditindaklanjuti agar 
mendapatkan solusi demi 
peningkatan mutu pelayanan 
keperawatan adalah dengan 
mengidentifikasi kepuasan 
Pasien terhadap aspek mutu 
pelayanan keperawatan yang 
meliputi: tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, 
dan empathy. 
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B. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif, dimana 
akan mengidentifikasi 
kepuasan Pasien terhadap 
aspek mutu pelayanan 
keperawatan yang meliputi: 
tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, dan 
empathy dengan pendekatan 
cross sectional yaitu 
pengambilan data dari 
keempat variabel dalam satu 
waktu. 

Sasaran dalam penelitian 
ini adalah pasien yang 
menjalani terapi Oksigen 
Hiperbarik (OHB) di Lakesla 
sejumlah 90 orang pasien, yang 
diambil secara probability 
sampling. 

Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner untuk 
masing-masing dimensi 
kepuasan yang meliputi: 
tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, dan 
empathy. 
 
C. Hasil Penelitian 
1. Dimensi Tangibles 

(Berwujud) 
Dimensi Tangible f % 

Sangat Tidak Puas 0 0 

Tidak Puas 0 0 

Cukup Puas 21 23.33 

Puas 43 47.78 

Sangat Puas 26 28.89 

 

90 100 

kepuasan pasien terhadap 
pelayanan perawat tender 
ditinjau dari Dimensi Tangible 
(berwujud) sebagian besar 
pasien menyatakan Puas yaitu 
47.78 % (43 orang). Pasien 
yang menyatakan Sangat Puas 
28.89 % (26 orang) dan yang 
masih menyatakan Cukup Puas 
23.33 % (21 orang) 
2. Dimensi Reliability 

(keandalan) 
Dimensi Reliability f % 

Sangat Tidak Puas 0 0 

Tidak Puas 1 1.11 

Cukup Puas 18 20.00 

Puas 40 44.44 

Sangat Puas 31 34.44 

Jumlah 90 100% 

kepuasan pasien terhadap 
pelayanan perawat tender 
ditinjau dari Dimensi Reliability 
(Keandalan) sebagian besar 
pasien menyatakan Puas yaitu 
44.44 % (40 orang). Pasien 
yang menyatakan Sangat Puas 
34.44 % (31 orang), 
menyatakan Cukup Puas 20 % 
(18 orang), dan yang 
menyatakan tidak puas 1 0rang 
(1.11 %) 
3. Dimensi 
Responsiveness (Cepat 
Tanggap) 

Dimensi Responsive f % 

Sangat Tidak Puas 0 0.00 

Tidak Puas 1 1.11 

Cukup Puas 23 25.56 

Puas 43 47.78 

Sangat Puas 23 25.56 

Jumlah 90 100% 
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Tingkat kepuasan pasien 
terhadap pelayanan perawat 
tender ditinjau dari Dimensi 
Responsiveness (Cepat 
Tanggap) sebagian besar 
pasien menyatakan Puas yaitu 
47.78 % (43 orang). Pasien 
yang menyatakan Sangat Puas 
25.56 % (23 orang), 
menyatakan Cukup Puas 25.56 
% (23 orang), dan yang 
menyatakan tidak puas 1.11 % 
(1 orang). 
 
4. Dimensi Assurance 

(Jaminan) 
Dimensi Assurance f % 

Sangat Tidak Puas 0 0.00 

Tidak Puas 0 0.00 

Cukup Puas 19 21.11 

Puas 50 55.56 

Sangat Puas 21 23.33 

Jumlah 90 100% 

Tingkat kepuasan pasien 
terhadap pelayanan perawat 
tender ditinjau dari Dimensi 
Assurance (Jaminan) sebagian 
besar pasien menyatakan Puas 
yaitu 55.56 % (50 orang). 
Pasien yang menyatakan 
Sangat Puas 23.33 % (21 
orang), dan yang menyatakan 
Cukup Puas 21.11 % (19 orang). 
 
5. Dimensi Empaty 

Dimensi Empaty f % 

Sangat Tidak Puas 0 0.00 

Tidak Puas 1 1.11 

Cukup Puas 18 20.00 

Puas 40 44.44 

Sangat Puas 31 34.44 

Jumlah 90 100% 

Tingkat kepuasan pasien dari 
dimensi empaty sebagian besar 
pasien menyatakan Puas 44.44 
% (40 orang), Sangat Puas 
34.44 % (31 orang), dan cukup 
puas 20 % (18 orang), dan yang 
menyatakan tidak puas 1.11 % 
(1 orang). 
 
 
6. Tingkat Kepuasan Pasien 

secara keseluruhan 
Tingkat Kepuasan f % 

Sangat Tidak Puas 0 0.00 

Tidak Puas 0 0.00 

Cukup Puas 13 14.44 

Puas 49 54.44 

Sangat Puas 28 31.11 

Jumlah 90 100% 

Tingkat kepuasan pasien 
terhadap pelayanan perawat 
tender ditinjau secara umum 
dimana sebagian besar pasien 
menyatakan Puas yaitu 54.44 % 
(49 orang), Sangat Puas 31.11 
% (28 orang), Cukup Puas 14.44 
% (13 orang), dan tidak ada 
yang menyatakan tidak puas 
atau sangat tidak puas. 
 
D. Pembahasan 
1. Dimensi tangibles 

(kenyataan) 
Menurut Kotler (2004:42) 
kepuasan adalah perasaan 
senang atau kecewa seseorang 
yang muncul setelah 
membandingkan antara 
presepsi/kesannya terhadap 
kinerja (atau hasil) suatu 
produk dan harapan-harapan 
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Pasien yang menjalani 
Terapi Oksigen Hiperbarik 
(OHB) rata-rata karena indikasi 
penyakit yang diderita yaitu 84 
orang (93 %) dan sebagian kecil 
untuk kebugaran, hal ini 
menyebabkan pasien merasa 
membutuhkan terapi ini 
sehinggga harapan pasien lebih 
fokus kearah terapi untuk 
menyembuhkan penyakitnya.  
Selain hal tersebut diatas 
sebagain besar pasien tingkat 
kepuasan pada dimensi 
tangible ini adalah Puas 
didukung oleh penampilan 
fasilitas fisik yang dimiliki oleh 
Lakesla, dimana sampai saat ini 
Lakesla merupakan satu-
satunya lembaga yang memiliki 
falitas Ruang Udara Bertekanan 
Tinggi (RUBT) untuk terapi 
Hiperbarik Oksigen yang 
lengkap, selain itu lakesla juga 
dilengkapi dengan ruang 
tunggu yang cukup nyaman 
dan peralatan/media 
komunikasi dan informasi yang 
menarik. 
 
2. Dimensi Reliability 

(Keandalan) 
Tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan perawat 
ditinjau dari Dimensi Reliability 
(keandalan) sebagian besar 
pasien menyatakan Puas yaitu 
44.44 % (40 orang). Pasien 
yang menyatakan Sangat Puas 
34.44 % (31 orang), 
menyatakan Cukup Puas 20 % 
(18 orang), dan yang 

menyatakan tidak puas 1.11 % 
(1 orang). 
Reliability (keandalan)  yaitu 
kemampuan untuk 
memberikan jasa sesuai 
dengan yang dijanjikan, 
terpercaya dan akurat dan 
kosisten. (Kotler, 2000 : 40).  

Responden banyak yang 
puas menurut peneliti 
dimungkinkan karena 
keberhasilan terapi HBO juga 
sangat dipengaruhi oleh 
kondisi fisik masing-masing 
pasien. Dalam kondisi penyakit 
yang sama keberhasilan terapi 
HBO belum tentu sama, pada 
pasien tertentu mungkin hanya 
membutuhkan 1 seri terapi 
yaitu 10 kali masuk chamber 
akan tetapi dengan penyakit 
yang sama mungkin pasien 
yang lain membutuhkan lebih 
dari 1 seri terapi, hal ini 
memungkinkan terjadinya rasa 
tidak puas. 

 
3. Dimensi Responsiveness 

(Cepat Tanggap) 
Tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan perawat 
tender ditinjau dari Dimensi 
Responsiveness (Cepat 
Tanggap) sebagian besar 
pasien menyatakan Puas yaitu 
47.78 % (43 orang). Pasien 
yang menyatakan Sangat Puas 
25.56 % (23 orang), 
menyatakan Cukup Puas 25.56 
% (23 orang), dan yang 
menyatakan tidak puas 1.11 % 
(1 orang). 
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Responsiveness (cepat 
tanggap) yaitu kemauan dari 
keryawan dan pengusaha 
untuk membantu pelanggaan 
dan memberikan jasa dengan 
cepat serta mendengar dan 
mengatasi keluhan dari 
konsumen. (Kotler, 2000 : 40).  

Pasien di dalam chamber 
multiplace selalu memerlukan 
pendamping yang terlatih. 
Untuk pasien kritis diperlukan 
pendamping seorang dokter 
atau perawat, atau kedua-
duanya tergantung kebutuhan. 

Para pasien mendapatkan 
penjelasan yang lengkap 
mengenai terapi yang akan 
dijalaninya serta apa saja yang 
harus dikerjakannya.  

komunikasi antar perawat 
tender dengan pasien sangat 
penting. Perawat juga harus 
dapat memberikan penjelasan 
mengenai efek yang akan 
dirasakan pasien selama 
mendapat tekanan, melakukan 
teknik valsava dan 
menggunakan sungkup 
oksigen. (Suryokusumo G, 
Sadewantoro, dkk, 2002) 

 
4. Dimensi Assurance 

(Jaminan) 
Tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan perawat 
tender ditinjau dari Dimensi 
Assurance (Jaminan) sebagian 
besar pasien menyatakan Puas 
yaitu 55.56 % (50 orang). 
Pasien yang menyatakan 
Sangat Puas 23.33 % (21 

orang), dan yang menyatakan 
Cukup Puas 21.11 % (19 orang). 

Assurance (kepastian) 
yaitu berupa kemampuan 
keryawan untuk menimbulkan 
keyakinan dan kepercayaan 
terhadap janji yang telah 
dikemukakan kepada 
konsumen. (Kotler, 2000 : 40) 

Keberadaan perawat 
tender dalam menjalankan 
tugasnya seharusnya mampu 
meningkatkan kenyamanan 
dan keamanan pasien selain itu 
informasi yang diberikan pada 
pasien mulai dari sebelum 
pasien masuk chamber atau 
saat informed concent 
diharapkan mampu 
memberikan rasa percaya 
dalam diri pasien. 

 
5. Dimensi Empaty 

Tingkat kepuasan pasien 
terhadap pelayanan perawat 
tender ditinjau dari Dimensi 
Empaty sebagian besar pasien 
menyatakan Puas yaitu 44.44 % 
(40 orang). Pasien yang 
menyatakan Sangat Puas 34.44 
% (31 orang), menyatakan 
Cukup Puas 20 % (18 orang), 
dan yang menyatakan tidak 
puas 1.11 % (1 orang). 

Empathy yaitu kesediaan 
karyawan dan pengusaha 
untuk memberikan perhatian 
secara pribadi kepada 
konsumen. (Kotler, 2000 : 40). 
Empati dan mengerti keinginan 
dan keluhan pasien merupakan 
syarat mutlak seorang perawat 
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tender. Memberikan 
pertanyaan terbuka, hindari 
pertanyaan “mengapa” karena 
dapat dianggap mengancam 
atau dapat mengalihkan pasien 
dari emosi dengan 
memaksanya berpikir secara 
kognitif. Perawat tender 
diharapkan mampu mengatasi 
mekanisme koping 
(pertahanan) dari pasien, 
memahami karateristik dan 
penatalaksanaan individu 
berperilaku maladaptif. 
 
 
 
6. Tingkat Kepuasan Pasien 

Secara Umum  
Tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan perawat 
tender secara umum sebagian 
besar pasien menyatakan Puas 
yaitu 54.44 % (49 orang). 
Pasien yang menyatakan 
Sangat Puas 31.11 % (28 
orang), menyatakan Cukup 
Puas 14.44 % (13 orang), dan 
tidak ada yang menyatakan 
tidak puas atau sangat tidak 
puas. 

Dari hasil penelitian 
tingkat kepuasan pasien secara 
umum adalah sangat puas 
sampai dengan cukup puas dan 
tidak ada pasien yang 
menyatakan tidak puas atau 
sanngat tidak puas. Hal ini juga 
dapat dilihat pada data umum 
dimana secara keseluruhan 
pelayanan di Lakesla adalah 
memuaskan. Sesuai dengan visi 

dan misi Lakesla sendiri adalah 
sebagai Pusat Unggulan 
Kesehatan Matra Laut, oleh 
karena itu Lakesla berupaya 
untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik 
 
E. Simpulan 

1. Tingkat kepuasan pasien 
dari dimensi Tangible rata-
rata Puas 

2. Tingkat kepuasan pasien 
dari dimensi Reliability 
rata-rata Puas 

3. Tingkat kepuasan pasien 
dari dimensi 
Responsiveness rata-rata 
Puas 

4. Tingkat kepuasan pasien 
dari dimensi Assurance 
sebagaian besar Puas 

5. Tingkat kepuasan pasien 
dari dimensi Empaty 
sebagian besar Puas 
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