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Peran Keluarga Dalam Pengenalan Bentuk Perilaku dan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan 
Seks Pada Anak di TK Zainul Hasan Genggong Probolinggo 

 
Titik Suhartini, Dodik Hartono, Achmad Junaedi 

 
Abstrak 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh marak terjadinya kekerasan seksual pada anak usia dini, hal 

tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan anak mengenai pendidikan seks, dikarenakan orang tua 
dan orang dewasa lainnya yang masih menganggap bahwa pendidikan seks masih dianggap tabu untuk 
diberikan kepada anak usia dini. Penelitian ini memfokuskan pada eksplorasi pengalaman orang tua 
yang diterapkan di Taman Kanak-kanak Zainul Hasan Genggong. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui: 1. Bagaimana implementasi pendidikan seks yang diberikan orang tua;  2. Apa saja kendala 
dan solusi dalam mengimplementasi pendidikan seks yang diberikan orang tua; 3. Bagaimana peran 
sekolah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan seks pada anak 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk 
mendapatkan informasi secara mendalam mengenai implementasi pendidikan seksual untuk anak usia 
dini, dan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah 
dalam menerapkan pendidikan seksual pada anak. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah orang 
tua, kepala sekolah, guru TK Zainul Hasan Genggong. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi dokumentasi, wawancara dan observasi.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa kedua subjek sama-sama merasakan ke khawatiran terdapat 
banyaknya kejadian kekerasan seksual pada anak, peran keluarga sangat luar biasa dalam mengawasi dan 
menjaga anak, tertama duilakukan oleh kedua subjek yang selalu rutin menunggui anaknya sampai 
pulang sekolah. Peran pendidikan dalam hal ini sekolah dan semua ustadzah juga sangat baik dalam 
menjaga anak didiknya selama berada disekolah dan juga ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah 
dengan para orang tua murid. 

 Banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak, pihak 
sekolah dan pihak orang tua harus bekerja sama dalam melindungi anak agar terhindar dari perlakuan 
yang tidak baik khususnya kekerasan seksual pada anak. Diharapkan anak juga mendapatkan edukasi 
sesuai dengan batas kemampuan penerimaan mereka, sumber-sumber informasi melalui media visual 
seperti gambar atau berupa video bisa menjadi metode yang tepat dalam memberikan pemahaman pada 
anak. 
 
Kata Kunci: peran keluarga, pendidikan seks, kekerasan seksual 
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Role of Family In Shape Recognition Behavior and Sexual Violence Prevention through Education 

Sex in Children in TK Zainul Hasan Genggong Probolinggo 
 
 

Titik Suhartini, Dodik Hartono, Achmad Junaedi 
 

Abstract 
 
 This research was motivated by rampant sexual violence in early childhood, it happened because of a 
lack of knowledge of children about sex education, because parents and other adults who still think that sex 
education is still considered taboo to be given to early childhood. This study focuses on the exploration of the 
experience of parents who applied in TK Zainul Hasan Genggong Probolinggo. The purpose of this study to 
find out: 1. How is the implementation of sex education given by parents; 2. What are the challenges and solutions 
in implementing sex education given by parents; 3. What is the role of the school in supporting the implementation 
of sex education to children 
 This study uses a case study with a qualitative approach, aiming to obtain in-depth information 
regarding the implementation of sexual education for young children, and to get an idea of the efforts made by 
teachers and principals in implementing sexual education for children. Research subjects in this study were parents, 
principals, teachers in TK Zainul Hasan Genggong Probolinggo. The data collection technique used is the 
study of documentation, interviews and observation. 
 Results showed that the two subjects equally felt to worries there are many instances of sexual assault on 
a child, the family is very remarkable role in monitoring and maintaining the child, tertama duilakukan by two 
subjects who always waiting on her routine until after school. The role of education in this school and all the cleric 
also excellent in keeping their students while at school and also there is good communication between the school 
and the parents. 
 Many of those involved either directly or indirectly to the child, the school and the parents must work 
together in protecting children in order to avoid treatment that is not good, especially the sexual abuse of children. 
It is expected that children also receive education in accordance with their acceptance limits, sources of information 
through visual media such as images or videos can be in the form of appropriate methods in providing an 
understanding in children. 
 
 
 
Keywords: the role of family, sex education, sexual violence 
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PENDAHULUAN  
Masa usia dini sering dikatakan sebagai 

masa keemasan atau golden age. Masa 
keemasan adalah masa dimana anak memiliki 
kemampuan penyerapan informasi yang sangat 
pesat, dibandingkan tahap usia selanjutnya. 
Kepesatan kemampuan otak anak dalam 
menyerap berbagai informasi di sekitarnya 
juga diiringi dengan rasa ingin tahu yang 
sangat tinggi. Rasa ingin tahu yang sangat 
tinggi ditunjukkan anak dengan aktif bertanya 
tentang berbagai hal yang mereka temui, serta 
mencari tahu berbagai jawaban yang mereka 
inginkan dengan bereksplorasi. 

Lingkungan keluarga merupakan 
tempat individu bersosialisasi, lingkungan  
keluarga  dipercaya  dapat  memegang  
peranan  yang  penting bagi  individu  dalam  
melakukan  tindakan  kekerasan  seksual  
terhadap anak. Namun  fatalnya,  perilaku  
seksual  kepada  anak  di  bawah  umur 
adalah orang-orang terdekat anak itu sendiri. 
Minimnya kehangatan hubungan emosional 
antar anggota keluarga dapat memicu 
seseorang mengalami gangguan orientasi 
seksual. 

Untuk mencegah terjadinya kekerasan 
seksual terhadap anak perlunya peran orang 
dewasa atau orang terdekat anak, dalam hal ini 
yaitu orang tua agar  dapat  memberikan  
informasi  mengenai  pendidikan  seks  
terhadap anak. Banyak orang tua yang 
bersikap reaktif ketika mengetahui anaknya 
melakukan eksplorasi genital. Padahal anak 
hanya ingin mengetahui dan ingin mencoba 
hal  yang baru mereka temukan  dengan 
mengeksplorasi bagian tubuh mereka.   
Seringkali kita temui ketika anak melakukan 
eksplorasi genital dengan segera orang tua 
memberikan peringatan kepada anak, dengan 
melarang anak mengulangi hal tersebut, 
bahkan tidak sedikit yang membentak dan 
memberikan hukuman. Orang tua kerapkali 
menutup rapat-rapat kesempatan anak untuk 
memperoleh jawaban akan rasa ingin tahunya 
berkaitan dengan seksualitas dengan 
menganggap bahwa pendidikan seks tidak 
perlu diberikan sejak dini karena hal tersebut 
masih dianggap tabu untuk diberikan terhadap 

anak. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
peran keluarga dalam pengenalan bentuk 
perilaku dan pencegahan kekerasan seksual 
melalui pendidikan seks ppada anak di TK 
Zainul Hasan Genggong Probolinggo 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada 
penelitian kualitatif menghasilkan dan 
mengolah data yang sifatnya deskripsi, seperti 
transkripsi wawancara, catatan lapangan, 
gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, observasi dan 
menggunakan media perekam. Selanjutnya 
dilakukan analisa data yang meliputi tahapan 
mengkoordinasikan data, Pengelompokan 
berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, 
Menguji asumsi atau permasalahan yang ada 
terhadap data, Mencari alternative penjelasan 
bagi data, Menulis hasil penelitian. 
 
HASIL PENELITIAN  
Hasil Penelitian  
1. Partisipan 1 
Obervasi Terhadap Subjek 

 Pada saat dilakukan observasi dan 
wawancara terhadap subjek Ny. H, subjek 
berpenampilan rapi, terlihat badannya gemuk 
dan berpenampilan muslimah (berjilbab). 
Pada saat peneliti datang ke TK Zainul Hasan 
Genggong, terlihat Ny. H sedang duduk-duk 
bersama ibu-ibu lainnya yang sedang 
menunggui anaknya. Pada saat peneliti datang 
dan memberikan salam kepada semua ibu-ibu 
yang ada, tampak semuanya menjawab salam 
dengan ramah, begitu juga dengan Ny.H 
sambutannya sangat ramah. Peneliti langsung 
menuju ke ruangan yang sudah dipersiapkan 
oleh para ustadzah. Selanjutnya peneliti 
dipertemukan dengan Ny.H di ruang kelas. 
Tampak Ny.H begitu menghormati dan sangat 
menerima kehadiran peneliti. Tampak sekali 
subjek yang sangat komunikatif dan sangat 
antusias ketika dijelaskan oleh peneliti. 

  Tahap selanjutnya peneliti mulai 
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melakukan wawancara dengan subjek, diawali 
dengan memperkenalkan diri peneliti dan 
seluruh tim peneliti lainnya. Peneliti juga 
menjelaskan maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan penelitian dan menjelaskan hak 
dan kewajiban sebagai subjek. Peneliti 
menjelaskan tentang pengisian surat 
persetujuan menjadi subjek penelitian. Respon 
subjek sangat luar biasa, subjek mengucapkan 
terima kasih kepada peneliti yang sudah mau 
berdiskusi terkait dengan perawatan anak 
terutama dalam menjaga anak terhadap 
perilaku-perilaku kekerasan dan pelecehan 
seksual yang pada akhir-akhir ini sering banyak 
terjadi. Subjek menyampaikan kesediaannya 
untuk dijadikan sebagai subjek penelitian dan 
bersedia untuk diberi pertanyaan dan bersedia 
untuk menjawab sesuai dengan apa yang 
dilakukan terhadap anaknya. Selanjutnya 
subjek menanda tangani surat persetujuan 
menjadi subjek penelitian. 

 
Hasil Wawancara 
a. Bagaimana pendapat ibu menyikapi 

maraknya kejadian kekerasan seksual pada 
anak…? 
“ Saya merasa sangat miris dan takut dengan 
banyaknya kejadian-kejadian kekerasan dan 
penculikan yang dilakukan kepada anak 
dibawah umur. Saya sering melihat berita-berita 
di televisi, di media social yang 
menginformasikan tentang kasus-kasus 
penculikan dan kekerasan  pada anak”.  

b. Bagaimana pemahaman ibu tentang 
kekerasan seksual pada anak…? 
“yang saya tau dari media, bahwa kekerasan 
seksual pada anak itu adalah perlakuan yang 
melecehkan yang dilakukan pada anak di bawah 
umur, termasuk tindakan kekerasan pada anak”. 

c. Apakah selama ini, putra/putri ibu 
mengalami kekerasan seksual…? 
”Alhamdulillah selama ini anak saya aman, 
karena saya jaga terus, termasuk ketika sekolah 
saya tunggui sampai pulang. Dirumah pun pada 
saat anak saya bermain, saya salalu mengawasi 
dimana dan bersama dengan siapa anak saya 
bermain, selalu saya awasi. Dan Alhamdulillah 
di keluarga kami tidak pernah melakukan 

kekerasan pada anak apalagi yang sifatnya 
kekersan seksual”. 

d. Bagaimana upaya ibu untuk mengantisipasi 
kejadian kekerasan seksual pada anak 
ibu…? 
“saya bersama suami saya selalu mengawasi 
anak saya terutama yang anak saya yang kecil 
yang sekarang sekolah di TK. Saya dan suami 
saya selalu mengajari anak saya untuk selalu 
berhati-hati jika bertemu dengan orang asing 
apalagi orang yang tidak dikenal. Saya juga 
mengajari anak saya untuk menutup badan 
(berbusana lengkap meskipun bermain), anak 
saya tetap saya sampaikan seperti itu meskipun 
anak saya laki-laki. Saya dan suami saya 
mengajari anak saya terutama pada saat 
menjelang tidur”. 

e. Bagaimana peran keluarga lainnya untuk 
mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual 
pada anak ibu…? 
“keluarga saya yang lain juga sangat 
mendukung, karena mereka juga sama-sama 
mempunyai anak kecil dan sama-sama takut 
anak kita jadi korban kekerasan seksual. 
Kebetulan saya dan keluarga besar saya tinggal 
bersebelahan, sehingga ketika anak saya 
bermain, sama-sama saling mengawasi”. 

f. Apa saja kendala pelaksanaan pendidikan 
seks yang diberikan pada anak…? 
“kendalanya cuma karena anak saya yang sulit 
saya beri pengertian, karena faktor usia anak 
saya yang masih kecil, sehingga kalau 
memberikan penjelasan harus berulang-ulang 
dilakukan”. 

g. Bagaimana keterlibatan anak dalam 
pemberian pendidikan seks pada anak…? 
“karena sifatnya masih anak-anak, jadi kadang 
kalau diberikan pengertian terkadang manut 
tapi terkadang tidak, misalnya ketika saya 
berikan pengertian saat menjelang tidur, anak 
saya bilangnya akan mengikuti yang 
disampaikan oleh saya untuk berhati-hati, tapi 
terkadang kalau sudah terlalu asyik bermain 
dengan temannya, mainnya sudah agak jauh 
dari rumah dan itu yang saya khawatirkan, tapi 
Alhamdulillah karena saya selalu mengwasi 
anak saya sehingga akhirnya saya keberadaan 
anak saya”. 
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h. Bagaimana peran sekolah dalam 
mendukung pelaksanaan pendidikan seks 
pada anak…? 
“pihak sekolah sudah sangat luar biasa 
melindungi anak-anak, ketika jam sekolah, 
anak-anak tidak boleh keluar dari lingkungan 
sekolah dan ketika pulang, benar-benar di 
kroscek penjemputnya, bila bukan orang yang 
biasanya menjemput, pihak sekolah pasti masih 
menanyakan secara detail”. 

   
2. Partisipan 2 
Observasi Terhadap Subjek 
          Observasi dan wawancara dilakukan 
pada subjek yang kedua. Setelah peneliti 
melakukan wawancara dan observasi pada 
subjek pertama, peneliti melanjutkan 
wawancara kedua pada subjek yang kedua. 
Ny.D dipersilahkan masuk oleh ustadzah TK. 
Akhirnya subjek dan peneliti melakukan 
wawancara di ruang kelas. 
          Pada saat dilakukan observasi dan 
wawancara, Ny.D berpenampilan rapi, 
berbusana muslimah, ramah dan sedikit 
pemalu. Subjek menyambut dengan baik 
kehadiran peneliti. Selanjutnya peneliti 
memperkenalkan diri dan memperkenalkan 
tim peneliti lainnya yang terlibat dalam proses 
penelitian, dilanjutkan dengan menjelaskan 
maksud dan tujuan dari penelitian dan pada 
akhir penjelasan, peneliti meminta persetujuan 
dari subjek atas kesediaannya menjadi subjek 
penelitian. Ny. D merespon dengan baik dan 
bersedia untuk menjadi subjek penelitian, 
subjek juga menandatangani surat persetujuan 
menjadi responden.  
 
Hasil Wawancara 
a. Bagaimana pendapat ibu menyikapi 

maraknya kejadian kekerasan seksual pada 
anak…? 
“saya sangat takut sekali dengan informasi-
informasi yang yang saya lihat di televise, 
banyak anak yang dilakukan kekerasan, menjadi 
sasaran orang yang tidak bertanggung jawab, 
pokoknya ngeri sekali, mudah-mudahan tidak 
terjadi pada anak saya”. 

b. Bagaimana pemahaman ibu tentang 
kekerasan seksual pada anak…? 

“menurut saya kekerasan seksual itu seperti 
melakukan tindakan-tidakan asusila pada anak, 
seperti yang saya lihat di televise, anak yang 
masih usia 5 tahun sudah di setubuhi, yang jadi 
sasaran anak-anak dibawah umur baik laki-laki 
maupun perempuan”. 

c. Apakah selama ini, putra/putri ibu 
mengalami kekerasan seksual…? 
“anak saya selama ini benar-benar saya jaga, 
kemanapun mesti saya awasi, seperti sekolah 
disini, saya selalu menunggui anak saya. 
Alhamdulillah terhindari dari kekerasan seksual, 
dan mudah-mudahan selamanya tidak terjadi 
pada anak saya”. 

d. Bagaimana upaya ibu untuk mengantisipasi 
kejadian kekerasan seksual pada anak ibu…? 
“yang saya lakukan selalu mendampingi anak 
saya, mulai dari sekolah saya antar dan saya 
tunggui sampai pulang, kalau bermain juga saya 
tunggui meskipun anak saya laki-laki saya tetap 
khawatir terjadi sesuatu dengan anak saya, 
karena saya masih punya anak satu ini, jadi 
benar-benar saya awasi”. 

e. Bagaimana peran keluarga lainnya untuk 
mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual 
pada anak ibu…? 
“saya satu rumah tinggal bersama suami dan 
anak saya dan rumah orang tua saya 
bersebelahan dan juga saudara-saudara saya 
lainnya tinggal bersebelahan. Alhamdulillah 
semua keluarga sangat peduli dengan keamaanan 
anak saya, saling menjaga, saling melindungi 
dan saling mengawasi”. 

f. Apa saja kendala pelaksanaan pendidikan 
seks yang diberikan pada anak…? 
“kalau kendala dari keluarga tidak ada karena 
semua selalu memberikan hal-hal yang baik 
untuk anak saya, kendalanya cuma pada anak 
saya, karena masih kecil sehingga penerimaan 
informasi atau penjelasan dari saya kurang 
dipahami dan memang harus selalu dilakukan 
agar anak saya benar-benar paham untuk 
berhati-hati terhadap semua orang terutama 
orang yang tidak dikenal”. 

g. Bagaimana keterlibatan anak dalam 
pemberian pendidikan seks pada anak…? 
“meskipun harus memberikan informasi secara 
berulang-ulang dan harus mengingatkan anak 
saya setiap saya, tapi Alhamdulillah ketika anak 
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saya diberitau, dia menerimanya dan sering 
banyak bertanya kalau diberitau”. 

h. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung 
pelaksanaan pendidikan seks pada anak…? 
“alhamdulillah pihak sekolah sangat bagus 
dalam melindungi anak-anak, saya perhatikan 
anak-anak yang tidak ditunggui orang tuanya, 
kalau sudah waktunya pulang mesti di cek yang 
jemput, kalau tidak dikenal tidak diperbolehkan 
pulang dan ustadzahnya menghubungi 
keluarganya dulu untuk cross cek. Pihak sekolah 
juga sering mengajarkan dan menginformasikan 
kepada anak-anak untuk selalu berhati-hati, 
karena biasana anak lebih percaya sama gurunya 
dari pada orang terdekatnya”. 

 
PEMBAHASAN 
        Berdasarkan informasi yang disampaikan 
oleh subjek pertama tentang pendapat subjek 
menyikapi maraknya kejadian kekerasan 
seksual pada anak teridentifikasi bahwa subjek 
sangat takut dan khawatir dengan banyaknya 
kejadian tentang perilaku kekerasan seksual 
yang terjadi pada anak usiadini. Subjek pertama 
paham betul tentang yang dimaksud dengan 
kekeran seksual pada anak, hal ini dibuktikan 
dengan penjelasan yang di sampaikan oleh 
subjek pertama yang mendefinisikan bahwa 
kekerasan seksual merupakan perlakuan yang 
melecehkan yang dilakukan pada anak di bawah 
umur, termasuk tindakan kekerasan pada anak, 
informasi itu subjek dapatkan dari televise dan 
media social. Subjek pertama juga menjelaskan 
bahwa karena upayanya dan perannya beserta 
seluruh keluarga sangat baik dalam menjaga 
dan melindungi anaknya sehingga sampai saat 
ini anaknya aman dan terhindar dari kejadian 
kekerasan khususnya kekerasan seksual. Hal ini 
juga diperkuat dengan informasi yang 
diperoleh dari subjek kedua yang menyatakan 
hal yang sama, bahwa subjek kedua juga merasa 
khawatir dan takut dengan informasi yang 
dilihat dari sumber televisi tentang kasus 
kekerasan seksual pada anak. Sama halnya 
dengan subjek pertama, bahwa subjek kedua 
juga memahami tentang yang dimaksud dengan 
kekerasan seksual pada anak, disampaikan 
bahwa kekerasan pada anak seperti melakukan 
tindakan-tidakan asusila pada anak, seperti 

yang subjek  lihat di televise, anak yang masih 
usia 5 tahun sudah di setubuhi, yang jadi 
sasaran anak-anak dibawah umur baik laki-laki 
maupun perempuan. Ketika ditanyakan 
tentang apakah anak subjek kedua pernah 
mengalami kekersan seksual, subjek kedua 
mengatakan bahwa sampai saat ini tidak pernah 
terjadi kekerasan seksual pada anaknya. Subjek 
kedua mengatakan bahwa sampai saat ini 
anaknya aman dalam pengawasannya karena 
setiap kali sekolah selalu diantar dan ditunggui 
sampai pulang dan saaat anaknya bermainpun 
selalu diawasi dan ditunggui oleh subjek, ini 
yang selalu dilakukan oleh subjek kedua, selain 
juga ada keterlibatan dari suami dan keluarga 
yang lain secara bersama-sama mengawasi dan 
melindungi anaknya. 

Keluarga menurut Spradley dan 
Allender (1996) dalam Andarmoyo, 2012 
mendefinisikan bahwa keluarga merupakan 
satu atau lebih individu yang tinggal bersama 
sehingga mempunyai ikatan emosional dan 
mengembangkan dalam interelasi sosial, peran 
dan tugas. Enam peran dasar yang membentuk 
posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu. 
Peran tersebut adalah; 1) Peran 
provider/penyedia, 2) Peran pengatur rumah 
tangga, 3)Peran perawatan anak, 4) Peran 
sosialisasi anak, 5)Peran rekreasi, 6) Peran 
persaudaraan/kindship/pemelihara hubungan 
keluarga paternal dan maternal, 7) Peran 
terapeutik/memenuhi kebutuhan afektif dari 
pasangan, 8) Peran seksual. 

Berdasarkan konsep diatas jelas bahwa 
peran keluarga sangatlah penting terutama 
peran yang berhubungan peran parental, 
dimana orang beserta seluruh keluarga harus 
mampu menyeimbangkan dan menjalankan 
peran-perannya dalam menjaga keseimbangak 
kehidupan keluarga, seperti peran sebagai istri-
ibu dan peran sebagai suami-ayah. Peran yang 
harus dilakukan adalah, keluarga harus mampu 
menjaga dan melindungi seluruh anggota 
keluarganya khusunya yang berhubungan 
dengan perilaku kekerasan ataupun perilaku 
penyimpangan yang dilakukan terhadap anak. 
Peran istri-ibu, harus mampu menjadi ibu 
rumah tangga yang baik, merawat anak, peran 
mengatur rumah tangga, mengawasi anak dan 
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memenuhi kebutuhan terapeutik keluarga. 
Keseimbangan akan terjadi jika suami-ayah juga 
menjalankan perannya dalam menafkahi 
keluarga dan juga melakukan peran 
pengawasan dan perlindungan pada seluruh 
anggota keluarganya, terhadap anak dan 
istrinya. 

Data lain tentang peran keluarga 
lainnya untuk mengantisipasi terjadinya 
kekerasan seksual pada anak, disampaikan oleh 
subjek pertama bahwa keluarga subjek yang 
lain juga sangat mendukung, karena mereka 
juga sama-sama mempunyai anak kecil dan 
sama-sama takut anaknya menjadi korban 
kekerasan seksual. Kebetulan subjek dan 
keluarga besarnya tinggal bersebelahan, 
sehingga ketika anaknya bermain, sama-sama 
saling mengawasi, hal yang sama juga terjadi 
pada keluarga subjek kedua, yang mengatakan 
bahwa ” saya satu rumah tinggal bersama suami 
dan anak saya dan rumah orang tua saya 
bersebelahan dan juga saudara-saudara saya 
lainnya tinggal bersebelahan. Alhamdulillah semua 
keluarga sangat peduli dengan keamaanan anak 
saya, saling menjaga, saling melindungi dan saling 
mengawasi” 

Menurut Spradley dan Allender 
(1996) dalam Andarmoyo, 2012, peran 
keluarga lainnya adalah: 1) Semata-mata hadir 
dalam keluarga, 2) Pengawal (menjaga dan 
melindungi bila diperlukan,                3) 
Menjadi hakim  (arbritrator), negoisasi antara 
anak dan orang tua, 4) Menjadi partisipan aktif, 
menciptakan keterkaitan antara, masa lalu 
dengan sekarang serta masa yang akan datang. 
Peran Informal Keluarga yang bersifat 
informative dan implisit biasanya tidak tampak 
ke permukaan dan dimainkan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional 
individu, dan/atau untuk menjaga 
keseimbangan dalam keluarga. Keberadaan 
peran informal penting bagi tuntutan integratif 
dan adaptif kelompok keluarga. 

Konsep di atas jelas sekali 
dimaksudkan bahwa, peran keluarga tidak 
hanya berorientasi pada peran suami-ayah dan 
peran istri-ibu, tapi juga ada peran anggota 
keluarga lainnya yang sangat mendukung dalam 
keharmonisan keluarga dan terpenuhinya 

kebutuhan keluargaa dalam aspek fisik, 
psiokologi dan emosional. Peran-peran 
pendukung dari keluarga lainnya itulah yang 
juga dapat meningkatkan fungsi peran 
pengawasan terhadap seluruh anggota 
keluarga. Dekatnya suatu hubungan keluarga 
juga sangat mendukung tercapainya keluarga 
bahagia. Peran komunikasi, peran saling 
melindungi, peran saling memberikan rasa 
aman dan nyaman menjadi kunci utama dalam 
memberikan perlindungan khususnya terhadap 
anak. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan data yang diperoleh 
teridentifikasi bahwa para orang tua sangat 
mengkhawatirkan tentang banyaknya kejadian 
perilaku kekerasan pada anak. Keluarga 
mempunyai peran penting dalam memberikan 
perlindungan dan pengawasan terhadap anak. 
Peran pendukung juga dailakukan oleh 
keluarga lainnya dalam melakukan pengawasan 
terhadap anak saling komunikatif dalam 
memberikan rasa aman dan nyaman terhadap 
anak. Faktor pendunkung lainnya adalah 
keterlibatan sekolah dan peran aktif dari para 
guru/ustadzah yang selalu menjaga dan 
memberikan perlindungan terhadap anak, 
selain juga dulakukan edukasi pada anak untuk 
menghindari terutama jika bertemu dengan 
orang asing. Peran kerja sama anatara pihak 
sekolah denga para wali murud juga dilakukan 
dengan terus menjaga komunikasi antara 
keduanya yang menyangkut perkembanagan 
kondisi anak. 
 
Saran 
         Usia anak adalah usia yang benar-benar 
harus dijaga, butuh perhatian lebih, butuh 
perlindungan, butuh rasa nyaman, rasa aman 
dan butuh lingkungan yang baik dalam 
mencapai proses tumbuh kembangnya. Perlu 
dukungan khususnya dari keluarga (ayah dan 
ibu), butuh perhatian dan perlindungan dari 
keluarga lainnya dan juga butuh guru/ustadzah 
dalam proses pencapaian perkembangannya 
agar anak bisa menjadi generasi penerus yang 
bisa berguna bagi nusa dan bangsa. 
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Studi Kasus Rujukan Pelayanan Kehamilan di Puskesmas Klampis Ngasem Surabaya 
Case Study of Pregnancy Care Referral at Public Health Center in Klampis Ngasem Surabaya 

 
Ari Kusdiyana 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
 

 
Abstrak 

 
Latar Belakang: Sistem rujukan merupakan faktor penentu dalam menurunkan angka kematian ibu. 
Pemahaman yang baik mengenai sistem rujukan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama 
menentukan kualitas rujukan. Penelitian mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan sistem 
rujukan pelayanan kehamilan di level Puskesmas.  
Metode: Penelitian deskriptif ini melibatkan bidan di Puskesmas Klampis Ngasem. Pengambilan data 
menggunakan wawancara mendalam berdasarkan kuesioner terstruktur.  
Hasil: Pengambilan keputusan untuk merujuk ibu hamil pada umumnya ditentukan oleh pihak 
keluarga. Sedangkan pengetahuan keluarga terhadap keselamatan ibu hamil dalam proses persalinan 
masih kurang sehingga menjadi masalah utama dalam sistem rujukan pelayanan kehamilan. Respon 
penolakan dari keluarga pada saat merujuk ibu hamil dengan komplikasi dapat meningkatkan resiko 
kematian ibu akibat persalinan.  
Simpulan: Pengetahuan terhadap pentingnya keselamatan ibu hamil dalam proses persalinan harus 
benar-benar dimiliki oleh keluarga. Oleh karena itu perlu ada kerja sama antara Puskesmas, rumah 
sakit dan komunitas dalam melakukan sosialisasi kesehatan agar kepedulian terhadap ibu hamil semakin 
meningkat.  
Kata Kunci: sistem rujukan, kehamilan, kematian ibu, dukungan keluarga  
 
 

Abstract 
 

Background: Referral system was determinant factor to tackle mother mortality rate. Good knowledge about 
referral system start from primary health care can determine referral quality. This study aimed to identify 
implementation pregnancy care referrap system in public health center level.  
Method: A descriptive study involved midwife at Public Health Center in Klampis Ngasem. Collecting data uses 
indept interview based on structured questionnaire.  
Results: Decision making for mother pregnant referral commonly is determined by family member. Meanwhile, 
family knowledge on safety of mother pregnant in birth process still less so it becomes main problem in pregnancy 
care referral system. Rejection respons from family when mother pregnant referral with complication can increase 
risk of mother mortality because birth process.  
Conclusion: Knowledge about the important of safety for mother pregnant on birth process must be done by 
family. So, need to there is coorporation between public health center, hospital and community on health 
socialiszation in order to for attention for mother pregnant is increase.  
Keywords: referral system, pregnancy, Mother Mortality, family support 
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Pendahuluan 
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan 

indikator derajat kesehatan masyarakat dan 
menjadi penentu Indeks Pembangunan 
Manusia (Profil Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur, 2013).  Provinsi Jawa Timur termasuk 
10 besar daerah dengan AKI tertinggi di  
Indonesia. Pada tahun 2012 terdapat 582 kasus 
kematian ibu di Jawa Timur, dan meningkat 
pada tahun 2013 sebanyak 642 kasus.  Kota 
Surabaya menjadi kota terbesar dengan 49 
kasus kematian ibu (Laporan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur, 2013). Capaian AKI 
tersebut masih belum melampaui target 
rencana strategis sebesar 93,52 (Profil 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2013). 
Penyebab utama kematian ibu di Jawa Timur 
akibat pre eklamsia/eklamsia (Profil Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur, 2013). Faktor penting 
lainnya yang berkaitan dengan AKI adalah 
belum optimalnya sistem rujukan (Rencana 
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur, 2014). Sistem rujukan adalah suatu 
sistem penyelenggaraan pelayanan yang 
melaksanakan pelimpahan tanggungjawab 
timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau 
masalah kesehatan secara vertikal dalam arti 
dari unit berkemampuan kurang kepada unit 
yang lebih mampu, atau secara horizontal 
dalam arti antar unit-unit yang setingkat 
kemampuannya (Menteri Kesehatan, 1972). 

Secara umum, rujukan dilakukan apabila 
tenaga dan perlengkapan di suatu fasilitas 
kesehatan tidak mampu menatalaksana 
komplikasi yang mungkin terjadi. Dalam 
pelayanan kesehatan maternal dan perinatal, 
terdapat dua alasan untuk merujuk ibu hamil, 
yaitu ibu dan/atau janin yang dikandungnya. 
Sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan 
neonatal mengacu pada prinsip utama 
kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, 
efektif, dan sesuai kemampuan dan 
kewenangan fasilitas pelayanan (Zaenab, 
2013). Sistem rujukan obstetri merupakan 
upaya kesehatan untuk meningkatkan 
kesejahteraan ibu dan anak. Sistem rujukan 
obstetri merupakan salah satu elemen penting 
dalam kesuksesan program safe motherhood, 
apabila sistem rujukan telah terlaksana dengan 

baik maka angka kematian ibu di Indonesia 
menurun. Sistem rujukan tercapai jika 
dilakukan secara dini dan tepat waktu. 
Penelitian mempunyai tujuan untuk 
mengidentifikasi pelaksanaan sistem rujukan 
pelayanan kehamilan di Puskesmas. 
 
Metode 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas 
Klampis Ngasem Surabaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional karena data diambil 
secara bersama-sama pada kurun waktu 
tertentu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
secara purposive berdasarkan expert judgement 
dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 
Responden penelitian ini adalah bidan di 
Puskesmas Klampis karena memegang peran 
penting dalam pelaksanaan program Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA). Pengumpulan data 
melalui wawancara berdasarkan panduan 
kuesioner. Data yang terkumpul dari 
wawancara ditabulasi untuk diolah 
menggunakan aplikasi SPSS. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Puskesmas Klampis berdiri sejak tahun 
1993, menjadi Puskesmas Induk dan memiliki 
2 Pustu serta Pusling di Mleto. Berdasarkan 
letak geografis, Puskesmas Klampis Ngasem 
sangat mudah dijangkau oleh masyarakat di 
wilayah kerjanya dan dekat dengan RS Haji dan 
RSUD Dr.Soetomo. Lokasi yang strategis ini 
ditunjang oleh kondisi perekonomian 
masyarakat yang mayoritas berpenghasilan 
menengah dengan mata pencaharian utama 
sebagai pedagang dan wiraswasta (Profil 
Puskesmas Klampis Ngasem, 2015). 

Bidan yang terdapat di wilayah kerja 
Puskesmas Klampis Ngasem sebanyak 5 orang. 
Sebagian besar (75%) bidan berpendidikan D4 
Kebidanan dan 25% diantaranya dari 
merupakan lulusan D3 Kebidanan. Seluruh 
bidan memiliki sertifikat uji kompetensi Bidan. 
Sebanyak 25% bidan Puskesmas membuka 
praktek mandiri namun di luar wilayah kerja 
Klampis Ngasem. Namun karena pada saat 
penelitian dilaksanakan satu orang tenaga bidan 
sedang menjalani cuti, maka total responden 
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yang terlibat dalam penelitian adalah 4 orang. 
Berdasarkan standar ketenagaan yang 
ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 75 tahun 2014, maka dapat 

disimpulkan bahwa kondisi ketenagaan di 
Puskesmas Klampis Ngasem pada tahun 2016 
telah memenuhi standar bahkan cenderung 
berlebih (Tabel 1). 

Tabel 1 Pemetaan SDM Puskesmas Klampis Ngasem Tahun 2016 

No Jenis 
n 

% 
Standar Tersedia 

1 Dokter/ Dokter Layanan Primer 1 5 500% 

2 Dokter gigi 1 2 200% 

3 Perawat 5 5 100% 

4 Bidan 4 3 75% 

5 Bidan Desa/ Kelurahan (Jumlahnya sesuai jumlah 
desa/kelurahan di wilayah Puskesmas) 

2 2 100% 

6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 2 1 50% 

7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 1 1 100% 

8 Tenaga Laboratorium Medik 1 1 100% 

9 Tenaga Gizi 1 1 100% 

10 Tenaga Kefarmasian 1 2 200% 

11 Tenaga Administrasi 3 1 33% 

12 Pekarya 2 1 50% 

13 Perawat Gigi 0 1 0 

14 Tenaga Rekam Medis 0 1 0 

15 Tenaga IT 0 1 0 

16 Petugas loket 0 4 0 

17 Sopir 0 1 0 

18 Satpam 0 1 0 

  Total 24 34 142% 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas 
Klampis sesuai standar. Tenaga dokter di Puskesmas Klampis bahkan telah melampaui standar. Hasil 
wawancara mendalam dengan Bidan Puskesmas di Puskesmas Klampis pelaksanaan sistem rujukan di 
Puskesmas Klampis ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Persepsi Bidan terhadap Sistem Rujukan  
No Variabel Indikator 

1 Pengetahuan  Mekanisme rujukan telah dipahami 

2 Keterampilan Terampil sesuai prosedur 

3 Sikap dan Perilaku Melakukan rujukan sesuai prosedur 

4 Dukungan Keluarga, teman, pimpinan, social network 

5 Sarana dan fasilitas rujukan Ada dan memadai 

6 Jarak dan transport untuk merujuk < 2 jam, tersedia ambulan 

7 Anggaran Rujukan Ada anggaran namun tidak diketahui oleh Bidan 

8 Pertimbangan utama keluarga Biaya dan keselamatan pasien 

9 Informasi tentang sistem rujukan Sering mendapatkan sosialisasi 

10 Peraturan Rujukan Ada namun tidak tertulis 

11 Alur Rujukan Alur rujukan sudah sesuai 

12 Rujukan tepat waktu Rujukan sudah dilakukan tepat waktu 

13 Rujukan gawat darurat Sudah dilakukan 

14 Form Rujukan Sudah ada form rujukan baku dari Puskemas 

15 Hambatan Penolakan rujukan dari Faskes, tidak ada rujuk balik 
dan penolakan keluarga 
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Tabel 2 membuktikkan bahwa pelaksaaan rujukan dari Puskesmas belum berjalan dengan dengan 
optimal. Problem dianalisis melalui Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis Situasi Sistem Rujukan  

No Masalah 

1 Belum ada alur tujuan rujukan dari dinkes secara tertulis 

2 Pengetahuan tentang pentingnya keselamatan dan perawatan masih kurang 

3 Pengetahuan bidan tentang adanya anggaran rujukan masih kurang 

4 Faskes Rujukan tidak proaktif memberikan umpan balik atas pasien yang dirujuk 

 
Dari keempat masalah terkait sistem 

rujukan yang ditemukan, setelah dilakukan 
pemeringkatan masalah menggunakan metode 
USG (Urgency, Seriouseness ang Growth), 
ditemukan bahwa masalah yang menjadi 
prioritas utama untuk diselesaikan adalah 
kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga 
tentang pentingnya keselamatan ibu hamil 
dalam proses persalinan. Kurangnya 
pengetahuan pasien dan keluarga 
mengakibatkan keluarga pasien menolak untuk 
dirujuk. Penolakan untuk dirujuk tentunya 
akan meningkatkan resiko kematian ibu akibat 
persalinan. 

Pengetahuan yang rendah terhadap 
pentingnya keselamatan ibu hamil disebabkan 
oleh beberapa faktor misalnya tingkat 
pendidikan ibu hamil, kurangnya informasi 
yang diterima lingkungan sekitar, kurangnya 
sosialisasi dari institusi terkait (BPJS, Dinas 
Kesehatan, Rumah Sakit), paradigma biaya 
rumah sakit mahal dan persepsi keselamatan 
dan perawatan masih belum jelas antara rumah 
sakit dan Puskesmas. Hal tersebut sesuai 
dengan dengan teori Andersen (1968), 
terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 
utilitasi pelayanan kesehatan, yaitu 
karakteristik predisposisi, karakteristik 
kemampuan, dan karakteristik kebutuhan. 

Karakteristik predisposisi untuk 
menggambarkan fakta bahwa individu memiliki 
kecenderungan pelayanan kesehatan yang 
berbeda-beda, karena adanya ciri individu yaitu 
demografi, struktur sosial, dan keyakinan 
terhadap kesehatan. Karakteristik predisposisi 
meliputi faktor demografi, foktor sosial 
ekonomi, faktor health belief. 

Karakteristik kemampuan 
mencerminkan bahwa untuk memanfaatkan 

pelayanan kesehatan, individu memerlukan 
dukungan atau faktor yang memungkinkannya 
yang berasal dari sumber daya keluarga dan 
sumber daya masyarakat. Karakteristik 
kemampuan meliputi  sumber daya keluarga 
dan sumber daya masyarakat. Sumber daya 
keluarga penghasilan keluarga, keikutsertaan 
dalam asuransi kesehatan, kemampuan 
membeli jasa kesehatan dan pengetahuan 
tentang informasi kesehatan yang dibutuhkan. 
Sumber daya masyarakat meliputi  fasilitas 
pelayanan, tenaga kesehatan, biaya, dan akses 
pelayanan kesehatan.  

Karakteristik kebutuhan 
mencerminkan bahwa individu memanfaatkan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan 
kebutuhannya. Karakteristik kebutuhan 
merupakan asumsi yang muncul dari kondisi 
presdisposisi dan enabling yang dibagi menjadi 
dua kategori, yaitu perceived atau bagaimana 
individu mengamati gejala penyakit, tingkat 
penyakit, dan kekhawatiran mengenai 
kesehatan dan kesembuhan atau pernyataan 
individu mengenai permasalahan yang 
membuat sangat penting dan mengharuskan 
untuk mencari pertolongan profesional, dan 
evaluated atau bagaimana penilaian medis 
mengenai status kesehatan individu dan 
kebutuhan individu tersebut terhadap 
pelayanan kesehatan (Andersen dan Newman, 
1973). 

 
Simpulan 

Masalah dalam sistem rujukan terletak 
pada kurangnya pengetahuan pasien dan 
keluarga tentang pentingnya keselamatan ibu 
hamil dalam proses persalinan sehingga 
mengakibatkan keluarga pasien menolak untuk 
dirujuk yang tentunya akan meningkatkan 
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resiko kematian ibu akibat persalinan. 
Penelitian ini memberikan saran agar dilakukan  
sosialisasi pentingnya keselamatan dan 
perawatan persalinan secara intensif, 
meningkatkan sharing knowledge antara 
Puskesmas, masyarakat, komunitas dan rumah 
sakit akan pentingnya keselamatan dan 
perawatan, meningkatkan skill tenaga 
kesehatan yang menangani langsung rujukan 
ibu hamil, meningkatkan komunikasi rutin 
antara Puskesmas, masyarakat, komunitas dan 
rumah sakit akan pentingnya keselamatan dan 
perawatan. 
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Perencanaan Program Capacity Building Bidan di Puskesmas Klampis Surabaya 
Planning of Capacity Building Program for Midwife at Public Health Center in Klampis, Surabaya 

 
Abdul Kohar Mudzakir1, Monika Kartikaning FA2, Safitri Pratiwi3 

1,2,3Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga 
 

Abstrak 
 
Surabaya merupakan kota dengan angka kematian ibu dan angka kematian anak tertinggi di Jawa 
Timur. Problem tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan antenatal care oleh bidan masih lemah. 
Kompetensi bidan harus ditingkatkan agar dapat mencegah kematian ibu akibat persalinan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kegiatan capacity building untuk bidan di Puskesmas 
Klampis Surabaya. Penelitian survei ini berada di Puskesmas Klampis dengan bidan sebanyak 10 orang 
sebagai responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dikonfirmasi melalui wawancara 
mendalam dengan stakeholder kunci pada program kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa Puskesmas Klampis mempunyai 10 bidan dari desa dan Puskesmas. Sumber pembiayaan 
Puskesmas Klampis lebih difokuskan untuk program kesehatan ibu dan anak 30% diantara bidan belum 
mengikuti pelatihan APN 30%. Program pelatihan bidan perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kompetensi bidan dalam memberikan layanan persalinan.  
Kata Kunci: capacity building, bidan, kompetensi, layanan kesehatan 
 
 

Abstract 
Surabaya is the city with the highest maternal and child mortality rate in East Java. The problem indicates that 
the implementation of antenatal care by the midwife is still weak. Midwife competence should be improved in order 
to prevent maternal deaths due to childbirth. This study aims to prepare recommendations for capacity building 
activities for midwives at Public Health Center, Klampis Surabaya. This survey research was in Public Health 
Center, Klampis Surabaya with midwives as many as 10 people as respondents. The data were collected using 
questionnaires and confirmed through in-depth interviews with key stakeholders on maternal and child health 
programs. This study shows that Public Health Center, Klampis Surabaya has 10 midwives from the village and 
Public Health Center. The funding source of Public Health Center, Klampis Surabaya is more focused on maternal 
and child health program 30% among midwives have not attended APN training 30%. A midwife training 
program needs to be done to improve midwife competency in delivering delivery services. 
 
 
Keywords: capacity building, midwife, competency, health services 
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Pendahuluan 
Provinsi Jawa Timur termasuk 10 besar 

daerah dengan angka kematian ibu dan angka 
kematian anak tertinggi di Indonesia. Kota 
Surabaya mempati posisi puncak dengan 49 
kasus kematian ibu (Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur, 2014). Sebagian besar kematian 
ibu terjadi di Rumah Sakit, sehingga 
mengindikasikan bahwa pelayanan antenatal 
care di tingkat hulu belum berjalan dengan 
optimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mengatasi masalah kematian ibu, namun masih 
lebih terfokus pada pendekatan hilir melalui 
kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan pendekatan 
hulu (promotif dan preventif) belum 
mendapatkan perhatian dan komitmennya 
kurang. Intervensi hulu sebenarnya lebih 
penting karena dapat memperkecil risiko 
terjadinya kematian ibu. Penyebab kematian 
ibu bervariasi, misalnya lemahnya pengetahuan 
keluarga dan masyarakat tentang kehamilan 
serta komplikasi yang timbul dapat 
mempengaruhi perencanaan dan kecepatan 
tindakan pada saat persalinan.  

 
Bidan juga berperan penting karena 

menjadi ujung tombak dalam pelayanan 
persalinan. Kehadiran bidan dengan 
kompetensi yang baik maka dapat menolong 
persalinan dengan tepat. Mengingat pentingnya 
tugas dan fungsi bidan tersebut, maka perlu 
adanya suatu upaya yang dapat meningkatkan 
kemampuan bidan melalui capacity building. 
Tujuan dari capacity building adalah untuk 
memperkuat kompetensi bidan, sehingga dapat 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 
responsifitas dari program kesehatan ibu dan 
anak. Program capacity building tidak hanya 
berhenti pada kemampuan tenaga kesehatan, 
tetapi juga mencakup kemampuan Puskesmas 
dalam menyediakan sumber daya yang 
dibutuhkan oleh bidan.  

 
 
 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun 
rekomendasi kegiatan capacity building untuk 
bidan di Puskesmas Klampis Surabaya. 

 
Metode 
 Penelitian survei ini dilaksanakan 
selama 5 hari di Puskesmas Klampis dan 
kelurahan yang menjadi wilayah kerja 
Puskesmas Klampis meliputi Gebang, Mleto 
dan Kendang Sari. Penelitian ini melibatkan 
bidan Puskesmas dan bidan yang praktik 
mandiri di wilayah sebanyak 10 orang sebagai 
responden. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner self assesment tentang pengetahuan 
dan keterampilan bidan, penilaian terhadap 
ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas 
maupun praktik bidan mandiri. Penelitian ini 
diperkuat dengan wawancara kepada Kepala 
Puskesmas, bidan koordinator dan dokter 
koordinator program kesehatan ibu dan anak 
sebagai bahan triangulasi data. Data dianalisis 
melalui analisis SWOT untuk menentukan 
strategi penyelesaian masalah. Masalah yang 
ditemukan diolah menggunakan metode CARL 
untuk menentukan prioritas masalah. Analisis 
fish bone untuk mengidentifikasi akar penyebab 
masalah. Kemudian analisis Hanlon untuk 
menentukan alternatif solusi dari masalah. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Gambaran Umum Puskesmas Klampis 

Puskesmas Klampis mempunyai 
wilayah kerja meliputi Kelurahan Tenggilis 
Mejoyo, Kelurahan Panjang Jiwo, Kelurahan 
Kendangsari, dan Kelurahan Kutisari dengan 
jumlah penduduk sebanyak 74.119 Jiwa. 
Puskesmas Klampis menjalankan kegiatan 
operasional didukung tenaga kerja PNS dan 
non PNS. Distribusi sumber daya Manusia di 
Puskesmas Klampis digambarkan melalui 
Tabel1
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Tabel 1 Sumber Daya Manusia di Puskesmas Klampis 
No Jenis Tenaga PNS Non PNS Total 
1 Dokter 2 2 4 
2 Dokter Gigi 1 1 2 
3 Sarjana Kesehatan Masyarakat - 1 1 
4 Bidan (D3 Kebidanan) 2 4 6 
5 Bidan Kelurahan - 4 4 
6 Perawat (D3 Keperawatan) 3 2 5 
7 Perawat Gigi 1 - 1 
8 Sanitarian (D4 Kesling) 1 - 1 
9 Petugas Gizi (D3 Gizi) 1 - 1 
10 Apoteker - 1 1 
11 Asisten Apoteker 1 - 1 
12 Analisis Laboratorium (D3 Lab) 1 - 1 
13 Petugas Promkes 1 - 1 
14 Petugas Batra - 1 1 
15 Tata Usaha 2 - 2 
16 IT - 1 1 
17 Rekam medis - 1 1 
18 Petugas loket + kasir 1 3 4 
19 Sopir Ambulans 1 - 1 
20 Petugas Kebersihan - 2 2 
21 Jaga Malam - 1 1 
22 Keamanan - 1 1  

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa 

Puskesmas Klampis memiliki 10 bidan, terdiri 
dari 4 bidan kelurahan dan 6 bidan puskesmas, 
dimana 2 diantaranya adalah pegawai negeri 
sipil (PNS). Tenaga kesehatan yang terlibat 
dalam program KIA di Puskesmas Klampis 
adalah dokter dan bidan. Keterampilan yang 
dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam program 
KIA adalah ANC, MTBS, MTBN, dan lain 
sebagainya. Pemeriksaan ANC adalah 
pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan 
kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga 
mampu menghadapi persalinan, kala nifas, 
persiapan pemberiaan ASI dan kembalinya 
kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 
2008). 

Sumber dana Puskesmas Klampis 
berasal dari APBN/APBD. JKN, BOK untuk 
proses pelaksanaan program Puskesmas 
termasuk kesehatan ibu dan anak. Peralatan 
yang digunakan untuk program kesehatan ibu 
dan anak antara lain timbangan, pengukur 
tinggi badan, meteran LILA, alat pengukur 
panjang bayi, dan Doppler.  

Kebijakan Puskesmas Klampis terkait 
dengan capacity building pegawai adalah 
kebijakan pemberian program pelatihan bidan 
saat ini hanya diberikan kepada bidan yang 
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Sedangkan bidan outsourcing mengikuti 
pelatihan secara mandiri.  

 
Analisis SWOT Puskesmas Tenggilis  

Kekuatan meliputi sumber dana 
kegiatan berasal dari APBN/ APBD, JKN, 
BOK dan sarana prasarana memadai, idan 
sudah mengikuti pelatihan SDIDTK, 
pencegahan infeksi, imunisasi, dan CTU 
(Contracepcy Technology Update). Kelemahan 
terdiri dari semua bidan belum mengikuti 
pelatihan PPGDON (100%), sebagian bidan 
belum mengikuti NLS (70%), rekrutmen tidak 
mewajibkan bidan memiliki pengalaman 
pelatihan. Peluang pada keterbukaan kerja 
sama dengan instansi pendidikan dan adanya 
kesempatan Puskesmas untuk BLUD. 
Ancaman pada standar kompetensi IBI 
mengharuskan bidan memiliki pelatihan. 
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Gambar 1 Analisis SWOT Puskesmas Tenggilis 

Gambar 1 menunjukkan analisa 
SWOT, capacity building bidan Puskesmas 
Klampis berada di kuadran IV (turn around), 
berarti bahwa Puskesmas Klampis mampu 
meraih peluang eksternal dengan memperbaiki 
atau memanfaatkan kelemahan internal yang 
ada. 
 
Analisis Situasi di Puskesmas Klampis 

Bidan bermasalah apabila memiliki 
pengetahuan dan keterampilan rendah sebesar 
20% dan bidan belum pernah mengikuti 
pelatihan sebesar 20% (hukum pareto). Hasil 
survei menunjukkan bahwa bidan Puskesmas 
Klampis yang belum mengikuti pelatihan 
PPGDON sebanyak 100%. Bidan Puskesmas 
Klampis yang belum mengikuti pelatihan 
SDIDTK sebanyak 90%. Bidan Puskesmas 
Klampis yang belum mengikuti pelatihan 
Pencegahan Infeksi (PI) sebanyak 90%. Bidan 
Puskesmas Klampis yang belum mengikuti 
pelatihan NLS sebanyak 70%. Bidan Puskesmas 
Klampis yang Belum mengikuti pelatihan 
imunisasi sebanyak 70%. Bidan Puskesmas 
Klampis yang belum mengikuti pelatihan CTU 
sebanyak 40%. Bidan Puskesmas Klampis yang 
belum mengikuti pelatihan APN sebanyak 
30%. Penentuan prioritas masalah dilakukan 
melalui FGD dengan 7 bidan Puskesmas 
Klampis. Hasil penentuan prioritas masalah 
dijelaskan pada Tabel 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 2 Hasil Penentuan Prioritas 

Masalah 

 
 
Tabel 2 diatas membuktikkan bahwa 

maka prioritas masalah untuk diselesaikan 
adalah bidan Puskesmas Klampis yang belum 
mengikuti pelatihan APN sebanyak 30%. 
Puskesmas yang berperan sebagai fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat pertama lebih 
banyak melakukan pelayanan dasar. Persalinan 
normal merupakan pelayanan dasar yang biasa 
dilakukan di Puskesmas, untuk melakukan 
kegiatan tersebut bidan perlu diberikan 
pelatihan mengenai APN. Program pelatihan 
ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 
penolong persalinan sehingga pada akhirnya 
dapat berdampak pada penurunan angka 
kematian ibu dan anak. Dengan pelatihan ini 
diharapkan bidan memberikan pelayanan 
obstetri dan neonatal, khususnya mampu dan 
terampil memberikan pelayanan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Dengan adanya 
pelatihan tersebut, diharapkan bidan mampu 
melaksanakan asuhan persalinan normal yaitu 
persalinan yang sesuai dengan pilar 
safemotherhood yaitu persalinan bersih aman, 
sayang ibu dan berorientasi keselamatan. 
Dengan pelatihan asuhan persalinan normal 
kita dapat mencegah kematian yang disebabkan 
perdarahan, eklamsia, sepsis. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka Bidan Puskesmas 
Klampis yang belum mengikuti pelatihan APN 
sebanyak 30% dijadikan sebagai prioritas 
masalah.  
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Penentuan Penyebab Masalah 
Penyebab masalah dianalisis dari empat 

variabel, meliputi manajemen, pembiayaan, 
sumbe rdaya manusia (bidan), dan juga 
kebijakan yang ada. Penyebab masalah terdiri 
dari belum ada kebijakan puskesmas yang 
mewajibkan bidan outsourcing mengikuti 
pelatihan, kebijakan Puskesmas mengenai 
pemotongan gaji bidan outsourcing jika absen 
dalam waktu lama, kebijakan pembiayaan 
pelatihan hanya untuk bidan PNS dan biaya 
Pelatihan APN Mahal. 

 
Alternatif Solusi dan Solusi Terpilih 

Tahapan selanjutnya setelah ditemukan 
penyebab masalah adalah membuat alternatif 
solusi dan kemudian memilih solusi untuk 
penyelesaian masalah antara lain: merevisi 

kembali kebijakan yang terkait dengan absensi 
karyawan, membuat kebijakan mengenai 
persyaratan keikutsertaan pelatihan APN pada 
saat rekrutmen, membuat kembali kebijakan 
yang terkait dengan pembiayaan pelatihan 
bidan, pengajuan pengadaan pelatihan APN 
bagi bidan outsourcing, melakukan in house 
training, mengadakan arisan pelatihan. Solusi 
untuk melakukan revisi kebijakan yang terkait 
dengan pembiayaan pelatihan bidan memiliki 
menjadi rangking teratas. Solusi yang dipilih 
untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan 
ini adalah rangking satu dan dua. Sehingga 
solusi yang dipilih untuk menyelesaikan 
masalah Bidan Puskesmas Klampis yang belum 
mengikuti pelatihan APN sebanyak 30% 
adalah membuat kebijakan yang terkait dengan 
pembiayaan pelatihan bidan. 

 
Tabel 2 Rancangan Program Capacity Building Bidan Puskesmas Klampis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Jurnal  Aiptinakes Volume 11,  Mei  2017  

  

19 

 

Kesimpulan 
Problem kematian ibu dan anak 

Surabaya harus menjadi fokus perhatian. Bidan 
berperan strategis dalam upaya layanan 
persalinan sehingga kompetensi dan 
keterampilan perlu ditingkatkan sehingga dapat 
mengurangi angka kematian ibu dan anak. 
Oleh karena itu penelitian ini memberikan 
rekomendasi pelaksanaan capacity building 
terutama pada pelatihan APN sekaligus 
diperkuat dengan penyusunan kebijakan 
tentang pembiayaan pelatihan bidan. 
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ABSTRAK 

Di era JKN, masih banyak Puskesmas yang belum memiliki tenaga dalam jumlah yang 

sesuai. Akibatnya petugas yang ada di Puskesmas dibebani tugas yang tidak sesuai dengan 

pendidikan dan kompetensinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja petugas 

Puskesmas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Perceived 

Organizational Support (POS), Organizational Citizenship Behaviour (OCB) dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja petugas di Puskesmas Batu. Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh petugas yang 

bekerja di Puskesmas Batu. Dalam penelitian ini, sampling dilakukan secara purposive 

dengan jumlah responden sebanyak 47 orang. Data dianalisis dengan metode regresi 

berganda. Hasil uji t menunjukkan bahwa Perceived Organizational Support (POS) 

memiliki nilai p=0,001, kepuasan kerja memiliki nilai p=0,018, sedangkan Organizational 

Citizenship Behaviour (OCB) memiliki nilai p=0,211. Kesimpulannya,  Perceived 

Organizational Support (POS) dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja petugas. Saran untuk pihak manajemen Puskesmas adalah memperbaiki 

pengelolaan komponen POS dan kepuasan kerja yang terdiri dari persepsi keadilan, sistem 

penghargaan, dukungan atasan, sistem promosi yang adil dan terbuka, pola supervisi, serta 

kondisi kerja untuk meningkatkan kinerja petugas. 

Kata kunci: Kinerja, perceived organizational support (POS), organizational citizenship 

behaviour (OCB), kepuasan kerja 

 

ABSTRACT 
At JKN’s era, many Public Health Center does not has enough health worker yet. As effect, health 

worker in Public Health Center burdened with tasks that are inconsistent with their education 

background and competency. This condition will affect their job performance. The research 

objective was to determine the influence of Perceived Organizational Support (POS), Organizational 

Citizenship Behaviour (OCB) and job satisfaction variables to health worker’s performance at Batu 

Public Health Center. This research type is analytic research with cross sectional approach. The 

population of this research is all employee at Batu Public Health Center. This research using 

purposive sampling, with 47 respondents. Data analysis are using multiple regression method. The 

result of t-test showed that Perceived Organizational Support (POS) has a significant level at 0,001, 

job satisfaction at 0,018 and Organizational Citizenship Behaviour (OCB) has significant level at 

0,211. The conclusion is Perceived Organizational Support (POS) and job satisfaction has a 

significant influence to health workers’ job performance. Form this result, public health center 

management should improve their management at Perceived Organizational Support (POS) and job 

satisfaction’s component, such as justice perception, reward system, leader support, fair and 

tranparant promotion system, supervision pattern, and working condition to improve health workers’ 

performance. 

Keywords : Performance, perceived organizational support (POS), organizational citizenship 

behaviour (OCB), job satisfaction 
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PENDAHULUAN  
Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas 
sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat pertama memiliki peranan 
penting dalam sistem kesehatan nasional, 
khususnya subsistem upaya kesehatan. Hal ini 
ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri 
Kesehatan RI nomor 75 Tahun 2014 Tentang 
Puskesmas. Dalam aturan tersebut disebutkan 
bahwa Puskesmas memiliki tugas melaksanakan 
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya 
dalam rangka mendukung terwujudnya 
kecamatan sehat. Dalam menjalankan 
tugasnya, Puskesmas memiliki fungsi 
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 
dan upaya kesehatan perorangan. Sebagai 
penyedia pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat Puskesmas dijalankan berdasarkan 
enam prinsip, yaitu paradigma sehat, 
pertanggungjawaban wilayah, kemandirian 
masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, 
keterpaduan dan kesinambungan pelayanan.1  
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, 
Puskesmas harus ditunjang dengan sumber 
daya kesehatan seperti gedung, alat kesehatan, 
obat dan tenaga dengan jenis yang sesuai dan 
dalam jumlah yang tepat. Namun di era 
otonomi daerah, seringkali Puskesmas di 
banyak daerah tidak memiliki sumber daya 
yang sesuai. Keterbatasan tenaga yang ada di 
Puskesmas menyebabkan tenaga kesehatan 
mendapatkan penugasan rangkap dan tidak 
sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya. 
Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap 
kinerja individu dan pada akhirnya pada kinerja 
organisasi secara keseluruhan.  
Kinerja individu menurut Hasibuan adalah 
suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.2  
Menurut Mc Neese-Smith dalam Mas’ud, 
kinerja karyawan adalah suatu kontribusi 
karyawan yang memiliki ketrampilan, 
pengetahuan, dan kemampuan untuk 
memberikan nilai ekonomis pada organisasi. 
Kinerja karyawan yang baik dapat dinilai dari 
kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan standar kualitas kerja, penyelesaian 
tugas dilakukan dengan tepat waktu, 
kemampuan menyelesaikan pekerjaan tanpa 
pengawasan pimpinan, perencanaan program-
program kerja untuk mencapai target, hasil 
yang lebih baik dari ketika menyelesaikan tugas 
dan kemampuan memenuhi target kontribusi 
untuk organisasi.3 
Dari definisi tersebut, dapat disarikan bahwa 
kinerja merupakan gabungan dari dua faktor 
penting, yaitu kemampuan dan minat seorang 
pekerja serta tingkat motivasi seorang pekerja 
dalam menjalankan tugas. Semakin tinggi 
kedua faktor di atas dimiliki, maka akan 
semakin tinggi kinerja karyawan yang 
bersangkutan. Namun dengan kondisi 
Puskesmas yang tidak ideal, dimana tenaga 
kesehatan seringkali diberikan beban tugas 
tambahan diluar tugas utamanya, kinerja 
petugas nampaknya tidak hanya dipengaruhi 
oleh kemampuan dan motivasi, namun juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
Menurut penelitian Dirks dan Ferrin yang 
dikutip oleh Atwater dan duffy, petugas atau 
karyawan bersedia melakukan lebih dari yang 
seharusnya mereka kerjakan bagi organisasi 
apabila mereka mempercayai organisasi.4  
Eisenberger et.al menambahkan bahwa 
karyawan yang menunjukkan perilaku lebih 
dari yang diharapkan pada umumnya merasa 
bahwa organisasi mendukung mereka dan 
menghargai apa yang mereka lakukan.5 
Perilaku karyawan yang bersedia melakukan 
lebih dari yang seharusnya acap disebut sebagai 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 
Sedangkan persepsi petugas terhadap dukungan 
organisasi untuk menjalankan tugas-tugas 
mereka disebut sebagai Perceived 
Organizational Support (POS). Kedua faktor 
ini seringkali dikaitkan dengan kinerja 
karyawan dalam sebuah organisasi.  
Faktor ketiga yang sangat sering dihubungkan 
dengan kinerja karyawan adalah kepuasan 
kerja. Dalam penelitian Spector yang dikutip 
oleh Pattanayak dan Chhabra, kepuasan kerja 
berpengaruh terhadap kondisi mental dan fisik 
karyawan yang terkait dengan perilaku yang 
ditunjukkan dalam lingkungan pekerjaan.6 
Karena perilaku kerja berhubungan dengan 
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kinerja, ketiga variabel ini secara simultan dan 
parsial diduga mempengaruhi kinerja petugas 
di Puskesmas. Untuk menguji hipotesis ini, 
maka perlu dilakukan uji pengaruh variabel 
Perceived Organizational Support (POS), 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 
dan kepuasan kerja tersebut terhadap kinerja 
petugas kesehatan di Puskesmas. 
 
BAHAN DAN METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
yang menggunakan pendekatan cross sectional 
dalam pengumpulan datanya. Penelitian 
dilaksanakan di Puskesmas Batu Kota Batu 
Jawa Timur selama bulan September-Oktober 
2016. Dalam penelitian ini, populasi penelitian 
adalah seluruh karyawan Puskesmas Batu 
sebanyak 54 orang. Sampling dilakukan secara 
purposive dengan kriteria inklusi yang masuk 
sebagai sampel adalah karyawan yang memiliki 
latar belakang pendidikan kesehatan. Dengan 
kriteria tersebut, jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 47 orang. Data 
dikumpulkan menggunakan kuesioner yang 
diisi secara mandiri oleh responden.  
Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini  adalah perceived organizational 
support (POS) disimbolkan dengan “X1” 
kepuasan kerja disimbolkan “X2” dan 
organizational citizenship behaviour (OCB) 
disimbolkan “X3”. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah kinerja karyawan 
disimbolkan dengan “Y”. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji regresi linier 
berganda dengan metode enter. Sebelum 
dilakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi 
klasik terlebih dahulu yaitu uji normalitas 
menggunakan uji kolmogorov smirnov, uji 
multikolonearitas dengan melihat nilai 
Variance Inflation Factor (VIF), uji 
heterokedastisitas dengan menggunakan grafik 
scatterplot, dan uji autokorelasi dengan 
melihat nilai durbin watson. Selanjutnya untuk 
menentukan apakah ketiga variabel independen 
memiliki pengaruh secara parsial dan simultan 
terhadap variabel dependen, dilakukan uji 
signifikan simultan atau uji F. 
 
 

HASIL  
Karakteristik responden penelitian 
sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 1 
menunjukkan bahwa 74,47%  petugas 
kesehatan di Puskesmas Batu berjenis kelamin 
perempuan. Sebanyak 17 orang atau 36,17% 
berusia antara 20-<30 tahun dan hanya 8,51% 
yang berusia diatas 50 tahun. Apabila diamati 
dari masa kerjanya, 20 orang atau 42,55% 
memiliki masa kerja antara 3 hingga 5 tahun 
dan hanya 19,51% yang telah bekerja diatas 10 
tahun. Data di tabel 1 juga menyatakan bahwa 
33 orang atau 70,21% petugas Puskesmas Batu 
memiliki latar belakang pendidikan D-3 
kesehatan, sisanya memiliki pendidikan D-4/S-
1 dan S-2 kesehatan.   
Untuk memastikan kelayakan data penelitian 
untuk diuji menggunakan metode regresi linier 
berganda, dilakukan uji asumsi klasik. Uji 
asumsi klasik diawali dengan uji normalitas 
kolmogorov smirnov dengan  = 0,05. Hasil 
uji di tabel 2 menunjukkan bahwa untuk 
keempat variabel, baik variabel dependen 
maupun independen, seluruhnya memiliki nilai 
signifikansi hitung (asymp.sig 2-tailed) lebih 
besar dari derajat kemaknaan () yang 
ditetapkan sebesar 0,05. Artinya, data dalam 
penelitian ini seluruhnya terdistribusi secara 
normal. Uji kedua adalah uji multikolonieritas 
yang dilakukan dengan melihat nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) yang memiliki cut off 
poin sebesar >10.7 Hasil uji pada tabel 3 
menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel 
independen POS sebesar 2,701. Untuk 
variabel kepuasan kerja sebesar 2,463 dan 
untuk OCB sebesar 1,530. Ketiganya lebih 
kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa 
tidak terdapat korelasi antar variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian 
ini. Dalam menguji ada tidaknya 
heterokedastisitas dalam penelitian ini 
digunakan metode grafik scatter plot yang 
dilakukan melalui uji regresi linear. Hasil uji 
pada gambar 1 menunjukkan penyebaran nilai 
yang diuji. Artinya tidak terdapat 
heterokedastisitas dalam data yang akan diuji. 
Uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji auto 
korelasi datanya ditampilkan pada tabel 4. Nilai 
hitung durbin watson sebesar 1,478  berada 
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dikisaran angka antara -2 sampai +2. Hal ini 
berarti tidak ada autokorelasi antar variabel 
independen penelitian. 
Karena data penelitian telah memenuhi 
keempat syarat uji asumsi klasik, maka data 
penelitian diproses lebih lanjut menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Regresi linier 
ganda dalam penelitian ini menggunakan 
persamaan sebagai berikut :  

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e 
Keterangan: 
Y  :Kinerja karyawan 

α             :konstanta 
X1  :Perceived Organizational  
   Support (POS) 
X2  :Kepuasan kerja (KK) 
X3  :Organizational Citizenship    
                          Behaviour (OCB) 

β1, β2, β3 :Koefisien Regresi 
e  :error factor (pengganggu) 
 
Hasil uji regresi linier berganda dari ketiga 
variabel bebas pada tabel 5 menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi hitung diperoleh 
sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 
yang artinya terdapat pengaruh signifikan dari 
variabel independen terhadap variabel 
dependen yaitu kinerja karyawan di Puskesmas 
Batu. Karena hasil uji menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan, maka selanjutnya 
dilihat hasil uji t pada tabel 6 untuk mengetahui 
kuat pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi untuk variabel Perceived 
Organizational Support (POS) sebesar 0,001 
dan kepuasan kerja (KK) sebesar 0,018 dimana 
keduanya lebih kecil dari = 0,05. Namun 
untuk variabel OCB nilai signifikansi hitungnya 
sebesar 0,211 yang lebih besar dari 0,05. Hal 
ini berarti bahwa secara parsial, variabel 
Perceived Organizational Support dan 
kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan, 
sedangkan variabel OCB memiliki pengaruh 
yang tidak signifikan terhadap kinerja 
karyawan.  
Namun walaupun setelah diuji secara parsial 
variabel OCB tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan, apabila 
diuji secara simultan, ketiga variabel 
independen dalam penelitian ini memiliki 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai F hitung yang tercatat 
sebesar 33,294 lebih besar dari nilai F tabel 
untuk  =0,05 yang sebesar 3,23.  Karena F 
hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka 
terdapat pengaruh variabel Perceived 
Organizational Support, kepuasan kerja, dan 
Organizational Citizenship Behaviour secara 
simultan terhadap kinerja karyawan. Merujuk 
pada hasil F hitung tersebut, maka persamaan 
regresi yang menunjukkan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen 
dirumuskan sebagai berikut:  
Kinerja Karyawan (Y) = 242.453 + 3,754 
(POS) + 2,469 (KK) + 1,252 (OCB). 
 
PEMBAHASAN  
Apabila diamati dari data karakteristik 
responden, petugas kesehatan yang bekerja di 
Puskesmas Batu sebagian besar berada pada 
rentang usia produktif. Menurut Undang 
Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga 
kerja, rentang usia produktif yaitu antara 15-64 
tahun.8 Teori lain menyebutkan bahwa pada 
rentang usia ini, manusia berada pada puncak 
kondisi fisik dan biologis yang memungkinkan 
manusia untuk beraktivitas fisik yang bernilai 
secara ekonomis.9 Walaupun secara usia, 
tenaga yang ada di Puskesmas Batu merupakan 
tenaga produktif, namun karena mayoritas 
petugas kesehatan di Puskesmas Batu masih 
memiliki masa kerja kurang dari lima tahun, 
hal ini mengindikasikan masih kurangnya 
pengalaman kerja petugas.  
Pengalaman kerja dapat diperoleh melalui 
proses berulang yang dikerjakan setiap hari 
serta pelatihan yang diterima. Melalui proses 
yang dijalankan berulang kali dan pelatihan 
yang diterima, petugas akan menjadi semakin 
menguasai keahlian yang dibutuhkan dalam 
pekerjaannya. Pengalaman ini salah satunya 
tercermin dari masa kerja seorang petugas. 
Makin lama masa kerja petugas, maka 
ketrampilan teknis yang dikuasai akan makin 
tinggi.10 Pengalaman kerja merupakan faktor 
penting yang menentukan pencapaian kinerja 
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seorang petugas, terutama pada sektor 
kesehatan yang mengutamakan skill atau 
kemampuan teknis. Pengutamaan kemampuan 
teknis bagi petugas kesehatan yang bekerja di 
Puskesmas juga nampak dari mayoritas petugas 
yang memiliki latar belakang pendidikan 
diploma III kesehatan yang dikhususkan 
mencetak lulusan yang menguasai ketrampilan 
teknis tinggi. 
Hasil analisis data dalam penelitian ini 
menunjukkan adanya peranan faktor lain diluar 
kemampuan dan motivasi yang mempengaruhi 
kinerja petugas. Menurut model persamaan 
yang dihasilkan, faktor Perceived 
Organizational Support (POS), kepuasan kerja, 
dan Organizational Citizenship Behaviour 
(OCB) turut andil dalam menentukan kinerja 
petugas kesehatan. Dari ketiga variabel 
tersebut, perceived organizational support atau 
persepsi terhadap dukungan organisasi 
merupakan variabel dengan pengaruh paling 
kuat yang mempengaruhi kinerja. 
Menurut Rhoades dan Eisenberger, persepsi 
terhadap dukungan organisasi mengacu pada 
persepsi karyawan mengenai sejauh mana 
organisasi menilai kontribusi mereka dan 
peduli pada kesejahteraan mereka. Jika 
karyawan menganggap bahwa dukungan 
organisasi yang diterimanya tinggi, maka 
karyawan tersebut akan menyatukan 
keanggotaan sebagai anggota organisasi ke 
dalam identitas diri mereka dan kemudian 
mengembangkan hubungan dan persepsi yang 
lebih positif terhadap organisasi tersebut. 
Dukungan organisasi yang dirasakan oleh 
karyawan dapat ditunjukkan melalui persepsi 
keadilan untuk karyawan, dukungan dari 
supervisor terhadap kesejahteraan karyawan, 
penghargaan dari organisasi kepada karyawan 
dan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan 
aman bagi karyawan.11 
Variabel bebas selanjutnya yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja adalah 
kepuasan kerja. Menurut Robbins, kepuasan 
kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan 
positif tentang pekerjaan seseorang yang 
dihasilkan berdasarkan evaluasi terhadap 
karakteristik-karakteristik pekerjaan tersebut. 
Seseorang dengan kepuasan kerja tinggi 

memiliki perasaan positif terhadap 
pekerjaannya, dan seseorang yang tidak puas 
memiliki perasaan negatif terhadap 
pekerjaannya. Dengan emosi positif yang 
dimiliki terhadap pengalaman pekerjaannya, 
karyawan tidak akan kesulitan untuk 
menunjukkan kinerja terbaiknya bagi 
organisasi.12 
Hasil penelitian pada kedua variabel ini sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Wu Wann-Yih dan Sein Htaik, dimana 
perceived organizational support dan kepuasan 
kerja memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan.13 
Rentao Miao dan Heung Gil Kim melakukan 
penelitian serupa untuk mengetahui hubungan 
dan pengaruh perceived organizational 
support, organizational citizenship behaviour 
dan job satisfaction terhadap kinerja karyawan 
dan supervisor pabrik baja di China. Kuesioner 
yang disebarkan terdiri dari dua yaitu, kepada 
karyawan untuk mengukur perceived 
organizational support dan kepuasan kerja 
karyawan dan kuesioner kepada supervisor 
adalah untuk mengukur penilaian kinerja 
karyawan dan tingkat organizational citizenship 
behavior karyawan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perceived organizational 
support, kepuasan kerja dan organizational 
citizenship behavior ketiganya memiliki 
hubungan dan pengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan.14  
Menurut Organ, OCB menunjukkan perilaku 
sukarela individu (karyawan) yang tidak secara 
langsung berkaitan dalam sistem imbalan, 
namun berkontribusi pada keefektifan 
organisasi. Hal ini berarti bahwa karyawan 
yang memiliki OCB lebih memiliki kesadaran 
ataupun kerelaan pribadi untuk berperilaku 
sosial dan bekerja melebihi apa yang 
diharapkan oleh sesama karyawan maupun 
perusahaan.15 Dalam penelitian ini, variabel 
organizational citizenship behavior apabila 
diukur secara parsial menunjukkan pengaruh 
yang tidak signifikan terhadap kinerja. Apabila 
diukur secara simultan, pengaruhnya juga 
relatif rendah dibandingkan dua variabel bebas 
lain.  
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Rendahnya pengaruh variabel organizational 
citizenship behavior terhadap kinerja petugas 
kesehatan di Puskesmas dapat terjadi karena 
masih rendahnya komitmen organisasi yang 
dimiliki petugas terhadap organisasi. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian Allen dan Meyer 
yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
organizational citizenship behavior. 
Meningkatkan komitmen organisasi akan 
meningkatkan organizational citizenship 
behavior.16 Komitmen organisasi menurut 
Robbins dan Judge didefinisikan sebagai suatu 
keaadaan di mana seorang karyawan memihak 
organisasi serta tujuan-tujuan organisasi dan 
memiliki keinginan untuk mempertahankan 
keanggotaan dalam organisasi tersebut.17 
Komitmen organisasi sebagai sifat hubungan 
antara pekerjaan dan organisasi yang 
memungkinkan seseorang mempunyai 
komitmen yang tinggi baik dilihat dari 
keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota 
organisasi, kesediaan untuk berusaha sebaik 
mungkin demi kepentingan organisasi, maupun 
kepercayaan dan penerimaan yang kuat 
terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.18  
 Rendahnya komitmen organisasi yang 
dimiliki oleh petugas kesehatan di Puskesmas 
Batu, setelah di konfirmasi kepada pihak 
manajemen Puskesmas, ternyata disebabkan 
masa kerja petugas kesehatan yang relatif 
rendah serta belum adanya peran aktif dari 
pihak manajemen Puskesmas untuk melakukan 
proses sosialisasi dan internalisasi visi, misi dan 
tujuan organisasi kepada petugas kesehatan. 
Akibatnya petugas kesehatan di Puskesmas 
cenderung hanya menjalankan tugas secara 
rutin tanpa merasa menjadi bagian organisasi 
secara utuh. 
Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa 
implikasi penting bagi pihak yang terkait 
manajemen Puskesmas. Pertama, dukungan 
organisasi merupakan faktor penting untuk 
meningkatkan kinerja karyawan, pihak 
manajemen dan kepala Puskesmas harus 
berperan aktif untuk menciptakan persepsi 
positif karyawan tentang dukungan organisasi 
melalui penerapan kebijakan organisasi, sikap, 
prosedur dan keputusan yang mendukung dan 

menghargai kontribusi karyawan serta peduli 
terhadap kesejahteraan karyawan. 
Poin penting kedua adalah bahwa manajemen 
Puskesmas perlu fokus pada upaya 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan, 
karena kepuasan kerja juga dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. Dengan tujuan untuk 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan, maka 
manajer organisasi perlu secara bersamaan 
menangani beberapa variabel yang 
memungkinkan untuk memastikan kinerja 
karyawannya. Contohnya, memberikan reward 
yang layak pada karyawan, menciptakan 
lingkungan dan kondisi kerja yang kondusif, 
melakukan job enrichment, mengurangi 
diskriminasi ditempat kerja dan menciptakan 
sistem promosi yang adil dan terbuka.  
Hal ketiga yang harus mendapat perhatian lebih 
adalah bagaimana pihak manajemen Puskesmas 
menciptakan Organizational Citizenship 
Behavior di dalam organisasi melalui proses 
sosialisasi dan internalisasi visi, misi, tujuan 
bahkan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi 
pada seluruh jajarannya. Hal ini perlu 
dilakukan secara rutin mengingat tingginya 
beban kerja yang diemban petugas kesehatan 
akibat rangkap tugas. Kesadaran dan perasaan 
sukarela yang muncul dari proses internalisasi 
ini akan membantu petugas untuk 
melaksanakan tugas lebih dari yang seharusnya 
dilakukan dan meminimalkan gesekan akibat 
beban kerja yang lebih dari seharusnya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Apabila diuji secara simultan, terdapat 
pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel 
bebas dalam penelitian ini yaitu Perceived 
Organizational Support (POS), kepuasan kerja, 
dan Organizational Citizenship Behaviour 
(OCB) terhadap kinerja petugas kesehatan di 
Puskesmas Batu. Saran bagi pihak manajemen 
Puskesmas adalah untuk mulai melaksanakan 
proses internalisasi visi, misi, tujuan dan nilai 
yang dianut organisasi kepada seluruh petugas 
kesehatan, agar petugas merasa memiliki 
organisasi dan memunculkan komitmen 
organisasi yang mengarah pada terbentuknya 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 
Hal selanjutnya adalah pihak manajemen 
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Puskesmas perlu mengoptimalkan pengelolaan 
komponen-komponen Perceived 
Organizational Support (POS dan kepuasan 
kerja seperti persepsi keadilan, sistem 
penghargaan, dukungan atasan, sistem promosi 
yang adil dan terbuka, pola supervisi, serta 
kondisi kerja untuk meningkatkan kinerja 
petugas kesehatan di Puskesmas.  
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PENGARUH PENYULUHAN LATIHAN PRAOPERASI TERHADAP TINGKAT KEMAMPUAN 
MANAJEMEN NYERI IBU PASCA OPERASI SEKSIO SESAREA 

(DI RUMAH SAKIT DARMO SURABAYA) 
 

Cicilia Wahju Djajanti , I’is Rohmawati 
Stikes Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya 

e-mail : yanti_stikesrkz@yahoo.co.id 
Abstrak 
Nyeri merupakan salah satu masalah yang dialami ibu pasca operasi seksio sesarea, disebabkan oleh luka 
insisi, nyeri pinggang, after pain dan nyeri otot yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis. 
Masalah nyeri dapat dikontrol dengan penatalaksanaan manajemen nyeri yang baik. Fenomenanya, 
semua ibu pasca operasi SC mengalami nyeri dengan kemampuan manajemen nyerinya kurang baik 
karena belum mendapatkan edukasi latihan praoperasi secara optimal. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh penyuluhan latihan praoperasi terhadap tingkat kemampuan manajemen nyeri 
ibu pasca operasi SC. Desain penelitian adalah Quasi- Experiment dengan pendekatan pasca test pada 
kelompok kontrol dan intervensi. Variabel independent adalah penyuluhan latihan praoperasi dan 
variabel dependent adalah tingkat kemampuan manajemen nyeri. Populasi target adalah seluruh ibu 
yang akan menjalani operasi SC di rumah sakit Darmo Surabaya berjumlah 20 responden dibagi 
menjadi dua kelompok masing-masing 10 responden. Tehnik sampling menggunakan consecutive 
sampling. Pengumpulan data menggunakan lembar checklist melalui observasi. Hasil penelitian pada 
kelompok kontrol menunjukkan lebih dari 50% (60%) memiliki tingkat kemampuan manajemen nyeri 
baik. Pada kelompok intervensi didapatkan mayoritas memiliki tingkat kemampuan manajemen nyeri 
istimewa. Hasil uji statistik Mann Whitney dengan tingkat signifikansi 0,05 didapatkan p = 0,01. Oleh 

karena nilai p < α maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan signifikan tingkat kemampuan manajemen 
nyeri pada kelompok kontrol dan intervensi, sehingga penyuluhan latihan praoperasi dinilai 
berpengaruh dalam meningkatkan tingkat kemampuan manajemen nyeri. Edukasi latihan praoperasi 
disarankan diberikan kepada setiap ibu pra operasi SC, karena dinilai dapat meningkatkaan kemampuan 
manajemen nyeri pasca operasi. 
 Kata kunci : Penyuluhan latihan praoperasi, tingkat kemampuan manajemen nyeri 

Abstract 
A pain is one of the problems experienced by the mother postoperative SC, due to the incision, waist 
pain, after pain and muscle pain that can affect the physical and psychological conditions. Pain 
problems can be controlled with good of pain management. Phenomenon, all mothers postoperative 
SC experienced pain with pain management ability is not good because education of preoperative 
exercise has not received by optimally. The aim of research to analyze the influence education of 
preoperative exercise on the level of ability pain management’s in mothers postoperative SC. The 
study design is Quasi- Experiment with post test approach in the control and the intervention group. 
The independent variables were education of preoperative exercise and the dependent variable is the 
level of ability pain management’s. The target population was all mother who will surgery SC at the 
Darmo hospital Surabaya total of 20 respondents were divided into two groups each of 10 
respondents. Technical sampling using consecutive sampling. The collection of data through 
observation using a checklist sheet. The results of the study are more than 50% respondent’s (60%) 
have good level of ability pain management in control group. in the intervention group majority have a 
special level of ability pain management. Mann Whitney statistical test result with a significance level 

of 0.05 was obtained p = 0.01. Therefore the value of p < α then Ho is rejected, it means that are 
significant differences on the level of ability pain management in the control and intervention groups. 
The education of preoperative exercise suggested to given at all mothers who will surgery SC, Because 
it’s can increase the ability of post-operative pain management. 
Keywords:Education of preoperative exercise, levels of ability pain management  
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PENDAHULUAN 
Nyeri merupakan salah satu masalah yang 
dihadapi ibu setelah menjalani pembedahan 
seksio sesarea. “Nyeri setelah kelahiran per 
sesarea kebanyakan diakibatkan oleh luka di 
tempat insisi, nyeri pinggang akibat regangan 
otot – otot abdomen selama pembedahan, 
afterpain dan nyeri otot akibat imobilisasi 
(Reeder, Martin, Koniak-Griffin, 2011 
hal:475)”. Masalah nyeri yang tidak teratasi 
karena kurangnya penatalaksanaan manajemen 
nyeri dapat mempengaruhi kondisi fisik dan 
psikologis ibu yang berdampak pada gangguan 
pemenuhan kebutuhan dasar, gangguan 
perawatan diri dan bayinya, cemas, imobilisasi 
dan timbulnya komplikasi lain. “Nyeri yang 
dirasakan klien menyebabkan penderitaan dan 
mempengaruhi penyembuhan (Ester, 2005 
hal:154)”. Fenomena yang ditemukan di 
tempat penelitian pada 10 ibu pasca SC, 
seluruhnya mengalami masalah nyeri akut dan 
sebelumnya mereka belum mendapatkan 
penyuluhan tentang latihan praoperasi.  
 Survei Global Kesehatan oleh WHO (2013) 
yang dituliskan dalam data statistik kesehatan 
dunia menyebutkan bahwa angka kejadian SC 
terbesar terdapat pada wilayah Amerika 
(36%), wilayah Western Pasifik (24%) dan 
wilayah Eropa (23%). Peningkatan kejadian SC 
tidak hanya terjadi di negara-negara maju saja, 
negara berkembang juga mengalami 
peningkatan yang signifikan, salah satunya 
negara Indonesia. Hasil penelitian Afriani dkk 
(2013) dalam jurnal kesehatan Andalas 
mengenai kasus persalinan dengan bekas SC 
menurut keadaan waktu masuk di bagian 
obstetri dan ginekologi RSUP Dr. M. Djamil 
Padang yaitu angka kejadian SC di Indonesia 
pada tahun 2009 telah mencapai 29,6% dengan 
permasalahan utamanya  berupa nyeri pada 
luka operasi. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Nikolajsen et al di 
Denmark yang menyelidiki nyeri persisten 
pada pasien bedah mayor seksio sesarea yaitu 
12,3% ibu mengalami nyeri pada akhir periode 
mulai dari 6 sampai 18 bulan. Hasil survei 
pendahuluan di ruang bersalin paviliun V 
rumah sakit Darmo Surabaya, didapatkan data 
ada 96 tindakan SC dengan anastesi spinal pada 

tahun 2015. Hasil wawancara secara langsung 
pada 7 klien post SC, 3 orang menyatakan 
mengalami nyeri sedang (43%) dan 4 orang 
mengalami nyeri ringan (57%). 
 
 Nyeri post seksio sesarea lebih banyak 
disebabkan karena adanya luka insisi pada 
uterus dan abdomen. Menurut Black & Hawks 
(2014) stimulus tersebut mengaktivasi 
nosiseptor melalui pengeluaran mediator kimia 
yaitu bradikinin, prostaglandin, serotonin dan 
histamin untuk dilepaskan ke dalam jaringan 
dan menghasilkan potensial aksi pada neuron 
dengan membuat berbagai koneksi sinaps di 
medula spinalis, thalamus dan berakhir di 
korteks sensori, sistem limbik, dan 
hipothalamus untuk memberikan sensasi akan 
nyeri dengan karakteristik nyeri cepat dan 
lambat. Menurut Sherwood (2011) jalur nyeri 
cepat dideskripsikan sebagai sinyal yang berasal 
dari nosiseptor mekanis dan suhu disalurkan 
melalui serat A-delta halus bermielin dengan 
kecepatan hingga 30 m/dtk. Deskripsi jalur 
nyeri lambat yaitu impuls dari nosiseptor 
polimodal disalurkan oleh serat C halus tak 
bermielin dengan kecepatan jauh lebih rendah 
(12 m/dtk). Dampak yang terjadi akibat 
masalah nyeri yang tidak tertangani dengan 
baik pada klien pasca SC adalah gangguan 
pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa 
nyaman, istirahat tidur, mobilisasi, perawatan 
diri, sehingga dapat mencetuskan masalah – 
masalah lain seperti ketidakefektifan menyusui, 
ketidakmampuan merawat bayi, locheastasis, 
subinvolusi, retensi urin, ketidak efektifan 
menyusui, resiko infeksi dan komplikasi. 
Klien pasca SC harus terbebas dari rasa nyeri 
yang mengganggu, agar dapat memenuhi 
kebutuhan perawatan dasar bagi diri dan 
bayinya. Diperlukan tindakan manajemen nyeri 
yang baik pada pasien pasca operasi SC, dimana 
peran serta petugas kesehatan sangat 
diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan pasien melalui kegiatan 
penyuluhan tentang latihan praoperasi. Latihan 
praoperasi yang diajarkan meliputi latihan nafas 
dalam, latihan batuk, latihan membalikkan 
badan, latihan memindahkan badan, dan 
kontrol nyeri (Black & Hawks, 2014 hal:248). 
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Pengetahuan merupakan faktor yang sangat 
penting dalam membentuk tindakan seseorang. 
“Pengetahuan adalah hasil pengindraan 
manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap 
obyek melalui indra yang dimilikinya (mata, 
hidung, telinga, dan sebagainya) 
(Notoatmodjo, 2014, hal:27)”. Latihan 
praoperasi diajarkan oleh perawat terlatih 
dengan mendemonstrasikan tindakan. Perawat 
dapat melibatkan keluarga untuk memberikan 
dukungan kepada klien dalam melaksanakan 
program latihan, sehingga klien menjadi lebih 
siap secara psikologis. Hasil penilaian tingkat 
kemampuan manajemen nyeri klien pasca 
operasi SC memberikan dasar bagi perawat 

untuk melanjutkan atau memodifikasi rencana 
asuhan keperawatan. 
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
quasi eksperiment dengan pendekatan pasca 
test design. Populasi penelitian adalah ibu yang 
menjalani operasi seksio sesarea di Rumah sakit 
Darmo dengan teknik sampling yang digunakan 
consecutive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 20 responden. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar observasi cheklist 
tingkat kemampuan manajemen nyeri setelah 
24 jam pasca operasi seksio sesarea terdiri dari 
14 item. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Tabel I.  Karakteristik Responden 

 

 

Kelompok kontrol Kelompok  intervensi           

∑ % Mean ± SD ∑ % Mean ±SD 

Usia  

  

27,1 ± 4,56 

  

27,8 ± 4,54 

20-24 tahun 4 40 

 

3 30 

 25-29 tahun 3 30 

 

3 30 

 30-34 tahun 3 30 

 

4 40 

 Suku/Bangsa 

      Jawa 7 70  10 100  

Cina 3 30  0 0  

Tingkat pendidikan       

SMA 1 10  0 0  

Akademi/Sarjana 9 90  10 100  

Kelahiran anak 

keberapa       

Pertama 4 40  4 40  

Kedua 4 40  4 40  

Ketiga 2 20  2 20  

Persalinan sebelumnya       

Spontan 1 10  1 10  

Seksio sesarea 5 50  5 50  

Belum pernah 

melahirkan 4 40  4 40  

Arti nyeri saat ini       

Dapat dikontrol 7 70  10 100  

Mengganggu 3 30  0 0  

Mengikuti senam hamil       

Ya 10 100  10 100  

 
Tabel 1 menunjukkan sebagian besar 
responden kelompok kontrol berusia 20-24 
tahun sedangkan pada kelompok intervensi  
berusia 30-34 tahun, sebagian besar responden 
kelompok kontrol dan seluruh responden 

kelompok intervensi berasal dari suku Jawa, 
sebagian besar responden kelompok kontrol 
dan seluruh responden kelompok intervensi 
berpendidikan akademi/sarjana, sebagian besar 
responden kelompok kontrol dan kelompok 
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intervensi melahirkan anak yang pertama dan 
anak kedua, melahirkan dengan seksio sesarea, 
sebagian besar responden kelompok kontrol 
dan seluruh responden kelompok intervensi 
mengartikan rasa nyerinya saat ini karena luka 

operasi dan dapat dikontrol dan seluruhnya 
memiliki pengalaman mengikuti senam hamil 
sebelumnya.Tabel 2. Tingkat Kemampuan 
Manjemen Nyeri Kelompok Kontrol dan 
Intervensi 

    
Kelompok kontrol     Mean Kelompok intervensi          Mean 

Tingkat kemampuan 

manajemen nyeri ∑ %         6,50 ∑ %            14,5 
Baik 

   
6 60 0 0 

Sangat baik 
  

2 20 0 0 
Istimewa 

   
2 20 10 100 

Total 
   

10 100 10 100 

Uji Mann-Whitney U nilai p = 0,01  

 
Tabel 2. Menunjukkan 6 responden kelompok 
kontrol memiliki tingkat kemampuan 
manajemen nyeri baik, 2 responden memiliki 
tingkat kemampuan manajemen nyeri sangat 
baik, dan 2 responden memiliki tingkat 
kemampuan manajemen nyeri istimewa. 
Melalui uji hipotesis Mann-Whitney U dengan 
perangkat software SPSS 16 untuk mencari 
perbedaan, maka dapat diketahui hasil uji 

statistik dengan tingkat signifikansi α = 0,05 
didapatkan harga p = 0,01. Oleh karena harga 

p < α maka Ho ditolak, yang artinya ada 
perbedaan yang signifikan pada tingkat 
kemampuan manajemen nyeri antara 
kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 
Dari hasil uji  statistik didapatkan nilai Z = -3, 
473 dimana nilai Ztabel  adalah ± 1,96, karena  
nilai Z lebih besar dari nilai Z tabel, artinya ada 
pengaruh penyuluhan latihan praoperasi 
terhadap tingkat kemampuan manajemen nyeri 
pada kelompok intervensi.  
Pembahasan 
Pengalaman mengikuti latihan senam hamil 
memberikan pengetahuan dan keterampilaan 
bagi ibu tentang bagaimana cara mengatasi 
nyeri pasca operasi SC dengan menerapkan 
latihan relaksasi dan pernafasan. Menurut 
Kushartanti, Soekamti, dan Sriwahyuniati 
(2004), latihan relaksasi dan pernafasan 
merupakan komponen utama gerakan yang 
diajarkan dalam senam hamil yang bermanfaat 
untuk mengatasi rasa nyeri selama persalinan 
melalui teknik pernafasan perut (diafragma) 
dan pernafasan dada atau dapat digabung 
maupun dimodifikasi. Latihan pernafasan 

merupakan salah satu tindakan latihan 
praoperasi dalam  manajemen nyeri bagi ibu 
pasca operasi SC. 
Adanya penyuluhan tentang latihan praoperasi 
yang diberikan kepada ibu sebelum menjalani 
operasi SC menunjukkan dapat meningkatkan 
tingkat kemampuan manajemen nyeri ibu pada 
pasca operasi. Penyuluhan latihan praoperasi 
ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan keterampilan bagi ibu tentang 
bagaimana cara mengatasi dan mengelola 
masalah nyeri yang dihadapi pada pasca operasi 
SC. Tujuan penyuluhan adalah untuk 
menggugah kesadaran, memberikan atau 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan baik 
bagi dirinya sendiri, keluarga maupun 
masyarakat (Notoatmodjo, 2012, hal:22).  
 
 
Simpulan Dan Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penyuluhan latihan 
praoperasi dapat meningkatkan kemampuan 
manajemen nyeri ibu pasca operasi SC pada 
tingkatan istimewa dengan ditunjang 
pengalaman mengikuti senam haamil 
sebelumnya. 
 peneliti memberikan saran untuk 
pemberian edukasi latihan praoperasi 
dimasukkan dalam daftar edukasi yang harus 
diberikan kepada semua pasien yang akan 
menjalani operasi SC dan ditetapkan sebagai 
prosedur tetap yang harus dikerjakan. 
 

77 
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Abstract 

 
The purpose of this study was to determine the effect on uterine involution of postpartum gymnastics 
in BPS Lilik Susilowati Village of Pandean. this study by non probability sampling. Sampling technique 
used was purposive sampling. While measuring instrument used is the observation sheet.while the 
study sample was 11 by postpartum gymnastics and 11 puerperal women who were not given 
gymnastics parturition. The analysis used paired t-test. The results of the 22 respondents, 
11respondents (50%) by gymnastics parturition experiencing rapid uterine involution, while 10 
respondent (45,5%) who were not experiencing post partum uterine involution gymnastics slow. The 
results of statistical test was pvalue <0,05. Its is conclude that there was gymnastics parturition effect 
on uterine involution in BPS lilik Susilowati. 
 
Keywords : gymnastics parturition, uterine involution 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam nifas terhadap involusi uterus di 
BPS lilik Susilowati. Penelitian ini dengan cara non probability sampling. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi. Sample 
penelitian adalah 11 ibu nifas yang diberi senam nifas dan 11  ibu nifas yang tidak diberi senam nifas. 
Analisa yang digunakan adalah uji t-paired test. Hasil penelitian dari 22 responden, 11 responden 
(50%) yang diberi senam nifas mengalami involusi uterus cepat sedangkan 10 responden (45,5%) yang 
tidak diberi senam nifas mengalami involusi uterus lambat. Hasil uji statistic adalah pvalue <0,05. 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh senam nifas terhadap involusi uterus di BPS lilik 
Susilowati. 
 
Kata Kunci : Senam nifas, Involusi uterus 
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PENDAHULUAN 
 Masa nifas adalah masa sesudah 
persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta 
selaput, untuk memulihkan kembali organ 
kandungan seperti sebelum hamil dengan 
waktu kurang lebih 6 minggu (salehah, 2009). 
Pada masa nifas alat-lat genetalia interna 
maupun eksterna akan berangsur-angsur pulih  
kembali seperti keadaan sebelum hamil. 
Perubahan-perubahan alat genetalia  ini dalam 
keseluruhannya disebut involusi 
(Ambarwati,2009). Perubahan fisik pada ibu 
nifas dapat berupa dinding perut kendor, 
longgarnya liang senggama dan otot dasar 
panggul. Pengembalian keadaan ini perlu 
adanya kegiatan senam nifas agar kesehatan ibu 
tetap prima. 
 Menurut WHO pada tahun 2014, 
sebanyak 536.000 perempuan meninggal 
akibat persalinan dan pada masa nifas. 
Penyebab kematian ibu adalah perdarahan 27 
%, eklamsi 22%, sepsis 13% dan atonia uteir 
15%. Sebanyak 99% kematian ibu dan bayi 
akibat masalah persalinan atau kelahiran yang 
tejadi dinegara-negara berkembang (WHO, 
2014). Faktor langsung penyebab tingginya 
angka kematian ibu (AKI) di Indonesia  dalam 
bidang obstetric adalah perdarahan 45%, 
infeksi 15%, atonia uteri 10 % dan preeklamsis 
13% (Depkes RI, 2015). 
 Sedangkan menurut data kesehatan 
propinsi jawatimur terakhir pada tahun 2015, 
angka kematian ibu  sebesar 260 per 100.000 
kelahiran hidup dan tiga penyebababkematian 
ibua dijawatimur yaitu perdarahan 34,62%, 
preeklamsia 14,01 %, jantung 2,35%, atonia 
uteri 10,25% dan sepsis 3,02%. Cakupan 
pelayanan  nifas mencapai 87,49 % dari target 
capaian diatas 95 % (dinkes Jatim, 2015). 
 Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan di BPS lilik Desa Pandean Kecamatan 
Paiton  dengan metode wawancara dan 

observasi pada 5 ibu nifas. Hari ke 1 sampai 
hari ke 6 dilakukan senam nifas, diketahui 
bahwa terdapat 2 orang yang tidak melakukan 
senam nifas mengalami sub involusi dan lochea 
berbau sedangkana 3 orang yang melakukan 
senam nifas mengalami involusi uterus yang 
sangat baik dan lochea tidak berbau. 
 Involusi uteri  terjadi dengan adanya 
kontraksi dan retraksi serabut otot uterus yang 
terjadi terus menerus. Dampak dari involusi 
yang tidak baik adalah subinvolusi uterus yaitu 
kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal 
sehingga pengecilan uteus terhambat 
(syafiudin, 2006). 
 Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi masalah diatas salah satunya 
yaitu senam nifas. Senam nifas merupakan 
gerakan-gerakan yang berguna untuk 
mengencangkan otot-otot perut yang teah 
menjadi longgar setelah kehamilan. Waktu 
memulai senam nifas tergantung keadaan ibu 
dan nasehat dokter. Senam nifas sengaja 
dirancang untuk memeperkuat otot panggul 
dan bida digunakan untuk penurunana tinggi 
fundus uteri yang bertujuan untuk 
mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi 
ibu pada masa nifas, serta membantu proses 
involui uterus. Dengan senam nifas maka otot-
otot yang berada pada uterus akan mengalami  
kontraksi dini yang akan menyebabkan 
pembuluh darah pada uterus yang meregang 
dapat terjepit sehingga perdarahan dapat 
dihindari. Dengan demikian senam nifas 
memiliki banyak manfaat yang besar bagi 
seorang wanita sebelum dan sesudah 
melahirkan (Brayshaw, 2008). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

METODE PENELITIAN 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah 
Quasi experiment yang berbentuk  static group 
comparation Terdapat dua kelompok yang 
dipilih sebagai obyek penelitian dengan 

kelompok pertama mendapat perlakuan dan 
kelompok kedua tidak mendapat perlakuan. 
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-
Desember 2016.Teknik sampling yang dipilih 
purposive sampling dengan  jumlah 25 
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responden. Responden adalah ibu pasca salin 
hari pertama yang melahirkan bayi aterm, 
bersedia menjdai responden dan tidak ada 
kelainan.  Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah SOP, video senam nifas dan lembar 
observasi pengamatan TFU pada ibu nifas yang 
melakukan senam dan tidak melakukan senam. 
Pengamatan dilakukan mulai nifas hari 1 
sampai dengan hari ke 14. Hasil penurunan 
TFU digolongkan menjadi cepat dan lambat. 

Penurunan cepat jika hari pertama 12,5 cm, 
hari ke2 11,5 cm, hari ke 3 10,5 cm, hari ke 
empat 9 cm, hari ke 5 8,5 cm dan keenam 7,5 
cm. sedangkan lambat  jika hari pertama >12,5 
cm, hari ke2 12,5 cm, hari ke 3 12,5 cm, hari 
ke empat 11 cm, hari ke 5 10 cm dan keenam 
7,5 cm. Analisis yang digunakan adalah uji 
statistik paired-t test tingkat kemaknaan 95% 
(alpha 0,05).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Subyek penelitian berjumlah 22 ibu nifas di BPS Lilik Desa Pandean Kabupaten Probolinggo. Distribusi 
karakteristik subyek penelitian di BPM lilik pada bulan Oktober-Desember 2016. 
 
Tabel 1. Distribusi karakteristik Subyek Penelitian di BPS Lilik Desa Pandean Kabupaten Probolinggo 
Oktober-Desember 2016 (n = 22) 

Karakteristik Subyek penelitian Jumlah orang Persentse (%) 

Usia 

Diberi Senam Nifas 

17 – 20 tahun 

20 – 30 tahun 

30 – 40 tahun 

tidak Diberi Senam Nifas 

17 – 20 tahun 

20 – 30 tahun 

30 – 40 tahun 

 

 

4 

6 

1 

 

4 

6 

1 

 

 

36,4 

54,5 

9,1 

 

36,4 

54,5 

9,1 

Status Gizi 

KEK 

Tidak KEK 

 

0 

22 

 

0 

100 

Status Menyusui 

Diberi Senam Nifas 

Menyusui 

Tidak Menyusui 

tidak Diberi Senam Nifas 

Menyusui 

Tidak menyusui 

 

 

 

10 

1 

 

10 

1 

 

 

45,5 

4,5 

 

45,5 

4,5 

Paritas 

Diberi Senam Nifas 

Primipar 

Multipara 

Grandemulti 

tidak Diberi Senam Nifas 

Primipar 

Multipara 

Grandemulti 

 

 

6 

4 

1 

 

6 

4 

1 

 

 

27,3 

18,2 

4,5 

 

27,3 

18,2 

4,5 
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Tabel 2. Pengaruh Senam Nifas Terhadap Involusi Uterus di BPS Lilik Desa Pandean Kabupaten 
Probolinggo Oktober-Desember 2016 (n = 22) 

Involusi Uterus 

Senam Nifas 
Cepat Lambat Total 

F % F % F % 

Diberi 

Tidak Diberi 

11 

1 

50 

4,5 

0 

10 

0 

45,5 

11 

11 

50 

50 

Total 12 54,5 10 45,5 22 100 

       

 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai 
pengaruh senam nifas terhadap  involusi uterus 
pada ibu post  partum  pervaginam hari ke 1-6 
didapatkan data bahwa hampir seluruh 
responden yaitu  sebanyak 10 orang (100%) 
yang tidak diberi senam nifas mengalami 
penurunan involusi uterus yang lambat dan 
hanya sebagian kecil respnden yaitu sebanyak  
1 orang (9,1%) yang tidak diberi senam nifas 
mengalami penurunan involusi yang cepat. 
     Proses involusi dapat terjadi secara cepat 
atau lambat , faktor yang mempengaruhi 
involusi uterus menurut Saleha (2009), antara 
lain: Usia, pada ibu yang usinya lebih tua 
banyak dipengaruhi oleh proses penuaan, 
dimana proses penuaan terjadi peningkatan 
jumlah lemak. Penurunan elastisitas otot dan 
penurunan penyerapan lemak, protein, serta 
karbohidrat. Bila proses ini dihubungkan 
dengan penurunan protein pada proses 
penuaan, maka hal ini akan menghambat 
involusi uterus. Paritas, faktor paritas juga 
memiliki peranan yang cukup penting. 
Sedangkan semakin banyak jumlah anak maka 
proses peregangan otot dan tingkat 
elastisitannya akan berkurang. 
    Menyusui, pada proses menyusui ada reflek 
let down dari isapan bayi merangsang  hipofise 
posterior mengeluarkan hormon oxytosin yang 
oleh darah hormon ini diangkat menuju uterus 
dan membantu uterus berkontraksi sehingga 
proses involusi uterus terjadi. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Martini (2011) bahwa ada 
perbedaaan proporsi ukuran fundus uteri 
antara ibu yang menyusui dengan yang tidak 
menyusui. 
    Status gizi adalah tingkat  kecukupan  gizi 
seseorang yang sesuai dengan jenis kelamin dan 
usia. Status gizi yang kurang pada ibu post 

partum maka pertahanan pada dasar 
ligamentum latum yang terdiri dari kelompok  
infiltasi sel-sel bulat yang disamping 
mengadakan pertahanan terhadap  
penyembuhan kuman bermanfaat pula untuk 
menghilangkan jaringan nefrotik , pada ibu 
post partum dengan status gizi yang baik akan 
mampu menghindari serangan kuman sehingga 
tidak terjadi infeksi dalam masa nifas dan 
mempercepat proses involusi uterus. 
Penelitian Arisman, 2009 menyatakan bahwa 
asupan nutrisi yang cukup dapat 
mempertahankan kinerja fungsi normal  dari 
organ–organ serta menghasilkan energi yang 
dapat membantu dalam proses penyembuhan. 
      Paritas, faktor paritas juga memiliki 
peranan yang cukup penting. Ibu primipara 
prses involusi uterus berlangsung lebih cepat . 
Sedangkan semakin banyak jumlah anak  maka 
proses  peregangan otot dan tingkat 
elastisitasnya bekurang. ibu nifas yang 
mempunyai  1 anak  (primipara) cenderung 
mengalami proses involusi uterus yang cepat 
karena ibu nifas primipara otot uterusnya 
masih elastis. 
    Menurut Cahpman, 2006 Kerugian bila 
tidak melakukan senam nifas yaitu infeksi 
karena involusi uterus yang tidak baik sehingga 
sisa darah tidak dapat dikeluarkan, pedarahan 
abnormal, kontraksi uterus baik sehingga 
resiko pendarahan yang abnormal dapat 
terhindari, Thrombosis vena (sumbatan vena 
oleh bekuan darah), dan timbul varises. 
   Sedangkan hasil penelitian pada involusi 
uterus yang tidak diberi senam nifas bahwa 
hampir seluruh responden mengalami involusi 
uterus yang lambat. Kondisi  empiris ini 
menunjukkan, bahwa tanpa adanya senam 
nifas, pemulihan organ–organ tubuh menjadi 
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longgar akibat kehamilan termasuk dalam hal 
proses involusi uterus. Dalam hal ini 
Ambarwati (2008) menyatakan, bahwa tanpa 
adanya upaya perawatan masa postpartum 
diantaranya dengan senam nifas dapat 
menyebabkan gangguan proses pemulihan 
kondisi fisik ibi postpartum yaitu proses 
involusi uterus dan kejadian diastasis rectus 
abdominis (pemisahan otot–otot perut). 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai 
pengaruh senam nifas terhadap  involusi uterus 
pada ibu post  partum  pervaginam hari ke 1-6 
di dapatkan data bahwa seluruh responden 
yaitu sebanyak 11 orang (100%) yang diberi 
senam nifas mengalami penurunan involosi 
uterus yang cepat. Sedangkan yang berada di 
kategori lambat tidak ada (0.00%) . 
       Senam nifas adalah latihan jasmani yang 
diakukan oleh ibu-ibu setelah melahirkan 
setelah keadaan tubuhnya pulih dimana 
fungsinya adalah untuk mengembalikan kondisi 
kesehatan, untuk mempercepat penyembuhan. 
Mencegah timbulnya komplikasi, memulihkan 
dan memperbaiki  regangan pada otot–otot 
setelah kehamilan, terutama pada otot- otot 
bagian punggung, dasar panggul dan perut 
(Anggiyana , 2010). 
   Senam nifas adalah salah satu usaha untuk 
menguatkan kontraksi otot rahim, dimana 
peningkatan kerja otot rahim ini akan 
mengakibatkan otot-otot dalam rahim akan 
terjepit dan pembuluh darah juga akan pecah. 
Sehingga  menyebabkan  jaringan otot  
kekurangan zat-zat yang diperlukan dan 
jaringan otot bisa mengecil dan ukuran rahim 
juga mengecil. Salah satu manfaat senam nifas 
yaitu untuk mengembalikan involusi uterus ke 
keadaan normal. Nifas mengembalikan involusi 
uterus ke keadaan normal, membantu 
menormalkan sendi-sendi yang menjadi 
longgar karena kehamilan, dan mengurangi 
depresi pasca persalianan.  Salah satu faktor 
yang mempengaruhi involusi uteri adalah 
dengan senam nifas. Penurunan TFU ini bisa 
terjadi dengan baik bila kontraksi dalam uterus 
baik dan kontraksi uterus dapat meningkat 
dengan adanya senam nifas, dimana hal ini 
terjadi dari adanya peningkatan ion kalsium di 
ekstra sel yang berkaitan dengan komudulin, 

setelah komudulin berikatan maka terjadilah 
tarikan otot secara berkala  dan terjadi 
kontraksi uterus yang terus menerus (Cristina, 
2006). 
    Senam nifas sengaja di rancang untuk 
memperkuat lantai otot panggul dan bisa di 
gunakan untuk penurunan Tinggi Fundus Uteri 
(TFU) yang bertujuan untuk mempertahankan 
dan meningkatkan sirkulasi ibu pada masa 
nifas, serta membantu proses involusi uterus. 
Dengan senam nifas maka otot–otot yang 
berada paa uterus akan mengalami kontraksi 
dini yang akan menyebabkan pembuluh darah 
pada uterus yang meregang dapat terjepit 
sehingga pendarahan dapat terhindari. Dengan 
demikian senam nifas memiliki banyak manfaat 
yang besar bagi seorang wanita sebelum dan 
sesudah melahirkan (Brayshaw, 2008).  
   Menurut Dewi (2011), senam nifas 
merupakan latihan jasmani yang berfungsi 
untuk mengembalikan kondisi kesehatan, 
untuk mempercepat penyembuhan, mencegah 
timbulnya komplikasi, memulihkan dan 
memperbaiki regangan otot-otot bagian 
punggung, dasar panggul, dan perut. Hal ini 
terjadi karena dengan melakukan senam nifas 
akan mempelancar aliaran darah dan 
meningkatkan tonus otot-otot uterus, 
akibatnya proses autolysis menjadi  Lancar, 
kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan 
pengeluaran lochea semakin cepat. Untuk  
mengatasi gangguan masa nifas khususnya 
dalam proses involusi uterus, maka perawatan 
masa postpartum sangat diperlukan, diantaraya 
melalui senam nifas. Dalam hal ini senam nifas 
dillakukan untuk melatih mobilisasi dini ibu 
postpartum, sehingga dapat membantu proses 
pemulihan organ tubuh setelah persalinan. 
Senam nifas yang dilakukan setelah melahirkan 
merupakan salah satu bentuk ambulasi dini 
untuk mengembalikan perubahan fisik seperti 
saat  sebelum hamil (Ambarwati, 2008). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan table 2 didapatkan data 
bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 11 
orang (100 %) yang diberi senam nifas 
mengalami penurunan involusi uterus yang 
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cepat dan hampir seluruh responden yaitu 
sebanyak 10 orang (100 %) yang tidak diberi 
senam nifas mengalami penurunan involusi 
uterus yang lambat dan hanya sebagian kecil 
responden yaitu sebanyak 1 orang (9,1 %) 
yang tidak diberi senam nifas yang mengalami 
penurunan involusi yang cepat. Dari uji T-test 
didapatkan hasil signifikan (p=0,000 

<α=0,05) sehingga terdapat pengarus senam 
nifas terhadap involusi uterus. 
Saran 
 Penelitian ini mampu memberikan 
masukan profesi dalam mengembangkan 
perencanaan kebidanan yang akan dilakukan 
dalam mengetahui pengaruh senam nifas 
terhadap involusi uterus. Bidan dapat 
memberikan asuhan masa nifas dengan 
mempraktekkan senam nifas pada ibu nifas. 
Kegiatan ini dapat menjadi upaya bidan dalam 
mencegah subinvolusi uteri. 
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(The Effect of New Wave Marketing to Utilization of Oral and 
Dental Health Services at Royal Clinic Surabaya) 
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Abstrak 
Klinik Royal adalah salah satu klinik pelayanan kesehatan yang berada di Surabaya bagian barat. Pelayanan 
kesehatan yang menjadi andalan di klinik ini adalah pelayanan kesehatan gigi di poli gigi umum. Jumlah 
kunjungan pasien di poli gigi ini biasanya selalu naik sejak Klinik Royal berdiri tahun 2009.  Kunjungan pasien 
poli gigi umum di klinik Royal mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 dengan rerata penurunan 7,58% 
per tahunnya. Berdasarkan data yang ada, terlihat juga bahwa jumlah kunjungan pasien lama relatif meningkat 
dengan peningkatan rata-rata 16,57% per tahunnya. Kunjungan pasien baru relatif mengalami penurunan sejak 
tahun 2012 hingga 2015 dengan rata-rata 15,33% per tahunnya. Salah satu faktor dalam upaya meningkatkan 
pemanfaatan layanan kesehatan gigi adalah memiliki upaya pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman. 
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh elemen pemasaran dalam New Wave Marketing terhadap 
pemanfaatan layanan kesehatan gigi dan mulut di klinik Royal. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan 
menggunakan desain cross-sectional. Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal sekitar klinik 
Royal. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 144 responden. Metode pengambilan sampel ini menggunakan 
stratified multistage random sampling. Penelitian ini dilakukan mulai Februari – Mei 2017.  Data yang 
didapatkan dianalasis dengan mengunakan uji statistik regresi logistik multivariat dengan menggunakan metode 
backward:wald. Hasil dari analisa data penelitian ini terdapat dua elemen pemasaran new wave marketing. 
Elemen tersebut adalah co-creation dan colaboration. yang berpengaruh  terhadap pemanfaatan layanan  
kesehatan gigi dan mulut di klinik Royal. Peningkatan perlu dilakukan kepada kedua elemen tersebut sehingga 
Klinik royal dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan dapat memenangkan persaingan yang ada. 
Kata Kunci: new wave marketing, pemanfaatan layanan kesehatan, klinik 

 
Abstract 
Royal Clinic is one health clinic located in western part of Surabaya. The mainstay of health services in this 
clinic is dental services in general dentistry. The number of patient visits in dental polyclinic is usually always up 
since the Royal Clinic was established in 2009. Visits of general dentist patients in the Royal Clinic have 

decreased from 2014-2015 with an average decrease of 7.58% per year. Based on existing data, it is also seen 
that the number of visits of long-term patients increased relative to an average increase of 16.57% per year. 
New patient visits are relatively decreased from 2012 to 2015 with an average of 15.33% per year.One of the 
factors in efforts to improve the utilization of dental health services is to have marketing efforts that follow the 
times. The purpose of this research is to see the influence of marketing elements in New Wave Marketing on 
the utilization of dental and oral health services at Royal Clinic. This type of research is observational by using 
cross-sectional design. The sample of this study is the community living around the Royal Clinic. The number 
of samples in this study were 144 respondents. This sampling method uses stratified multistage random 
sampling. This research was conducted from February to May 2017. The data obtained were analyzed by using 
multivariate logistic regression statistic test using backward: wald method. The result of data analysis, there are 
two elements of marketing in new wave marketing. The elements are co-creation  and colaboration that have an 
influence on the utilization of oral and dental services at the Royal Clinic. Improvements need to be made to 
these two elements so that the Royal Clinic can provide better health services and can win the existing 
competition 
Keywords: new wave marketing, utilization of health services, clinic 
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Pendahuluan 
Persaingan usaha layanan kesehatan saat ini 
makin kuat dan semakin kompetitif. Banyaknya 
klinik dan rumah sakit yang ada membuat jarak 
lokasi antar klinik dan rumah sakit ini saling 
berdekatan, sehingga ada kemungkinan mereka 
memiliki target area pasar yang sama. Pelaku 
bisnis yang ingin memenangkan kompetisi 
dalam persaingan pasar tentunya akan berupaya 
melakukan perbaikan strategi pemasarannya 
dan berusaha memberikan inovasi produk guna 
memenangkan hati konsumen. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi membuat 
dunia semakin transparan, informasi yang 
mengalir menjadi banyak dan mudah diakses 
dimana-mana dan kapanpun dan untuk 
siapapun. Hal ini memudahkan para 
kompetitor dapat melakukan intervensi dan 
masuk dengan mudah ke pasar yang sama, 
sehingga konsumen semakin diuntungkan 
karena memperoleh banyak tawaran dan 
pilihan yang menarik. Salah satu hasil dari 
perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi adalah perkembangan internet 
yang semakin interakatif dan dinamis. 
Konsumen, pemasar dan pesaing dapat 
bertemu dan berinteraksi secara aktif melalui 
komunitas yang terbentuk melalui situs 
jejaring.  
 Hermawan (2008) mengungkapkan 
bahwa perkembangan marketing saat ini adalah 
di era Marketing 3.0. Marketing 3.0 sifatnya 
adalah value-driven marketing, yaitu 
marketing yang didasari pada value yang 
bersifat fungsional, spiritual, emosional. 
Perkembangan marketing 3.0 ini didorong 
oleh munculnya new wave technology yaitu 
berkembangnya media sosial. Perkembangan 
masyarakat menjadi masyarakat yang lebih aktif 
dan kreatif dengan yang menciptakan berita, 
gagasan dan hiburan dapat juga sekaligus 
sebagai konsumen.   Era marketing 3.0  oleh 
Hermawan Kartajaya dalam buku Connect! 
disebut sebagai new wave marketing. Era new 
wave marketing dimulai setelah tahun 2008, 
yaitu setelah krisis Asia. New wave marketing 
yang selanjutnya dapat disebut NWM adalah 
model pemasaran yang memiliki 12 elemem 
pemasaran yaitu communitization, 

confirmation, clarification, coding, co-
creation, currency, communal activation, 
conversation, commercialization, character, 
caring, dan collaboration muncul disuatu era 
yang terbangun akibat pengaruh perubahan 
kekuatan teknologi, politik dan legal, 
ekonomi, sosial budaya dimana pelaksanaanya 
ter-connect secara horizontal. NWM memiliki 
konsep  marketing masa depan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah melihat pengaruh elemen 
pemasaran dalam new wave marketing 
terhadap pemanfaatan layanan kesehatan gigi 
dan mulut di Klinik Royal Surabaya. 
 
Metode 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan mengunakan desain cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat yang bertempat tinggal di area 
kelurahan klinik atau RS yang terdekat dengan 
klinik Royal dengan jarak kurang dari 3 km 
dari klinik Royal. Kelurahan yang terpilih 
adalah kelurahan Tanjungsari, Pradah Kali 
Kendal, Lontar dan Babatan. Jumlah sampel 
dari penelitian ini adalah 144 responden 
dengan menggunakan teknik stratified 
multistage random sampling dimana responden 
bebas memilih tempat layanan yang biasa 
mereka kunjungi. Pengumpulan data dalam 
peneltian ini menggunakan kuesioner dengan 
pertanyaan terbuka dan tertutup yang 
dilakukan mulai Februari – Mei 2017.    
  
Hasil dan Pembahasan 
Gambaran Umum Poli Gigi di Klinik Royal 
Poli gigi di klinik Royal mulai beroperasi sejak 
tahun 2009. Klinik memiliki 5  dokter gigi 
tetap yang siap melayani dari senin sampai 
sabtu dari jam 07.30-21.30. Klinik ini 
memiliki fasilitas penunjang seperti unit 
radiologi dental yang lengkap dan moderen, 
laboratorium medis, apotek, dan juga layanan 
spesialis. Lokasi klinik Royal sangat strategis 
namun disekitar klinik Royal terdapat 6 tempat 
layanan kesehatan gigi dan mulut yang setara 
dengan jarak yang sangat dekat Persaingan yang 
cukup tinggi dapat mempengaruhi jumlah 
kunjungan yang ada. 
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 Pada tahun 2013 total kunjungan 
pasien poli gigi umum mencapai puncaknya 
sebesar 6370 kunjungan. Kunjungan  
mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 
dengan rerata penurunan 7,58% per tahunnya 
Terlihat juga bahwa jumlah kunjungan pasien 
lama relatif meningkat dengan peningkatan 
rata-rata 16,57% per tahunnya. Kunjungan 
pasien baru relatif mengalami penurunan sejak 
tahun 2012 hingga 2015 dengan rata-rata 15, 
33% per tahunnya. 
Klinik dalam mengikuti kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi, beberapa bulan ini  
berupaya melakukan penyampaian informasi 
tidak hanya melalui berbagai macam brosur 
yang ada tapi juga melalui berbagai media sosial 
dalam jaringan internet. Terbukti klinik ini 
sudah memiliki website, kemudian facebook, 
instagram, serta melakukan komunikasi 
melalui whatsapp dan BBM. Klinik ini juga 
berupaya membangun sebuah komunitas tidak 
hanya melalui dunia internet tetapi dengan 
mengadakan membership group kepada para 
pasien. Pasien yang bergabung dalam 
membership group klinik Royal akan 
mendapatkan varian potongan harga pelayanan 
medis  maupun dalam pembelian obat. 
 
Karakteristik Responden 
Karakteristik responden dalam penelitian ini 
meliputi usia dan hubungan responden didalam 
keluarga yang digambarkan pada Tabel 1. 
Tabel 1 Karakteristik Responden Di Sekitar 
Klinik Royal Tahun 2017 

No Kategori n % 

Kelompok Usia 

1. Dewasa awal 63 43.8 

2. Dewasa akhir 40 27.8 

3. Lansia Awal 22 15.3 

4.  Lansia Akhir 19 13.2 

Hubungan dalam keluarga 

1. KK 41 28.5 

2. Istri 76 52.8 

3.  Anak 27 18.8 

 Tabel 1. Menunjukan bahwa 

kelompok usia responden di masyarakat 

sebagian besar adalah dewasa awal yaitu 
sebesar 43,8 %. Lokasi penelitian ini didaerah 
yang sedang berkembang dimana banyak 

terdapat perkantoran, pertokoan dan 
perumahan baru. Kelompok usia dewasa awal 
26 -35 tahun dimana merupakan usia yang 
secara sosiologis, ekonomis dan psikologis 
mulai tidak bergantung lagi kepada orang tua 
sehingga mereka cenderung mencari tempat 
tinggal baru yang berkembang dan mendukung 
aktivitas mereka. Hubungan responden dalam 
keluarga adalah sebagai istri sebesar 52,8%. 
Survei  ini dilakukan pada jam kerja dan 
dirumah responden sehingga besar 
kemungkinan yang mewakili keluarga dalam 
berpendapat adalah istri. 
 
Pemanfaatan Layanan  
Pemanfaatan layanan dalam penelitian ini 
berdasarkan responden memilih  tempat 
layanan kesehatan gigi dan mulut yang biasa 
dikunjungi. Hasil dari pemilihan tempat 
layanan ini adalah klinik Royal berada urutan 
ketiga dari 18 tempat layanan yang biasa 
dikunjungi oleh responden. Analisa 
pemanfaatan layanan selanjutnya dilakukan 
dengan mengelompokan menjadi dua kategori 
tempat layanan yaitu klinik Royal dan pesaing.  
 
Tabel 2 Distribusi Tempat Layanan Kesehatan 
Gigi dan Mulut  

Nama Tempat Layanan n % 
Klinik Royal 15 10,42 
Pesaing 129 89,6 
Total 144 100,0 
 Pada Tabel 3 masyarakat sekitar klinik 
Royal yang memilih berobat ke klinik Royal 
sebesar 10,42 % sedangkan sisanya yaitu 
89,6% memilih ke klinik atau RS pesaing yang 
tersebar di 17 tempat di Surabaya. 
 
Elemen Pemasaran NWM 
Penelitian ini melihat elemen pemasaran 
NWM yang dimiliki klinik Royal maupun 
pesaing dari kacamata masyarakat. Elemen 
tersebut adalah communitization, 
confirmation, clarification, coding, co-
creation, currency, communal activation, 
conversation, commercialization, character, 
caring, dan collaboration. Hasil dari penelitian 
tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 3 Distribusi Elemen Pemasaran Di Klinik Royal Dan Pesaing Tahun 2017 

NO 
Elemen Pemasaran 

(NWM) 

Klinik Royal Pesaing 

N % N % 

1. Communitization  

 Tidak Melakukan 3 20,0 78 80,0 

 Melakukan 12 60,5 51 39,5 

2. Confirming  

 Tidak Melakukan 1 6,7 80 62,0 

 Melakukan 14 93,3 49 38,0 

3. Clarifying  

 Tidak Melakukan 0 0,0 0 0,0 

 Melakukan 15 100,0 129 100,0 

4. Coding  

 Tidak Memiliki 0 0,0 4 3,1 

 Memiliki 15 100,0 125 96,9 

5. Co-creation  

 Tidak Memiliki 3 20,0 72 55,8 

 Memiliki 12 80,0 57 44,2 

6. Currency  

 Tidak Memiliki 10 66,7 48 37,2 

 Memiliki 5 33,3 81 62,8 

7. Communal Activation     

 Tidak Memiliki 8 53,3 84 65,1 

 Memiliki 7 46,7 45 34,9 

8. Conversation     

 Tidak Memiliki 2 13,3 77 59,7 

 Memiliki 13 86,7 52 40,3 

9. Commercialization     

 Tidak Memiliki 0 0,0 20 15,5 

 Memiliki 15 100,0 109 84,5 

10. Character     

 Tidak Memiliki 0 0,0 6 4,7 

 Memiliki 15 100,0 123 95,3 

11. Caring     

 Tidak Memiliki 0 0,0 2 1,6 

 Memiliki 15 100,0 127 98,4 

12. Colaboration     

 Tidak Memiliki 0 0,0 2 1,6 

 Memiliki 15 100,0 127 98,4 

 
Tabel 3 menunjukan elemen pemasaran NWM 
yang cenderung tidak dimiliki oleh klinik Royal 
adalah currency  (66,7%) dan communal 
activation (53,3%). Pada pesaing cenderung 
tidak memiliki communitzation (80,0), 
confirming (62,0%),  co-creation (55,8%), 
communal activation (65,1%), conversation 
(59,7 %). Perbedaan yang terlihat antara 
Klinik Royal dan pesaing adalah pada elemen 
currency.  
Klinik Royal tidak memiliki currency sebesar 
66,7% sedangkan pesaing memiliki currency 

sebesar 62,8%. Harga layanan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, memiliki varian 
harga yang dapat berubah-ubah, harga yang 
dimiliki adalah terjangkau merupakan bagian 
dari currency yang cenderung tidak dimiliki 
oleh klinik Royal namun dimiliki oleh pesaing. 
 
Analisis Pengaruh NWM terhadap pemanfaatan 
layanan kesehatan gigi dan mulut  
Analisis pengaruh dalam penelitian ini 
menggunakan uji pengaruh regresi logistik 
multivariat dengan metode backward : wald. 
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Hasil dari analisis terebut dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
Tabel 4 Hasil Uji Statistik Pengaruh Elemen 
Pemasaran NWM Terhadap Pemanfaatan 
Layanan di Klinik Royal Tahun 2017 

 
Variabel Sig. Exp(B) Kesimpulan 

Co-

creation 

0,02

5 
1,916 berpengaruh 

Currency 
0,08

2 
0,524 

tidak 

berpengaruh 

Colaborati

on 

0,01

8 
1,807 berpengaruh 

 
Hasil dari analisa data penelitian ini terdapat 
tiga elemen pemasaran New wave Marketing 
yang masuk kedalam model regresi yaitu yaitu 
co-creation, currency, dan colaboration. Hasil 
signifikansi dari statistic uji Wald menunjukan 
bahwa terdapat dua elemen yang memiliki nilai 

signifikansi kurang dari α=0.05. Dua elemen 
tersebut adalah  co-creation dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.025 dan colaboration 
sebesar 0.018. Semakin memiliki elemen 
pemasaran co-creation, maka customer akan 
cenderung memilih klinik Royal sebesar 1,9 
kali daripada pesaing. Semakin melakukan 
colaboration, maka customer akan cenderung 
memilih klinik Royal sebesar 1,8 kali.  
Memiliki program layanan yang kreatif dan 
diciptakan bersama-sama baik dengan pasien 
maupun bersama masyarakat dimana tercipta 
hasil dari dialog bersama dengan pasien 
ataupun masyarakat sehingga mendapatkan 
transparansi ataupun kejelasan baik dari segi 
manfaat ataupun kerugian, resiko  yang  akan 
terjadi merupakan perwujudan dari co-
creation. Produk yang dihasilakan di era NWM 
sifatnya lebih dinamis, interaktif dan bisa 
berasal dari multisumber, dan tidak harus 
melalui  online Pelaksanaan co-creation ini 
yang terpenting adalah ada gagasan kreatif dan 
keberanian dalam menerapkannya (Kartajaya, 
2008). 
Colaboration merupakan upaya penggabungan 
dari segala macam hal yang terkait dengan 
pelayanan sehingga dapat memberikan 
pelayanan yang maksimal dan kepuasan kepada 
customer. Sarana dan prasarana yang lengkap 
dan moderen dan terkoordinir dengan baik 

harus mampu menjawab kebutuhan 
masyarakat. Colaboration disini bukan sekedar 
proses  untuk memberikan pelayanan namun 
proses untuk menciptakan value secara 
keseluruhan kepada pelanggan 
(Kartajaya,2008) 
 
Kesimpulan  
Kedua elemen pemasaran new wave marketing 
yaitu co-creation dan colaboration  memiliki 
pengaruh terhadap pemanfaatan layanan 
kesehatan gigi dan mulut di klinik Royal. 
Elemen pemasaran co-creation yang telah 
dimiliki oleh klinik Royal memiliki peranan 
yang penting oleh karena itu harus lebih 
dikembangkan agar dapat meningkatkan jumlah 
kunjungan dalam memanfaatkan layanan 
kesehatan gigi dan mulut. 
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Study In Puskesmas Klampis Ngasem, Surabaya City 

 
Asti P. Ch.P. Banoet1 

1 Minat Studi Manajemen Pemasaran dan Keuangan Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat, Universitas Airlangga 

(astyab@gmail.com) 
 

ABSTRAK 
Faktor penyebab kematian ibu, yaitu 3 terlambat diantaranya terlambat membuat keputusan, terlambat 
tiba di fasilitas kesehatan, dan terlambat dalam pertolongan medis dan 4 terlalu diantaranya terlalu 
muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak antar anak. 
Komponen penting dalam upaya penurunan AKI dan AKB adalah keluarga dan masyarakat. Terutama 
keluarga, khususnya suami yang sangat berperan untuk menjaga kehamilan dan jumlah anak yang 
dimiliki. Penelitian ini betujuan mengetahui peran dan dukungan suami bagi ibu hamil. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik acidental 
sampling. Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 responden ibu hamil yang 
memeriksakan diri di Puskesmas Klampis. Hasil penelitian menunjukkan suami adalah menjadi satu-
satunya yang memiliki peran penting dan utama sebagai pengambil keputusan selama proses kehamilan 
hingga persalinan yaitu dalam bentuk jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti mencari 
pertolongan, memutuskan bagaimana istri akan dibawah ke Klinik atau Puskesmas atau Rumah Sakit 
untuk mencegah keterlambatan dan gejala-gejala yang berhubungan atau komplikasi dalam proses 
kehamilan hingga persalinan. 
Keywords: Peran, dukungan suami, Ibu Hamil 
 
ABSTRACT 
Factors that cause maternal mortality include three late among late making decisions, late arriving at 
health facilities, and late in medical assistance and 4 too young to get pregnant, too old to get 
pregnant, too many children, and too close to the distance between children. Important components 
in efforts to decrease MMR and IMR are family and community. Especially families, especially 
husbands who play a major role in maintaining pregnancy and the number of children they have. This 
study aims to determine the role and support of husbands for pregnant women. This research use 
sampling technique in this research that is using technique of acidental sampling. Sample size in this 
research is as many as 20 respondents of pregnant women who checked themselves at Puskesmas 
Klampis. The results show that the husband is the only one who has an important and major role as a 
decision maker during the process of pregnancy until childbirth is in the form if there are unwanted 
conditions such as seeking help, deciding how the wife will be under the Clinic or Puskesmas or 
Hospital to prevent Delays and related symptoms or complications in the process of pregnancy until 
delivery. 
Keywords: Role, husband support, Pregnant Woman 
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PENDAHULUAN 
Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak  
merupakan prioritas utama bagi pemerintah 
yang telah dicanangkan dalam Millenium 
Development Goal’s 2015. Namun, terdapat 
masalah kesehatan di Indonesia yaitu tingginya 
angka kematian ibu (AKI) yang merupakan 
salah satu indikator yang dipakai untuk 
mengukur derajat kesehatan suatu daerah.  
Menurut WHO AKI adalah banyaknya wanita 
yang meninggal dari suatu penyebab kematian 
terkait dengan gangguan kehamilan atau 
penanganannya selama kehamilan, melahirkan 
dan dalam masa nifas (42 hari setelah 
melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup, 
tanpa melihat usia dan lokasi 
kehamilan.Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) memperkirakan, di seluruh dunia 
terdapat lebih dari 585 ribu ibu meninggal tiap 
tahun saat hamil, bersalin atau nifas (WHO, 
2007). 
Indonesia menjadi salah satu negara yang 
memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang 
tinggi. Adapun target di Indonesia pada tahun 
2015 yaitu 102 kematian per 100.000 
kelahiran hidup. Sementara, pada tahun 2012 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
(SDKI) menyatakan AKI sebesar 359 per 
100.000 kelahiran hidup. Angka ini tentu 
masih sangat cukup jauh dari target yang ingin 
dicapai pada tahun 2015. 
Provinsi Jawa Timur termasuk 10 besar daerah 
dengan AKI dan AKB tertinggi di Indonesia 
dengan 49 kasus kematian ibu  menurut data 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 
2014.Berdasarkan data target SDG’s, angka 
kematian ibu di Jawa Timur sudah melampaui 
target yaitu AKI Jatim tahun 2013 adalah 
97,39/100.000 kelahiran hidup, dan tahun 
2014 adalah 93,52 / 100.000 kelahiran hidup. 
Sedangkan,  kematian ibu di Jawa Timur pada 
tahun 2012 masih tinggi yaitu 449 kasus ibu 
meninggal, kemudian meningkat pada tahun 
2013 sebanyak 474 kasus kematian ibu pada 
tahun 2013 di Jawa Timur adalah 
97,39/100.000 kelahiran hidup. 
Faktor penyebab kematian ibu, yaitu 3 
terlambat diantaranya terlambat membuat 
keputusan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, 

dan terlambat dalam pertolongan medis dan 4 
terlalu diantaranya terlalu muda untuk hamil, 
terlalu tua untuk hamil, terlalu banyak anak, 
dan terlalu dekat jarak antar anak. 
Komponen penting dalam upaya penurunan 
AKI dan AKB adalah keluarga dan masyarakat. 
Terutama keluarga, khususnya suami 
yangsangat berperan untukmenjaga kehamilan 
dan jumlah anak yang dimiliki. Peran dan 
dukungan dari suami juga penting dalam proses 
kehamilan serta adanya komplikasi yang 
mungkin timbul dan berpengaruh dalam 
perencanaan sehingga kecepatan bertindak 
pada saat persalinan. 
Berdasarkan hal-hal berikut maka dilakukan 
surveidi Puskesmas Klamis Ngasem Kota 
Surabaya mengenai bagaimanakan peran dan 
dukungan seorang suami terhadap istri selama 
masa kehamilan. Survei ini dilakukan di 
wilayah kerja Puskesmas Klampis Surabaya. 
 
METODE  
 Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif merupakan suatu metode 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 
untuk membuat gambaran atau deskripsi 
tentang suatu keadaan secara objektif. 
Tujuannya adalah melaksanakan aspek-aspek 
yang relevan dengan fenomena yang diamati. 
Penelitian deskriptif merupakan suatu metode 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 
untuk membuat gambaran atau deskripsi 
tentang suatu keadaan secara objektif 
(Notoadmodjo, 2005). Penelitian ini 
dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 
Klampis Kota Surabaya dan waktu kegiatan 
pemberdayaan ibu hamil  ini dilaksanakan pada 
bulan Mei 2016. Teknik penelitian yang 
digunakan adalah menggunakan teknik 
acidental sampling. Acidental sampling 
merupakan metode pengambilan sampel yang 
dilakukan berdasarkan kebetulan yaitu pada ibu 
hamil yang datang di Puskesmas Klampis Kota 
Surabaya. Besar sampel dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 20 responden ibu hamil yang 
memeriksakan diri di Puskesmas 
Klampis.Pengumpulan data primer dilakukan 
melalui wawancara dengan menggunakan 



Jurnal  Aiptinakes Volume 11,  Mei  2017  

  

48 

 

kuesioner. Wawancara adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil 
bertatap muka antara si penanya atau 
pewawancara dengan si penjawab atau 
responden (Nazir, 2003). 
Data survei disajikan dalam bentuk deskriptif   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Puskesmas Klampis 
Puskesmas Klampis Ngasem adalah salah satu 
Puskesmas Non Rawat Inap yang berdiri sejak 
tahun 1993. Puskesmas Klampis Ngasem 
beralamatkan di Jalan Arief Rahman Hakim 
nomor 99 B kecamatan Sukolilo Surabaya. 
Jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja 
Puskesmas Klampis Ngasem berdasarkan data 
monografi kelurahan (Profil Kesehatan 
Puskesmas Klampis Ngasem Ngasem Tahun 
2015) sebanyak 26.825 Jiwa. Puskesmas 
Klampis Ngasem menbawahi satu Puskesmas 
Pembantu yaitu Puskesmas Pembantu Gebang 
Putih yang berlokasi di Gebang Putih nomor 
64 Surabaya. 
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh 
Puskesmas Klampis Ngasem yaitu melakukan 
pemeriksaan rutin bagi setiap Ibu hamil yang 
dilaksanakan 1 minggu 1 kali yaitu pada hari 
kamis. Dalam menjalani pemeriksaan bagi 
setiap ibu hamil perlu adanya dukungan dan 
peran dari seorang suami.  
Dukungan dan peran suami adalah perangkat 
tingkah yang dimiliki oleh seorang lelaki yang 
telah menikah, baik dalam fungsinya di 
keluarga maupun di masyarakat. 
Bentuk dukungan suami yang merupakan orang 
terdekat ketika seorang wanita sedang hamil 
adalah suami. Untuk meningkatkan kesehatan 
istri yang sedang hamil suami sebagai pasangan 
mempunyai peran yang sangat penting. Berikut 
adalah bentuk peran suami dalam 
meningkatkan kesehatan istri yang sedang 
hamil, menurut (BKKBN, 2008, p.25-26) 
yaitu: 
Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 
istri. 
Merencanakan bersama istri untuk 
menentukan jumlah anak yang diinginkan. 

Menginformasikan keluhan kehamilan dan 
riwayat kehamilan kepada petugas pemeriksaan 
kehamilan. 
Mengajak dan mengantarkan istri untuk 
memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan 
terdekat minimal 4 kali selama kehamilan. 
Memenuhi kebutuhan gizi istri 
Mempersiapkan biaya pemeriksaan kehamilan 
pada tenaga kesehatan. 
Mengetahui dan mempelajari gejala komplikasi 
pada kehamilan. 
Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan bila 
terjadi gangguan kesehatan kehamilan dan 
janin. 
Menentukan tempat persalinan sesuai dengan 
kemampuan dan kondisi daerah 
Dari hasil survey di Puskesmas Klampis 
terhadap Ibu hamil yang sedang memeriksakan 
kehamilannya didapatkan hasil sebagai berikut 
yaitu pada tabel 1.bahwa para ibu hamil 
memilih suami sebagai pendamping utama pada 
waktu persalinan. 
Puskesmas Klampis merupakan salah satu 
pelayanan kesehatan yang beralamatkan di 
Jalan Rungkut Mejoyo IV/P-48 Kecamatan 
Kalirungkut Surabaya. Wilayah kerja di 
Puskesmas Klampis meliputi Kelurahan 
Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Panjang Jiwo, 
Kelurahan Kendangsari, dan Kelurahan 
Kutisari dengan jumlah penduduk sebanyak 
74.119 Jiwa.  
Dari hasil penelitian di Puskesmas Klampis 
pada Ibu hamil yang sedang memeriksakan 
kehamilannya didapatkan hasil sebagai berikut 
yaitu pada tabel 1.bahwa para ibu hamil 
memilih suami sebagai pendamping utama pada 
waktu persalinan. 
Tabel 1. Rencana Pendamping Persalinan  
di Puskesmas Klampis tahun 2016 

No 
Rencana 

Pendamping 
Persalinan 

Frekuensi % 

1 Suami 18 90.0 

2 Keluarga 2 10.0 

Total 20 100.0 

Sumber: Data Primer, 2016 
 Berdasarkan tabel diatas maka, 18 
orang (90%) Ibu hamil di Puskesmas Klampis 
memilih suami sebagai pendamping persalinan. 
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Tabel 2. Frekuensi dalam pengambilan  
keputusan di Puskesmas Klampis tahun 2016 

No 

Frekuensi 
dalam 

pengambilan 
keputusan 

Frekuensi % 

1 Suami 17 85.0 

2 Saya Sendiri 3 15.0 

Total 20 100.
0 

Tabel 2. Menjelaskan bahwa, 17 orang (85%) 
ibu hamil menyatakan dalam pengambilan 
keputusan ditentukan oleh suami. 
Adapun beberapa hal-hal dimana hubungan ibu 
hamil dengan suami menjadi lebih baik yaitu 
pada tabel 3.  
 
Tabel 3. Frekuensi hubungan ibu hamil dengan 
suami di Puskesmas Klampis tahun 2016 

No 
Frekuensi hubungan ibu 
hamil dengan suami 

Frek
uensi 

% 

1 Kehamilan ini membuat 
saya semakin dekat 
dengan suami 

15 75.0 

2 Biasa saja, tidak ada 
perubahan 

5 25.0 

Total 20 100.0 

 Berdasarkan tabel diatas maka, 15 
orang (75%) ibu hamil menyatakan bahwa 
kehamilan mereka saat ini membuat mereka 
semakin dekat dengan suami. 
 
Tabel 4.  Frekuensi harapan bayi oleh suami 
atau keluarga di Puskesmas Klampis tahun 
2016 

No 
Frekuensi harapan bayi 
oleh suami atau 
keluarga 

Fre
kue
nsi 

% 

1 Mengharapkan anak 
laki-laki 

3 
15.
0 

2 mengharapkan anak 
perempuan 

1 5.0 

3 anak laki-laki atau 
perempuan sama saja 

16 
80.
0 

Total 
20 

100
.0 

Berdasarkan tabel diatas maka, 16 orang (80%) 
ibu hamil menyatakan bahwa suami mereka 
tidak mempermasalahkan tentang bayi yang 

dikandung dan dilahirkan nanti laki-laki atau 
perempuan. 
 Hal ini juga berkaitan dengan ke 
suami-suami yang harus tetap siap siaga 
menjaga istri/ibu hamil yang sedang dalam 
kondisi apapun yaitu pada tabel 5. 
Tabel 5. Frekuensi Suami Ibu Hamil yang siap 
siaga di Puskesmas Klampis tahun 2016 

No 
Frekuensi Suami Ibu 
Hamil yang siap siaga 

Freku
ensi 

% 

1 Ya, selalu 13 65.0 

2 Ya,tapi terkadang sulit 
dihubungi 

7 35.0 

Total 20 100.0 

 
 Berdasarkan tabel diatas maka, 13 
orang (65%) ibu hamil menyatakan bahwa 
suami selalu siapa siaga dalam kondisi apapun 
untuk ikut mendukung dan berperan penting 
dalam menjaga kondisi ibu hamil. Hal ini juga 
berkaitan dengan pentingnya seorang suami 
berperan penting dalam mendampingi ibu 
hamil atau istri selama 24 jam yaitu pada 
tabel6. 
 
Tabel 6. Frekuensi pendampingan 24 jam 
terhadap ibu hamil di Puskesmas Klampis 
tahun 2016 

No 
Frekuensi 
pendampingan 24 jam 
terhadap Ibu Hamil 

Frek
uens
i 

% 

1 Ada, suami saya 10 50.0 

2 Ada, anggota keluarga 
yang lain 

9 45.0 

3 Ada, tetapi berganti 1 5.0 

Total 
20 

100.
0 

Sumber: Data Primer, 2016 
 
 Berdasarkan tabel diatas maka, 
sebanyak 10 orang (50%) ibu hamil 
menyatakan bahwa yang mendampingi ibu 
hamil selama 24 jam adalah suami. 
 Adapun hal yang berkaitan dengan 
adanya dukungan dan peran suami adalah 
apakah suami memberlakukan pembatasan 
jumlah anak yaitu pada tabel 7. 
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Tabel 7. Frekuensi berdasarkan suami yang 
memberlakukan pembatasan jumlah anak di 
Puskesmas Klampis tahun 2016 

No 
Suami yang 

memberlakukan 
pembatasan jumlah anak 

Fre
kue
nsi 

% 

1 Ya 1 5.0 

2 Tidak 19 95.0 

Total 20 100.0 

Sumber: Data Primer, 2016 
Berdasarkan tabel diatas maka, sebanyak 19 
orang (95%) ibu hamil menyatakan bahwa 
suami-suami ibu hamil tidak memberlakukan 
pembatasan jumlah anak. 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa ibu 
hamil yang berada di wilayah kerja Puskesmas 
Klampis Ngasem Kota Surabaya menyatakan 
bahwa adanya dukungan dan peran suami 
dalam membantu menjaga kehamilan istri. 
Faktor-faktor peran dan dukungan peran suami 
yaitu, diantaranya: 
Ibu hamil menyatakan bahwa pentingnya suami 
sebagai pendamping selama proses persalinan 
dilaksanakan untuk membantu ibu dalam segala 
persiapan dan perlengkapan yang dibutuhkan 
selama proses persalinan. 
Suami adalah menjadi satu-satunya yang 
memiliki peran penting dan utama sebagai 
pengambil keputusan selama proses kehamilan 
hingga persalinan yaitu dalam bentuk jika 
terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti 
mencari pertolongan, memutuskan bagaimana 
istri akan dibawah ke Klinik atau Puskesmas 
atau Rumah Sakit untuk mencegah 
keterlambatan dan gejala-gejala yang 
berhubungan atau komplikasi dalam proses 
kehamilan hingga persalinan. 
Ibu hamil juga menyatakan bahwa dalam proses 
kehamilan saat ini, hubungan dengansuami 
menjadi semakin dekat. Adanya perhatian dan 
kasih sayang yang lebih yang diberikan suami 
untuk istri (ibu hamil). 

Harapan suami tentang jenis kelamin bayi yang 
dikandung tidak dipermasalahkan, baik itu laki-
laki atau perempuan sama saja. 
Ibu hamil menyatakan bahwa suami sangat 
berperan penting untuk tetap selalu siap siaga 
selama proses kehamilan jika terjadi kondisi 
yang tidak diinginkan. 
Peran dan tanggung jawab suami adalah adanya 
pendampingan selama 24 jam. Hal ini penting 
demi kelancaran proses kehamilan hingga 
persalinan. 
Suami juga tidak membatasi berapa banyak 
jumlah anak. Namun, perlu diperhatikan 
bahwa adanya peran keluarga berencana dalam 
kesehatan reproduksi yaitu untuk menunjang 
tercapainya kesehatan ibu dan bayi, karena 
kehamilan yang diinginkan yang berlangsung 
dalam keadaan yang tepat akan lebih menjamin 
keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. 
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Terapi Aktivitas Individu Sehari-hari Untuk Mengurangi  Kecemasan Sebelum Operasi 
di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  

(Daily Activities of Individual to Decrease Anxiety Before Surgary in Surgical Inpatient Room 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya) 

 
Setiadi, Raden Kamaliyatul Adiybahe 

 
Dosen Stikes Hang Tuah Surabaya 

ABSTRAK 
Kecemasan umumnya terjadi pada pasien pra operasi dan berdampak terhadap berlangsungnya pelaksanaan 
operasi. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menurunkan kecemasan adalah dengan pemberian terapi 
aktivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberian aktivitas individu sehari-hari untuk 
mengurangi kecemasan sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan Quasy experiment pre post control design. Populasi pasien sebelum operasi di Ruang 
Rawat Inap sebanyak 56 responden. Teknik sampel menggunakan Consecutive sampling sebanyak 48 responden 
sebelum operasi. Variabel bebas dalam penelitian adalah terapi aktivitas individu dan variabel terikatnya adalah 
kecemasan. Instrumen penelitian yang digunakan ialah kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HAR-S) dan 
intervensi yang dilakukan ialah Range Of Motion (ROM), mewarnai, dan origami selama 3 kali dalam 3 hari. Data 
dianalisis dengan uji Mann Whitney untuk mengetahui pengaruh terapi aktivitas individu. 
Hasil penelitian menunjukkan responden yang tidak diberikan terapi aktivitas tidak mengalami penurunan yang 
signifikan, kecemasan yang dialami masih kecemasan sedang, sedangkan responden yang diberikan terapi 
aktivitas mengalami penurunan kecemasan dari kriteria sedang menjadi tidak ada kecemasan, terdapat pengaruh 
yang signifikan antara pemberian terapi aktivitas individu terhadap penurunan kecemasan. Hasil uji Mann 
Whitney didapatkan p = 0,000 < 0,05. 
Implikasi penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan terapi aktivitas individu sehari-hari untuk 
mengurangi kecemasan sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, sehingga 
diharapkan ruangan dapat memberikan terapi ini kepada pasien untuk mengurangi tingkat kecemasan. 
Kata Kunci : Kecemasan, Terapi Aktivitas, Pasien Sebelum Operasi 

 
ABSTRAC 

Anxiety generally occurs in patient with preoperative and impact to implementation of the operation. Anxiety can also occur 
when a person is threatened physically and psychologically. Pre operative begins when the decision was made for surgical 
intervention and end when the patient is transferred on the operating table. The research purposes to analyzing the 

Application Daily Activities of Individual to Decrease Anxiety Before Operation in Surgical Inpatient Room Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya. 
The research design using Quasy Experiment pre post control design. The population are 56 patients before surgery in 
Surgical Inpatient Room. Sampling technique uses consecutive sampling obtainable 48 respondents before surgery. The 
independent variable is daily activities of individual and the dependent variable is anxiety. The instrument uses Hamilton 
Anxiety Rating Scale (HARS) questionnaire with intervention Range Of Motion (ROM), colouring, and make origami as 
much as 3 times in 3 days. Data were analysed using Mann Whitney test to find out influence daily activities of individual. 
The result of research is decreased anxiety of the criteria being be no anxiety, while another respondents were not given 
activity therapy didn’t show a significant decrease. Mann Whitney test with sign tailed obtainable p = 0,000<0,05. 
The implication of this result the are influenced Application Daily Activities of Individual to Decrease Anxiety Before Surgary 
in Surgical Inpatient Room Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, so the room can provide this therapy to patients to reduce 
anxiety levels. 

Keys : Anxiety, ROM, Colouring, Origami, and Patient before surgary 
 
 
 
 
 
 



Jurnal  Aiptinakes Volume 11,  Mei  2017  

  

52 

 

Pendahuluan 
Pembedahan atau operasi, baik elektif 

maupun kedaruratan adalah peristiwa 
kompleks yang menegangkan. Kebanyakan 
prosedur bedah dilakukan di ruang operasi 
rumah sakit. Operasi adalah penyembuhan 
penyakit dengan jalan memotong, mengiris 
anggota tubuh yang sakit (Long, 1996 dalam 
Uskenat, Sri dan Achmad, 2011). Operasi 
yang akan dilakukan membutuhkan persiapan 
mental dan bergantung pada keperawatan pre 
operatif yang merupakan tahapan awal dari 
keperawatan perioperatif (Puryanto, 2009). 
Operasi yang ditunggu pelaksanaannya akan 
menyebabkan kecemasan pada pasien. 
Kecemasan yang terjadi dihubungkan dengan 
rasa nyeri, kemungkinan cacat, menjadi 
bergantung dengan orang lain dan mungkin 
kematian (Potter & Perry, 2005). 

Kecemasan ialah suatu pengalaman 
subjektif mengenai ketegangan mental yang 
menggelisahkan sebagai reaksi umum dan 
ketidakmampuan menghadapi masalah atau 
adanya rasa aman (Taylor, 1995 dalam Pratiwi, 
2010). Kecemasan dapat terjadi pada semua 
pasien yang akan menjalankan operasi. 
Menurut Muttaqin & Kumala (2009) bahwa 
cemas disebabkan oleh hal-hal yang tidak jelas, 
termasuk di dalamnya pasien yang akan 
menjalani operasi karena tidak tahu 
konsekuensi operasi dan takut terhadap 
prosedur operasi itu sendiri. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan oleh peneliti dengan teknik kuisioner 
di Ruang Bedah Rumkital Dr.Ramelan 
Surabaya pada tanggal 5 Mei 2016 didapatkan 
pada 7 pasien yang akan menjalani operasi 
menggunakan instrument HARS, di dapatkan 3 
pasien tidak mengalami kecemasan, 2 pasien 
mengalami kecemasan kategori ringan dan 2 
pasien mengalami kecemasan kategori sedang. 
Mayoritas pasien cemas akan prosedur operasi 
dan takut pada dampak operasi, namun pasien 
memasrahkan operasi yang akan dijalani kepada 
Tuhan YME. 

Berdasarkan National Institude of Mental 
Health (2008), kecemasan merupakan salah 
satu bentuk gejala dari depresi. Sebagaimana 
diketahui bahwa depresi dan kecemasan sering 

timbul bersamaan dan merupakan gangguan 
mental yang paling sering terjadi pada 
masyarakat umum. Bank Dunia pada tahun 
1993 memperkirakan bahwa masalah kesehatan 
mental menyebabkan 8% penyakit global yang 
berat, lebih besar daripada yang disebabkan 
oleh tuberculosis, kanker, ataupun penyakit 
jantung (Craig & Boardman, 2009). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Arinda Nuralita & M. Noor Rochman (2002), 
pada jurnal yang berjudul “Kecemasan Pasien 
Rawat Inap Ditinjau dari Persepsi tentang 
Layanan Keperawatan di Rumah Sakit” dengan 
hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
perbedaan kecemasan antara pasien rawat inap 
perempuan dibangsal Mawar I, II dan III RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta, baik pasien laki-laki 
dan perempuan memiliki tingkat kecemasan 
yang relative sama. 

Berdasarkan data yang terdapat dibagian 
Rekam Medis RSUD Kudus, pada tahun 2010 
terdapat 221pasien yang menjalani operasi 
hernia. Sedangkan untuk tahun 2011 terdapat 
219 pasien yang menjalani operasi hernia. 
Berdasarkan catatan keperawatan ruang bedah 
Cempaka I dan Cempaka III RSUD Kudus, 
penderita yang akan dilakukan tindakan 
pembedahan pada kasus diatas, 10% dilakukan 
penundaan karena peningkatan kecemasan. 
kecemasan dapat menimbulkan peningkatan 
tekanan darah, sehingga apabila tetap dilakukan 
operasi akan dapat mengakibatkan penyulit 
terutama dalam menghetikan perdarahan dan 
bahkan setelah operasi pun akan mengganggu 
proses dari penyembuhan (Sjamsuhidajat & 
Jong, 2005). 

Kecemasan pada pasien pra operasi yang 
tidak segera diatasi juga mengganggu proses 
penyembuhan. Perawat berperan penting 
dalam membantu pasien untuk mengurangi dan 
mengatasi kecemasan yang dialami oleh pasien 
yang akan menjalani operasi. Salah satu 
tindakan mengurangi tingkat kecemasan adalah 
dengan cara mempersiapkan mental dari pasien 
(Burke & Lemone, 2009). Persiapan mental 
tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan 
memberikan sebuah terapi. Perawat kemudian 
dapat merencanakan intervensi keperawatan 
dan perawatan supportif untuk mengurangi 
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tingkat kecemasan pasien dan membantu 
pasien untuk berhasil menghadapi stress yang 
dihadapi selama periode perioperative. 

Dengan latar belakang diatas, peneliti 
memilih pasien sebelum operasi karena 
mayoritas dari mereka umumnya mengalami 
kecemasan dalam menunggu jadwal operasi di 
rumah sakit. Maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang penerapan terapi 
aktivitas individu sehari-hari untuk mengurangi 
kecemasan sebelum operasi di Ruang Rawat 
Inap Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

 
Rumusan Masalah 

Apakah terapi aktivitas individu sehari-
hari dapat mengurangi kecemasan pada pasien 
sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya? 
Tujuan 

Mengidentifikasi aktivitas individu 
sehari-hari untuk mengurangi kecemasan 
sebelum operasi di Ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
 
Metodologi  penelitian 
Desain penelitian ini menggunakan Quasy 
Experiment pre post control design. Populasinya 
adalah pasien sebelum operasi di Ruang Rawat 
Inap Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
sejumlah 56 klien dengan menggunakan teknik  
sampling Nonprobability dengan Consecutive 
sampling  yaitu pemilihan sampel dengan 
menetapkan subyek yang memenuhi kriteria 
penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai 
kurun waktu tertentu, sehingga jumlah klien 
yang diperlukan terpenuhi.  
penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Terapi 
Aktivitas Individu Sehari-hari sebelum operasi. 
Variabel dependent dalam penelitian ini adalah 
Kecemasan pada pasien sebelum operasi. Data 
di analisa dengan uji korelasi mann withney 
menggunakan program SPSS.  
 
 
 
 
 

Hasil Penelitian 
1. Kecemasan pasien sebelum operasi 

yang tidak diberikan terapi 

Tingkat 
Kecemasan 

Kecemasan tidak 
diberikan terapi 

Pretest Posttest 

f % f % 

Tidak ada 
kecemasan 

4 16,7 2 8,3 

Ringan 6 25,0 4 16,7 
Sedang 10 41,7 12 50,0 
Berat 4 16,7 6 25,0 
Berat 
sekali 

0 0 0 0 

Total 24 100,0 24 100,0 

 
Tabel 5.8 menunjukkan bahwa 

responden di Ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada 
kelompok yang tidak diberikan terapi 
berjumlah 24 orang (100%), terdapat 
penurunan tingkat kecemasan pada tidak ada 
kecemasan dari 4 orang (16,7%) menjadi 2 
orang (8,3), penurunan tingkat kecemasan 
ringan dari 6 orang (25,0%) menjadi 4 orang 
(16,7%), terjadi juga peningkatan tingkat 
kecemasan sedang dari 10 orang (41,7%) 
menjadi 12 orang (50,0%), peningkatan 
kecemasan berat dari 4 orang (16,7%) menjadi 
6 orang (25,0%). 

 
2. Kecemasan pasien sebelum operasi 

yang diberikan terapi 

Tingkat 
Kecemasan 

Kecemasan diberikan 
terapi 

Pretest Posttest 

f % f % 

Tidak ada 
kecemasan 

8 33,3 13 54,2 

Ringan 7 29,2 9 37,5 
Sedang 8 33,3 2 8,3 
Berat 1 4,2 0 0 
Berat 
sekali 

0 0 0 0 

Total 24 100,0 24 100,0 
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Tabel 5.9 menunjukkan bahwa 
responden di Ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada 
kelompok yang diberikan terapi berjumlah 24 
orang (100%), terdapat peningkatan tingkat 
kecemasan pada tidak ada kecemasan dari 8 
orang (33,3%) menjadi 13 orang (54,2), 

peningkatan tingkat kecemasan ringan dari 7 
orang (29,2%) menjadi 9 orang (37,5%), 
terjadi juga penurunan tingkat kecemasan 
sedang dari 8 orang (33,3%) menjadi 2 orang 
(8,3%), penurunan kecemasan berat dari 1 
orang (4,2%) menjadi 0 orang (0%). 

 
3. Efektifitas penggunaan terapi aktifitas individu sehari-hari untuk mengurangi 

kecemasan 
Tabel: Tabel hasil statistic uji mann whitney u test pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan dan 

perlakuan di Ruang Rawat Inap Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
 

Kelompok Jumlah 
Responden 

Mean Standart 
Deviation 

Median ρ. Value 

Tidak diberi 
perlakuan 

24 2,92 ,881 3,00 

0,000 

Perlakuan 24 1,54 ,658 1,00 

 Uji Mann Whitney ρ = 0,000 

 
Tabel 5.10 menunjukkan rata-rata 

kecemasan pada kelompok yang tidak diberi 
perlakuan 2,92  dan yang diberikan perlakuan 
1,54.  Pada tingkat kecemasan yang tidak 
diberikan perlakuan memiliki hasil median 3 
(kecemasan sedang), sedang yang diberikan 
perlakuan memiliki hasil median 1 (tidak ada 
kecemasan). Hasil uji Mann Whitney U test 

didapatkan nilai ρ value 0,000 berarti pada ρ 
<0,05 terlihat bahwa ada perbedaan pengaruh 
pemberian terapi antara kelompok yang tidak 
diterapi dan yang diterapi. 

 
Pembahasan 
1. Kecemasan pasien sebelum operasi 

yang tidak diberikan terapi aktivitas 
Hasil penelitian pada tabel 5.8  

halaman 59 menunjukkan dari 24 responden 
didapatkan yang tidak mengalami kecemasan 
dari 4 responden (16,7%) berkurang menjadi 2 
responden (8,3%), kecemasan ringan dari 6 
responden (25,0%) berkurang menjadi 4 
responden (16,7%), kecemasan sedang dari 10 
responden (41,7%) bertambah menjadi 12 
(50,0%), dan kecemasan berat dari 4 
responden (16,7%) bertambah menjadi 6 
responden (25,0%).  

Hasil tabulasi silang antara 
kecemasan (posttest) dengan umur didapatkan 
peningkatan pada kecemasan sedang dari 10 
responden (41,7%) menjadi 12 responden 
(50%), hal ini merupakan setengah persen dari 
total responden yang mengalami kecemasan. 
Beberapa faktor dari data demografi yang dapat 
mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah 
umur. Umur 17-25 tahun sebanyak 5 
responden (41,7%), umur 26-35 tahun 
sebanyak 4 responden (33,3%), dan umur 36-
45 tahun sebanyak 3 responden (25,0%). 
Menurut Haryanto (2002) dalam Lukman 
(2009), umur menunjukkan ukuran waktu 
pertumbuhan dan perkembangan seorang 
individu. Kematangan dalam proses berfikir 
pada individu yang berumur dewasa lebih 
memungkinkan untuk menggunakan 
mekanisme koping yang baik dibandingkan 
kelompok umur anak-anak. Hal ini 
menunjukkan responden dengan usia 17-25 
tahun memiliki respon cemas yang lebih besar 
saat sebelum menjalani operasi. Menurut 
wawancara peneliti terhadap beberapa 
responden dengan perbedaan usia terlihat 
respon jawaban kecemasan yang responden 
alami, karena umur berhubungan dengan 
pengalaman, pengalaman berhubungan dengan 
pengetahuan, pemahaman dan pandangan 
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terhadap suatu penyakit atau kejadian sehingga 
akan membentuk persepsi dan sikap. 

Hasil tabulasi silang antara 
kecemasan (posttest) dengan jenis kelamin 
didapatkan sebagian besar pada responden 
perempuan yakni sebanyak 16 responden 
(66,7%), 9 responden (75,0%) mengalami 
kecemasan sedang. Hal tersebut merupakan 
setengah dari jumlah responden pada 
kelompok yang tidak diberikan terapi. Hal ini 
sama dengan yang ditulis oleh Myers (1983) 
mengatakan bahwa perempuan lebih cemas 
akan ketidakmampuannya dibandingkan 
dengan laki-laki, laki-laki lebih aktif, 
ekploratif, sedangkan perempuan lebih 
sensitive. Penelitian lain menunjukkan bahwa 
laki-laki lebih rileks dibandingkan perempuan 
(Power dalam Myers, 1983) (Creasoft, 2008). 
Surnaryo, 2004 menulis dalam bukunya bahwa 
pada umumnya seorang laki-laki dewasa 
mempunyai mental yang kuat terhadap sesuatu 
hal yang dianggap mengancam bagi dirinya 
dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih 
mempunyai tingkat pengetahuan dan wawasan 
lebih luas dibandingkan perempuan, karena 
laki-laki lebih banyak berinteraksi dengan 
lingkungan luar sedangkan sebagian besar 
perempuan hanya tinggal dirumah dan 
menjalani aktivitasnya sebagai ibu rumah 
tangga, sehingga tingkat pengetahuan atau 
transfer informasi didapatkan terbatas tentang 
pencegahan penyakit. Hal tersebut terlihat saat 
wawancara yang dilakukan peneliti dengan 
responden perempuan, mereka mengatakan 
takut akan operasi yang akan dilakukan namun 
mereka juga memasrahkan terhadap Tuhan 
YME akan sesuatu yang akan terjadi. 
Sedangkan pada responden laki-laki mereka 
tidak banyak memberikan komentar akan 
tindakan operasi yang akan dilakukan. 

Hasil tabulasi silang antara 
kecemasan (posttes) dengan riwayat pernah 
operasi sebelumnya didapatkan dari 24 
responden (100%) kelompok yang tidak 
diberikan terapi, sebanyak 15 responden 
(62,5%) mengalami kecemasan karena tidak 
pernah melakukan operasi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Kiyohara,dkk (2004) 
menyatakan bahwa kecemasan pasien pre 

operasi tidak berhubungan dengan tingkat 
pendidikan, pasien pre operasi yang baru 
pertama kali akan menjalani operasi yang 
memiliki kecemasan lebih tinggi dibandingkan 
dengan pasien yang datang untuk kedua kalinya 
atau lebih menjalani operasi. Menurut hasil 
wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 
responden yang belum pernah dilakukan 
tindakan operasi sebelumnya mengatakan 
bahwa mereka cemas terhadap tindakan 
operasi yang akan dilakukan, diantaranya 
situasi di dalam ruang operasi, serta takut akan 
peralatan-peratalan operasi karena mereka 
belum pernah mengetahui sebelumnya dan 
mereka menambahkan takut akan terjadi 
sesuatu saat operasi dilakukan. 

 
2. Kecemasan pasien sebelum operasi 

yang diberikan terapi aktivitas 
Hasil penelitian pada tabel 5.9 

halaman 60 menunjukkan bahwa dari 24 
responden didapatkan yang tidak mengalami 
kecemasan dari 8 responden (33,3%) 
meningkat menjadi 13 responden (54,2%), 
kecemasan ringan dari 7 responden (29,2%) 
meningkat menjadi 9 responden (37,5%), 
kecemasan sedang dari 8 responden (33,3%) 
berkurang menjadi 2 (8,3%), dan kecemasan 
berat dari 1 responden (4,2%) berkurang 
menjadi tidak ada (0%). Penurunan jumlah 
tingkat kecemasan yang dialami oleh 24 
responden ini karena pasien menjalani terapi 
dengan baik, mudah menerima intruksi dengan 
baik, serta mampu berkerja sama. Penurunan 
yang dialami oleh responden sangat signifikan, 
hal tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa 
sebab diantaranya menurut Indrawati (2014) 
melalui kegiatan bermain, seseorang dapat 
mengalihkan rasa sakitnya pada permainannya 
(distraksi) dan relaksasi melalui kesenangannya 
melakukan permainan. Pengukuran ini 
dilakukan setelah intervensi terapi ROM, 
mewarnai dan origami selama 3 kali dalam 3 
hari. pada pengukuran kuesioner Hamilton 
Anxiety Rating Scale / HARS menunjukkan 
perbedaan yang signifikan sebelum diberikan 
terapi aktivitas individu dengan sesudah 
diberikan terapi aktivitas. 
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3. Efektifitas penggunaan terapi 
aktivitas individu sehari-hari untuk 
mengurangi kecemasan 

Berdasarkan hasil analisis statistic 
dengan uji Mann Whitney U Test didapatkan nilai 

ρ value = 0,000 dengan signifikansi α < 0,05. 
Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan pada pengukuran tingkat 
kecemasan tidak diberikan terapi dan dengan 
diberikan terapi aktivitas individu. Pada tingkat 
kecemasan yang tidak diberikan perlakuan (Md 
= 3, n = 24), sedangkan pada yang diberikan 
perlakuan (Md  = 1, n = 24), U test = 73.000, 

z = -4614, ρ = 0,000, r = -2,0 dapat 
disimpulkan bahwa terapi aktivitas individu 
sehari-sehari untuk mengurangi kecemasan 
pada pasien sebelum operasi dengan efek 
besarnya terhadap perlakuan dengan hasil -2,0 
adalah kecil efeknya. Menurut Cohen (1988) 
hasil r yang berarti efek besarnya perlakuan 
secara statistic (1) efek kecil, (3) efek sedang 
dan (5) besar efeknya. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan didapatkan data yakni pasien 
yang tidak diberikan terapi awalnya mengalami 
kecemasan sedang sebanyak 10 responden 
(41,7%) bertambah menjadi setengah dari 
jumlah responden menjadi 12 responden 
(50,0%), kecemasan berat sebanyak 4 
responden (16,7%) bertambah menjadi 6 
responden (25,0%), sedangkan pada 
responden yang mengalami kecemasan ringan 
dan yang tidak mengalami kecemasan jadi 
berkurang. Responden kecemasan ringan dari 
6 responden (25,0%) menjadi 4 responden 
(16,7%), dan yang tidak ada kecemasan dari 4 
responden (16,7%) menjadi hanya 2 
responden (8,3%). 

Penurunan tingkat kecemasan pada 
pasien sebelum operasi dengan menggunakan 
terapi aktivitas individu berupa terapi ROM, 
mewarnai dan origami efektif untuk 
mengurangi tingkat kecemasan pada pasien 
sebelum operasi di ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Menurut 
Supartini (2004) dalam Aizah dan Sui (2014) 
menjelaskan mewarnai buku gambar adalah 
terapi bermain melalui buku gambar untuk 
mengembangkan kreativitas pada anak untuk 
mengurangi stress dan kecemasan serta 

meningkatkan komunikasi pada anak. Yunita 
(2013) menambahkan, media gambar dapat 
mewakili individu untuk menyalurkan pikiran-
pikiran, perasaan-perasaan dan pengalaman-
pengalaman yang tidak bisa diungkapkan secara 
verbal. Ekspresi spontan melalui seni pada 
suatu media seni (gambar ataupun tulisan) yang 
dihasilkan, merupakan jalan langsung kearah 
ketidaksadaran. Pada saat seseorang sedang 
mengekspresikan emosinya, pertama ia sadar 
bahwa mereka mempunyai emosi, tetapi tidak 
menyadari apa sebenarnya emosinya. Terapi 
origami juga bermanfaat untuk melatih 
motorik halus, serta menumbuhkan motivasi, 
kreativitas, ketrampilan serta ketekunan 
(Suryanti, Sodikin dan Mustiah, 2011 ). Dalam 
keadaan tidak berdaya atau tertekan, misalnya 
karena ada gangguan perasaan pada dirinya 
maka seseorang tersebut akan berusaha 
melepaskan perasaan tersebut dengan 
malakukan sesuatu. Kegiataan semacam ini 
yang dimaksud dengan “ungkapan”. Sedangkan 
pada terapi ROM adalah latihan yang 
menggerakkan persendian seoptimal dan seluas 
mungkin sesuai kemampuan seseorang yang 
tidak menimbulkan nyeri pada sendi yang 
digerakkan (Ulliya, Bambang & Wara, 2007). 

Pelaksanaan intervensi terapi 
aktivitas individu di ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan pada pertemuan 
pertama terlihat sebagian besar responden 
antusias bila dilakukan terapi karena 
sebelumnya peneliti menjelaskan prosedur dan 
menumbuhkan BHSP (Bina Hubungan Saling 
Percaya) terhadap responden. Antusias 
responden terlihat ketika peneliti menjelaskan 
tujuan pemberian terapi dan saat melihat alat-
alat untuk terapi sebagian responden tertawa 
lepas karena mereka berfikir terapi ini seperti 
terapi untuk anak-anak namun ketika terapi 
sudah diberikan respon responden rata-rata 
sama yaitu senang dan mengatakan bahwa 
cemas yang mereka rasakan sedikit berkurang 
karena focus dengan mewarnai dan membuat 
origami, sedangkan pada saat diberikan terapi 
ROM, responden mengatakan jauh lebih rileks. 
Hal berikut juga dibuktikan oleh peneliti 
bahwa sebagian besar responden sangat 
menghayati ketika mewarnai dan membuat 
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origami. Menurut hasil wawancara dengan 
sebagian responden tentang perasaan yang 
dialami setelah dilakukan terapi, rata-rata 
pasien mengatakan dengan terapi ini pikiran 
mereka lebih rileks karena ada kegiatan yang 
dapat mengalihkan focus mereka. 

Keberhasilan dari pelaksanaan terapi 
aktivitas individu di ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ini tidak lepas 
dari motivasi pasien sendiri untuk 
menginginkan keadaannya jauh lebih baik. 
 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti di Ruang Rawat Inap 
Bedah Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada 
tanggal 11 Mei-1 Juni 2016, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tingkat kecemasan pasien sebelum operasi 

di Ruang Rawat Inap Bedah yang tidak 
diberikan terapi aktivitas individu sebagian 
besar responden mengalami kecemasan 
sedang. 

2. Tingkat kecemasan pasien sebelum operasi 
di Ruang Rawat Inap Bedah yang dengan 
diberikan terapi aktivitas individu sebagian 
besar responden tidak mengalami 
kecemasan. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara 
pemberian terapi aktivitas individu terhadap 
penurunan kecemasan pada pasien sebelum 
operasi di ruang Rawat Inap Bedah 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
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