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HUBUNGAN ANTARA NYERI DAN KEBUTUHAN TIDUR PADA KLIEN  

PASKA BEDAH FRAKTUR FEMUR TERTUTUP  
 

(Relation Between Pain in Bone Scale Intensity With Accomplishment of Fulfillment  

of Sleep at Client After Surgery of Closed Fractur Femur) 

 

Tutu April Ariani*, Ahmad Suseno** 

*Prodi S1 Keperawatan Stikes Maharani Malang 

**IRNA II RSU dr. Saiful Anwar Malang 

Jl. Simpang Candi Panggung No. 133 Malang,  
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Introduction: Sleep is an essential requirement necessity for each person. But aftermath of surgery 

action which done at the fraktur fremur patient, causing to arise to feel pain in bone which 

affecting at change of pattern accomplishment of fulfillment of patient sleep. 

The purpose of this research is to know about the existence of relation between pain in bone scale 

intensity with accomplishment of fulfillment of sleep at client after surgery of closed fraktur femur 

in IRNA II RSU dr. Saiful Anwar Malang. Method: The population of research was clien after 

surgery of closed fractur femur. The sample consist of 20 respondersand the technique use to 

intake of sample use technique of purpossive sampling. Data used at this research is data from 

cuitioner result and numerik pain in bone scale sheet to measure the level of pain in bone intensity 

of the patient of the fraktur framur after surgical operation. Afterwards, and presented in tabular 

of distribution frequency. The existence of relation between pain in bone scale intensity with 

accomplishment of fulfillment of patient sleep tested by using of spearman correlation test. 

Result: Obtained result indicate that intensity of pain in bone scale of patient after surgery of 

closed fraktur femur is most feeling pertained pain in bones (60%), with accomplishment of 

fulfillment of annoyed sleep (75%). From examination result with Sperman correlation show that 

there is significantly difference at pain in bone scale intensity from closed fraktur femur clients 

after surgery in IRNA II RSU dr. Saiful Anwar Malang able to influence accomplishment of 

fulfillment of their sleep. Discussion: Here in after from result of Sperman correlation test 

indicating that pain in bone scale intensity of the closed fraktur femur clients after surgery to have 

influence to accomplishment of patient sleep fulfillment. It means that progressively lower pain in 

bone scale intensity of closed fraktur femur clients after surgery of femur fraktur closed. 

 

Keyword: sleep, pain, fraktur fremur  

 

PENDAHULUAN 

Tidur merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1970) 

dan berhubungan dengan penyembuhan 

(Evans dan French, 1995 dalam  Potter dan 

Perry, 2005). Tidak terkecuali bagi 

seseorang yang sedang sakit. Tidur yang 

efektif dapat menjamin ketersediaan energi 

yang dapat mendukung terlaksananya 

aktifitas sehari-hari dan tentunya 

mendukung cepatnya proses penyembuhan. 

Satu teori tentang tidur menyebutkan bahwa 

memperoleh kualitas tidur terbaik adalah 

penting untuk peningkatan kesehatan yang 

baik dan pemulihan individu yang sakit 

(Potter dan Perry, 2005). Sebaliknya, 

apabila dijumpai beberapa kondisi 

psikologis dan fisik, maka dapat 

menghambat terpenuhinya kebutuhan tidur 

tesebut.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, 

klien yang sedang dirawat, salah satunya 

dengan tindakan pembedahan, seringkali 

dijumpai mengalami kesulitan tidur setelah 

menjalani masa pembedahan. Mereka 

merasakan ketidaknyamanan yang 

diakibatkan rasa nyeri dari skala ringan 

sampai berat di lokasi atau sekitar lokasi 

pembedahan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan banyaknya keluhan yang 

disampaikan oleh klien terkait dengan 

kurangnya tidur, yang berdampak pada 

mailto:ariani.april@yahoo.com
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perubahan pola pemenuhan kebutuhan tidur 

baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Dari studi pendahuluan pada 30 klien 

paska bedah didapatkan  23 klien (76,7%)  

mengalami perubahan pemenuhan 

kebutuhan tidur dengan beragam faktor 

penyebab yaitu 3 orang (13%) karena 

situasi ruangan yang selalu sibuk/ ramai, 8 

orang (34,8 %) karena    banyak yang 

dipikirkan, 12 orang (52,2%) karena  

penyebab yang tidak spesifik. Dari data 

tersebut tampak bahwa prosentase kurang 

pemenuhan kebutuhan tidur karena 

penyebab yang tidak spesifik menunjukkan 

prosentase yang cukup besar. Secara 

fisiologis disebutkan bahwa terdapat 

kemampuan khusus dari sinyal nyeri yang 

dapat menimbulkan eksitabilitas saraf 

sehingga menimbulkan mekanisme siaga/ 

bangun. Mekanisme ini dapat menerangkan 

mengapa seseorang dapat dibangunkan 

dengan kuat oleh nyeri yang hebat, seperti 

juga mengapa hampir tidak mungkin bagi 

seseorang untuk tidur ketika dia merasa 

nyeri. (Guyton, 1997, h. 766).  

Beberapa teori menyebutkan hal-hal 

yang dapat mempengaruhi kualitas tidur, 

diantarnya adalah: lingkungan, kelelahan, 

gaya hidup, stres emosional, alkohol dan 

stimulan, diit, motivasi, penyakit, dan 

program pengobatan. Secara spesifik 

disebutkan bahwa beberapa program 

pengobatan dapat berdampak pada kualitas 

tidur, terutama dapat mempengaruhi pada 

stadium 3 dan 4 tidur NREM. Demikian 

juga apabila seseorang sedang mengalami 

peningkatan suhu tubuh juga akan 

mempengaruhi tidur REM dan stadium 3 

dan 4 tidur NREM. (Kozier, 2004, h.1117).  

Kondisi lain yang dapat mengganggu 

tidur adalah nyeri istirahat, yang 

diakibatkan oleh adanya kegiatan metabolik 

akibat terganggunya aliran darah ke 

jaringan. Bila sistem arteri tidak mampu 

mencukupi kebutuhan aliran darah akibat 

menghadapi peningkatan kebutuhan 

dikarenakan terputusnya jaringan, maka 

menyebabkan kekurangan nutrisi. Karena 

jaringan dipaksa menyelesaikan siklus 

energi tanpa nutrisi, maka akan dihasilkan 

metabolik otot dan asam jaringan 

sekitarnya. Nyeri ini bertambah berat pada 

malam hari.  

Tidur merupakan kebutuhan yang 

esensial yang harus dipenuhi dengan 

menurunkan faktor-faktor yang 

menghambat, baik secara fisiologis maupun 

fisik, yang tergantung dari tingkatan 

tidurnya. Apabila kebutuhan tidur seseorang 

tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi 

fungsi sistem saraf pusat. Keadaan siaga 

yang berkepanjangan sering dikaitkan 

dengan gangguan sungsi pikiran yang 

progresif, dan kadang-kadang bahkan dapat 

menyebabkan aktivitas perilaku yang 

abnormal dari sistem saraf. Kita semua telah 

mengetahui bahwa kelambanan pikiran 

semakin bertambah menjelang akhir periode 

yang berkepanjangan dan juga orang dapat 

mudah tersinggung atau bahkan menjadi 

psikotik.  Selama ini, apabila dijumpai klien 

yang tidak dapat tidur dalam waktu cukup 

lama, diluar kebiasaannya,  karena ia 

merasakan nyeri akibat tindakan 

pembedahan, diatasi dengan pemberian 

“obat tidur”, misalnya saja golongan 

benzodiazepin. Diketahui penggunaan obat 

ini dalam waktu yang cukup panjang tidak 

tepat, karena dapat berdampak menurunkan 

kinerja pada siang hari dan menimbulkan 

efek adiksi/ ketagihan (Ganong, 1998).  

Penatalaksanaan keperawatan juga 

dapat dilakukan untuk mendukung terapi 

yang ada, dengan memperhatikan intensitas 

skala nyeri yang dirasakan klien, dintaranya 

adalah teknik perilaku dengan meditasi, 

TENS (transcutaneus electrical nerve 

stimulation), bernapas ritmik, masase, 

biofeedback, hipnotis, akupresur, 

akupunktur, kompres hangat/ dingin, tehnik 

distraksi, tehnik relaksasi dan teknik 

pengembangan rasa (Luthfia, 

2007).Tindakan-tindakan tersebut dapat 

diupayakan untuk mengatasi nyeri yang 

dapat berdampak pada terpenuhinya 

kebutuhan istirahat/ tidur.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara intensitas nyeri dan 

pemenuhan kebutuhan tidur. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Desain penelitian yang digunakan 

adalah korelasional dengan menggunakan 

pendekatan  ”cross sectional”. Pada 

penelitian ini populasinya adalah klien  
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paska bedah fraktur femur di IRNA II RSU 

.Dr. Saiful Malang. yang dipilih dengan 

sampling untuk bisa memenuhi 

keterwakilan dari populasi. Populasi 

didapatkan dari rata-rata klien yang 

menjalani pembedahan pada 3 bulan secara 

berturut-turut. Hal ini disebabkan karena 

terbatasnya jenis kasus yang dirawat. 

pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purpossive sampling, 

sehingga didapatkan 20 sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi diantaranya 

adalah : bersedia mejadi responden, klien 

dewasa (> 17 tahun), klien bisa membaca 

dan menulis, kesadaran klien composmetis 

atau tingkat kesadarannya penuh, klien 

dengan fraktur femur paska pembedahan 

hari ke-1, klien telah mendapatkan terapi 

analgesik pertama di ruang rawat inap, klien 

tidak memiliki penyakit fisik lain, klien 

tidak memiliki kebiasaan mengkonsumsi 

obat-obat tertentu, status mental dan 

emosional klien stabil, klien berada dalam 

lingkungan yang tenang,  klien tidak sedang 

melakukan aktifitas fisik yang berlebihan, 

asupan makanan dan kalori sesuai dengan 

kebutuhan diit klien. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 variabel yaitu intensitas nyeri sevagai 

variabel bebas dan gangguan pemenuhan 

kebutuhan istirahat/ tidur sebagai variabel 

terikatnya. 

Pada penelitian ini data dikumpulkan 

dengan  menggunakan kuesioner mengenai 

gangguan tidur yang dialami dan intensitas 

nyeri menggunakan pertanyaan tertutup 

dimana responden memilih jawaban yang 

ada. Observasi adalah salah satu cara 

pengumpulan data secara langsung baik 

melalui metode ceklist maupun wawancara 

langsung. Cara ini digunakan untuk skala 

intensitas nyeri pada data khusus persepsi 

nyeri 

Setelah data terkumpul maka dimulai 

proses menganalisis data dilakukan dengan 

memeriksa ulang tentang kelengkapan dan 

kebenaran data, kemudian diolah baik 

secara manual maupun dengan bantuan 

program komputer. Untuk mengolah data 

secara manual dilakukan dengan cara 

memasukkan data sesuai dengan variabel 

dalam total distribusi frekuensi kemudian 

masing-masing variabel tersebut 

didiskripsikan. Sedangkan analisis data 

dengan menggunakan bantuan program 

komputer dilakukan dengan uji statistik 

melalui bantuan komputer. untuk 

mengetahui ada hubungan antar dua 

variabel dan untuk memperoleh siginifikasi 

hubungan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik bivariat jenis uji 

Spearman. Tingkat kemaknaan dalam 

penelitian ini adalah  = 0,05 artinya bila 

nilai  < 0,05 maka H0 ditolak, berarti ada 

signifikan atau pengaruh yang bermakna 

antara dua variabel yang diukur. Bila    > 

0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada 

pengaruh yang bermakna antar dua variabel 

yang diukur. 

 

HASIL 

 

Hasil dalam penelitian ini yang 

terkait dengan intensitas nyeri menunjukkan  

bahwa dari 20 responden yang ada 12 orang 

(60%) diantaranya mengalami nyeri dengan 

skala sedang, 4 orang (20%) skala berat, 

dan 4 (20%) sisanya dengan skala nyeri 

ringan. Sedangkan dari kebutuhan tidur 

pasien didapatkan 15 orang (75%) 

menyatakan terganggu kebutuhan tidurnya 

setelah dioperasi dan 5 orang (25%) tidak 

merasa terganggu kebutuhan tidurnya 

setelah dioperasi. Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya hubungan antara intensitas 

skala nyeri dengan pemenuhan kebutuhan 

tidur pada klien paska pembedahan fraktur 

femur tertutup. Hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa klien fraktur femur 

yang merasakan nyeri sedang setelah 

operasi dan mengaku bahwa hal tersebut 

tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan 

tidurnya ada sebanyak 1 orang, namun 11 

orang justru mengaku bahwa tidurnya 

menjadi terganggu. Kemudian klien fraktur 

femur yang merasakan nyeri berat setelah 

operasi dan mengaku bahwa hal tersebut 

mengganggu pemenuhan kebutuhan 

tidurnya ada sebanyak 4 orang. 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan korelasi Spearman rho’ 

untuk hubungan antara intensitas skala nyeri 

dengan pemenuhan kebutuhan tidur pada 

klien paska pembedahan fraktur femur 

tertutup di IRNA II RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang sebesar 0.730 yang berarti bahwa 

bahwa kedua variabel memiliki hubungan 

yang kuat dan nilai signifikansi (p) sebesar 
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0.000 (p<0.05) menunjukkan bahwa 

hipotesa alternatif yang menyatakan adanya 

keeratan hubungan antara intensitas skala 

nyeri dengan pemenuhan kebutuhan tidur 

pada klien paska pembedahan fraktur femur 

tertutup di IRNA II RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang dapat diterima, dan menolak 

hipotesa nol (Ho).  

 

PEMBAHASAN 

 

Tidur merupakan kebutuhan yang 

esensial yang harus dipenuhi dengan 

menurunkan faktor-faktor yang 

menghambat. Namun, banyak klien yang 

sedang dirawat di rumah sakit, termasuk 

salah satunya klien yang telah mengalami 

tindakan pembedahan, seringkali dijumpai 

mengalami kesulitan tidur setelah menjalani 

masa pembedahan. Mereka merasakan 

ketidaknyamanan yang disebabkan oleh 

adanya rasa nyeri dari skala ringan sampai 

berat di lokasi atau sekitar lokasi 

pembedahan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan banyaknya keluhan yang 

disampaikan oleh klien terkait dengan 

kurangnya tidur, yang berdampak pada 

perubahan pola pemenuhan kebutuhan tidur 

baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Banyaknya klien laki-laki yang 

mengalami fraktur femur di IRNA II RSU 

Dr. Saiful Anwar Malang tersebut diduga 

karena laki-laki pada umumnya lebih 

banyak melakukan aktivitas berat yang 

memang beresiko tinggi mengalami patah 

tulang dan biasanya disebabkan oleh trauma 

atau tenaga fisik, dibandingkan dengan 

wanita. Hal ini didukung oleh usia 

seseorang, dimana seseorang dengan usia 

yang masih relatif muda termasuk pada usia 

antara 20-<30 tahun sebagaimana hasil 

dalam  penelitian ini, akan lebih energik 

dalam beraktivitas di kesehariannya,  

sehingga hal itu juga akan cenderung dapat 

meningkatkan resiko mengalami fraktur 

hingga terpaksa mereka harus menjalani 

operasi pembedahan untuk memperbaiki 

struktur tulang yang patah tersebut. Jika 

dikaitkan dengan jenis pekerjaan, dimana 

paling banyak klien yang mengalami fraktur 

femur di IRNA II RSU Dr. Saiful Anwar 

Malang tersebut merupakan pelajar atau 

tidak bekerja, karena dengan tidak adanya 

pekerjaan tertentu yang harus dilakukan, 

maka seseorang akan cenderung mencari 

kegiatan lain misalnya dengan melakukan 

aktivitas tertentu yang mungkin beresiko 

menyebabkan terjadinya kecelakaan, 

misalnya melakukan olahraga berat, dan 

sebagainya. Sedangkan bagi klien yang 

masih berstatus pelajar, diduga disebabkan 

oleh adanya aktivitas untuk menunjukkan 

jati dirinya kepada orang lain misalnya 

dengan melakukan olahraga, bidang seni, 

atau bahkan dapat ditunjukkan dengan 

melakukan aksi kebut-kebutan, dan 

sebagainya. Padahal aktivitas tersebut 

mempunyai resiko yang sangat tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya patah tulang 

(fraktur). 

Nyeri adalah perasaan tidak nyaman 

yang betul-betul subyektif dan hanya orang 

menderitanya dapat menjelaskan dan 

mengevaluasi, sehingga reaksi terhadap 

nyeri tidak dapat diukur dengan obyektif. 

Tidak mudah memberi batasan rasa nyeri 

yang jelas. Rasa nyeri merupakan rasa yang 

tidak menyenangkan yang hanya dapat 

diungkapkan kepada diri sendiri, melibatkan 

emosi serta keadaan afektif seseorang dan 

persepsinya berbeda dari satu orang ke 

orang lain, berbeda dari waktu ke waktu 

pada satu orang yang sama. Rasa nyeri juga 

sering disertai komponen psiko-fisilogik, 

berupa kegiatan sistem saraf otonom 

misalnya perubahan tekanan darah, 

frekuensi denyut jantung atau berkeringat. 

Rasa nyeri dapat dirasakan melalui 

berbagai jenis rangsangan. Secara umum 

terdapat dua macam rasa nyeri yakni nyeri 

cepat dan nyeri lambat. Bila diberikan 

stimulus nyeri, maka rasa nyeri cepat timbul 

dalam waktu kira-kira 0,1 detik, sedangkan 

rasa nyeri lambat timbul setelah 1 detik atau 

lebih dan kemudian secara perlahan 

bertambah selama beberapa detik dan 

bahkan beberapa menit. Nyeri cepat 

diperoleh melalui rangsangan jenis mekanis 

atau suhu, sedangkan nyeri lambat dapat 

diperoleh melalui rangsangan ketiga jenis 

tersebut. Kedua rasa nyeri tersebut berbeda 

pada jaras penjalarannya dan memiliki 

kualitas dan spesifikasi yang berbeda pula. 

Rasa nyeri cepat dirasakan akut dan tidak 

akan terasa di sebagian besar jaringan 

dalam tubuh. Sedangkan rasa nyeri lambat 

dapat berlangsung lama, menyakitkan dan 

dapat menjadi penderitaan yang tak 
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terhankan. Rasa nyeri ini dapat terasa di 

kulit dan hampir di semua jaringan dalam 

organ. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

intensitas skala nyeri klien paska 

pembedahan fraktur femur tertutup di IRNA 

II RSU Dr. Saiful Anwar Malang 

berdasarkan penilaian pada lembar skala 

nyeri numerik sebagian besar merasakan 

nyeri yang sedang (60%), bahkan 20% 

merasakan nyeri yang berat, sedangkan 

20% klien lainnya merasakan nyeri yang 

ringan. Sebab tindakan pembedahan yang 

dilakukan pada klien fraktur fremur tersebut 

menyebabkan adanya kerusakan jaringan 

yang secara sengaja dibuat sebagai suatu 

prosedur penatalaksaan. Dapat dijelaskan 

secara khusus tentang stimulasi kimiawi 

penyebab nyeri selama timbulnya kerusakan 

jaringan akibat luka pembedahan/ operasi. 

Beberapa zat kimia yang dikeluarkan 

diantaranya adalah bradikinin, serotonin, 

histamin, ion kalium, asam, asetikolin dan 

enzim proteolitik. Substansi kimia tersebut 

terutama penting untuk perangsangan 

lambat, jenis rasa nyeri yang menusuk yang 

terjadi setelah cedera jaringan. Selain itu 

juga terjadinya trauma/ luka operasi juga 

dapat menyebabkan terputusnya pembuluh 

darah yang dalam waktu tertentu dapat 

mengakibatkan timbulnya inskhemia 

jaringan. Pada keadaan ini, terjadi 

pengumpulan sejumlah asam laktat dalam 

jaringan, yang terbentuk akibat metabolisme 

anaerobik. Dan sangat mungkin terdapat 

bahan kimiawi lainnya yang juga terbentuk, 

misalnya bradikinin dan enzim proteolitik. 

Bila semua menyatu maka akan merangsang 

ujung serabut saraf nyeri. 

Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi dan reaksi 

seseorang terhadap nyeri, antara lain faktor 

etnik dan nilai budaya, tahapan 

perkembangan, dukungan lingkungan dan 

orang-orang yang disekitarnya, pengalaman 

nyeri, arti dari nyeri, kecemasan dan stres.  

Tidur merupakan keadaan alami 

dimana persepsi dan reaksi individu 

terhadap lingkungan menurun. Ditandai 

dengan aktivitas fisik menimal, penurunan 

tingakat kesadaran, perubahan proses 

fisiologis dalam tubuh dan penuruan respon 

terhadap rangsangan dari luar (Kozier, 

2004). Dalam tidur terdapat berbagai tahap, 

dari tidur yang sangat ringan sampai tidur 

yang sangat dalam. Selain itu, tidur juga 

dibagi menjadi dua tipe yang secara 

keseluruhan berbeda dan memiliki kualitas 

yang berbeda pula yaitu (1) tidur 

gelombang lambat (NREM sleep dan (2) 

tidur dengan gerakan cepat mata (REM 

sleep). Selain itu, tidur juga mempunyai 

pola tertentu, dimana dalam pola tidur 

terdapat dua jenis tidur yang berlainan, 

yaitu tidur rapid eye movement (REM) dan 

tidur non-REM (NREM) atau tidur 

gelombang lambat. Tidur NREM dibagi 

menjadi 4 stadium. Bila seseorang jatuh 

tertidur memasuki stadium awal yang 

ditandai dengan: sebagaian besar organ 

tubuh secara berangsur-angsur menjadi 

kurang aktif, pernafasan teratur, denyut 

jantung berkurang, otot mulai relaksasi, 

mata dan muka tanpa gerak. Biasanya orang 

masih bisa mendengarkan suara 

disekitarnya, sehingga masih mudah 

dibangunkan. Fase ini berlangsung selama 

70-100 menit. Tidur NREM kemudian 

menjadi lebih dangkal dan timbul periode 

REM. Periode  ini ditandai dengan 

terjadinya gerakan-gerakan mata secara 

cepat, denyut jantung dan pernafasan yang 

naik-turun, relaksasi otot secara total. Siklus 

ini berulang dengan interval 90 menit 

sepanjang malam dan terdapat 4-6 periode 

REM. Periode ini diduga disebabkan karena 

adanya peranan asetilkolin (disekresi oleh 

formasio retikular) tang dapat 

meningkatkan tidur REM. Tetapi bila 

terjadi pelepasan muatan oleh neuron 

noradrenergik di lokus seruleus dan neuron 

serotonergik di rafe otak tengah  maka dapat 

menimbulkan efek terjaga/ bangun/ siaga. 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang 

ada atau tidaknya gangguan kebutuhan 

istirahat/ tidur klien paska pembedahan 

fraktur femur tertutup di IRNA II RSU Dr. 

Saiful Anwar Malang, diperoleh dari jumlah 

keluhan yang dirasakan oleh klien saat tidur 

setelah mengalami pembedahan pada hari 

pertama, sebagian besar mengaku terganggu 

kebutuhan tidurnya setelah menjalani 

operasi pembedahan fraktur femur tertutup 

(75%). Hal ini dapat dimaklumi karena 

terganggu oleh adanya rasa nyeri terutama 

setelah operasi, sehingga jumlah jam 

tidurnya menjadi berkurang. Selain itu, 

terdapat sejumlah faktor lain yang dapat 
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mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur. 

Seringkali faktor tunggal tidak hanya 

menjadi penyebab masalah tidur. Faktor 

fisiologis, psikologis, lingkungan, adanya 

penyakit fisik, obat-obatan dan substansi, 

gaya hidup, pola tidur yang biasa dan 

mengantuk yang berlebihan pada siang hari, 

stres emosional, lingkungan, latihan fisik 

dan kelelahan, asupan makanan dan 

kalorijuga dapat mengubah kualitas dan 

kuantitas tidur. 

Sebagian besar klien mengaku tidur 

mereka menjadi kurang, sering terbangun 

lebih awal dibanding biasanya, bila tertidur 

kesulitan untuk tetap tertidur, tidak merasa 

lega/ puas setelah bangun tidur, dan tidak 

dapat  tidur spt biasa (lebih terlambat dari 

biasanya). Selain itu, sebagian besar klien 

juga mengaku merasa kesulitan untuk 

memulai tidur, meskipun mudah tidur di 

segala tempat, dan tidak mengetahui 

penyebab dari kesulitan tidur yang dialami, 

mereka juga menyesal bila bangun lebih 

awal dan tidak bisa tidur lagi, namun 

mereka mengaku tidak merasakan pusing 

kepala setiap kali bangun tidur, meskipun 

mereka merasa sangat mengantuk, sensitif 

atau sulit konsentrasi bila sedang terjaga/ 

tidak tidur, namun mereka tetap tidak 

mengetahui penyebab dari terganggunya 

tidur setelah dioperasi. Bahkan mereka 

harus minum obat supaya bisa tidur, dan 

memang ada perbedaan lama tidur sebelum 

dan selama anda dirawat, karena setelah 

operasi mereka menjadi sering terbangun 

waktu tidur malam, sering mengalami 

kesulitan tidur, sehingga menyebabkan jam 

tidurnya menjadi kurang dari 6 jam dalam 

sehari.  

Kondisi tersebut sekaligus juga 

menunjukkan bahwa tingkat intensitas skala 

nyeri para klien paska pembedahan fraktur 

femur tertutup di IRNA II RSU Dr. Saiful 

Anwar Anwar Malang yang mempunyai 

pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan 

tidur klien, karena setelah menjalani operasi 

pembedahan, klien akan merasakan sakit 

atau nyeri pada bagian yang dioperasi 

tersebut akibat adanya kerusakan jaringan 

yang secara sengaja dibuat saat operasi 

sebagai suatu prosedur penatalaksaan. 

Adanya kerusakan jaringan yang melalui 

syaraf perifer tersebut dapat menjadi 

stimulus timbulnya rasa nyeri, yang 

diperkuat oleh adanya Rangsangan listrik 

dalam daerah retikular batang otak dan 

dalam nukleus intralaminar talamus, tempat 

dimana serabut nyeri jenis lambat berakhir, 

memiliki kemampuan yang kuat untuk 

menimbulkan efek pada aktivitas saraf 

melalui otak. Padahal di otak tersebut 

merupakan tempat dari sistem pembangkit 

utama individu, termasuk pengendali pusat 

tidur seseorang. Akibatnya korteks serebri 

dan sistem saraf perifer terangsang untuk 

terus mengirimkan banyak sinyal umpan 

balik positif kembali ke nuklei retikular 

yang sama agar sistem ini tetap aktif. 

Sehingga hal ini menyebabkan seseorang 

akan menjadi siaga sebagai akibat dari 

seluruh aktivitas umpan balik positif 

tersebut. Bahkan apabila terdapat trauma 

pada kulit akibat pembedahan lalu terjadi 

iskhemia jaringan, maka semakin banyak 

pula serotonin dan zat lainnya yang 

diproduksi, maka semakin tinggi pula 

eksitasi terhadap RAS dan akan 

memperpanjang siklus siaga/ bangun 

seseorang. 

Namun, jika seseorang dapat 

merespon rasa nyeri secara positif, adanya 

dukungan lingkungan sosial yang kondusif 

(tenang dan tidak berisik, penerangan 

secukupnya, aktivitas yang terbatas, dan 

sebagainya), mempunyai pengalaman 

dengan rasa nyeri yang pernah dialami pada 

waktu sebelumnya dan mampu 

mengatasinya dengan cepat dan adekuat, 

dapat mentoleransi rasa nyeri tersebut, serta 

mempunyai tingkat kecemasan dan stress 

yang rendah, maka hal tersebut akan dapat 

membantu seseorang untuk mengurangi 

rasa nyeri yang dirasakannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 

Sebagian besar dari responden 

mengalami intensitas skala nyeri  paska 

pembedahan fraktur femur tertutup adalah 

tergolong sedang (60%). Sedangkan 

pemenuhan kebutuhan tidur yang dirasakan 

oleh para klien paska bedah fraktur femur 

sebagian besar mengaku terganggu 

kebutuhan tidurnya (75%). Terdapat 

keterkaitan hubungan antara nyeri dan 

kebutuhan tidur pasca operasi dimana 
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semakin rendah tingkat intensitas skala 

nyeri para klien paska pembedahan fraktur 

femur tertutup di IRNA II RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang, maka pemenuhan 

kebutuhan tidurnya akan cenderung tidak 

terganggu. Sebaliknya semakin tinggi 

tingkat intensitas skala nyeri para klien 

paska pembedahan fraktur femur tertutup di 

IRNA II RSU Dr. Saiful Anwar Malang, 

maka pemenuhan kebutuhan tidurnya akan 

cenderung terganggu.  

 

Saran 

 

Perawat sebagai pemberi asuhan 

diharapkan untuk meningkatkan pemberian 

asuhan keperawatan yang lebih baik kepada 

klien terutama dengan fraktur femur paska 

operasi. Hal tersebut  dapat dilakukan 

dengan memberikan intervensi untuk 

mengatasi masalah nyeri dan istirahat/ tidur 

pada klien paska pembedahan, serta 

mencari solusi yang dapat membantu klien 

untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan 

melalui pemberian motivasi dan perilaku 

maupun persepsi yang lebih adekuat 

terhadap rasa nyeri tersebut. 
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Abstract 

 

 Style learn someone is combination from how he permeate and later;then arrange and also 

process information. We recognize there is five style learn where from is fifth of style learn that 

there is three style learn dominant and is often used by that is style learn visually, and auditori of 

kinetetik ( V-A-K). Considering that education with aim to to yield nurse which is professional, 

hence beforehand educative participant have to pass process learn good with parameter result of 

learning as according to akademik standart. Therefore in running process learn to be expected to 

have the way of learning efficient and effective. For that educative participant have to recognize, 

comprehending and is optimal of style learn him. Starting from the mentioned, hence researcher 

interest to know how far educative participant recognize and apply style learn effectively so that 

can improve result learn. 

 Target of this research is to know style relation learn with result learn student. its Research 

Desain that is is analytic of korelasional with approach of executed sectional cross in September 

2010 until Februari 2011, with amount of sampel 32 people. Data collecting with V-A-K tes for the 

subdividing of style learn and documentation study namely data assess result learn ( IP), is 

later;then analysed with Correlation test of Spearman Rank use computer program. 

 Result of data analysis at style group learn visually of r count 0,234, auditori 0,023, 

kinestetik 0,115. At each style learn to be obtained by value result of learning ( IP) at visual 37,5% 

IP gratify and 62,5% IP very is gratifying. Auditori 25% IP gratify and 75% IP very is gratifying. 

While kinestetik 40% IP gratify and 60% IP very is gratifying. 

  Conclusion of research show style learn visual and kinestetik is not effective to result learn 

him. But at style learn auditori show effective to result learn group student of auditori. This matter 

is caused by some factor for example style factor learn itself where student recognize and 

understand with style learn him so that cannot maximize, optimal and combine style learn him. As 

for other factor beside style learn also because of internal factor and factor of eksternal. 

Keyword: Style Learn and Result of Learning  

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan 

penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Oleh karena itu 

pendidikan hendaknya dikelola, baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa 

tercapai bila pebelajar dapat menyelesaikan 

pendidikan tepat pada waktunya dengan hasil 

belajar yang baik. (Sahertian, 2004) 

Ada banyak faktor yang berperan 

dalam menentukan keberhasilan proses 

belajar. Namun orang kurang menyadari akan 

hal ini. Peserta didik selalu dituntut harus 

bisa belajar dengan baik dan mendapatkan 

nilai yang baik. Bila ternyata hasil belajarnya 

kurang maksimal, biasanya yang disalahkan 

adalah peserta didik. Mereka dianggap 

kurang tekun belajar. (Gunawan, 2007: 86) 

Faktor dominan yang menentukan 

keberhasilan proses belajar adalah dengan 

mengenal dan memahami bahwa setiap 

individu adalah unik dengan gaya belajar 

yang berbeda satu dengan yang lain. Semua 

sama uniknya dan sama berharganya. 

Kesulitan yang timbul selama ini lebih 

disebabkan oleh gaya mengajar yang tidak 

sesuai dengan gaya belajar. Dan ditambah 

lagi jika peserta didik sendiri tidak mengenal 

gaya belajar mereka. (Gunawan, 2007: 86) 

   Secara umum ada dua kategori 

utama tentang bagaimana proses kita belajar. 

Pertama, bagaimana kita menyerap informasi 

dengan mudah (modalitas) dan kedua, cara 
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kita mengatur dan mengolah informasi 

tersebut (dominasi otak). Gaya belajar 

seseorang adalah kombinasi dari bagaimana 

ia menyerap dan kemudian mengatur serta 

mengolah informasi. (DePorter dan Hernacki, 

2007:111-112) 

Dari cara kita memasukkan informasi 

ke dalam otak, melalui lima pancaindera, kita 

mengenal ada lima gaya belajar yaitu :  visual 

(penglihatan), auditori  (pendengaran), 

taktil/kinestetik (perabaan/gerakan), olfaktori 

(penciuman) dan  gustatory  (pengecapan). 

Idealnya dalam proses belajar kita 

menggunakan kelima gaya belajar tersebut. 

Dari kelima gaya belajar itu, ada tiga gaya 

belajar yang dominan dan paling sering 

digunakan, yaitu gaya belajar  visual, 

auditori,  dan  kinestetik. (Gunawan, 2007: 

87)  

Pada prinsipnya gaya belajar mengacu 

pada cara belajar yang lebih disukai 

pebelajar. Keanekaragaman gaya belajar 

mahasiswa perlu diketahui pada awal 

permulaannya diterima pada suatu lembaga 

pendidikan yang akan ia jalani. Hal ini akan 

memudahkan bagi pebelajar untuk belajar 

maupun pembelajar untuk mengajar dalam 

proses pembelajaran. (Sahertian, 2004) 

Bagi pendidik, dengan menerima 

keragaman gaya belajar yang ada, pendidik 

dapat terbantu dalam menciptakan suasana  

untuk pembelajaran yang memberikan 

pengalaman yang akan mendorong setiap 

orang untuk mengerahkan potensinya. 

Memahami gaya belajar juga membantu 

pendidik untuk membuat keputusan yang 

teliti tentang pengembangan program dan 

rancangan pengajaran. (Arndt & Underwood 

dalam Bastable, 2002: 74) 

Bagi pebelajar, dengan mengetahui 

dan memahami gaya belajarnya dapat 

membuat pebelajar dapat belajar dengan baik 

dan dengan hasil belajar yang baik. 

Disamping itu juga dapat meningkatkan 

kemampuan intelegensinya, yang juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Dimana hasil 

belajar merupakan gambaran tingkat 

penguasaan mahasiswa terhadap sasaran 

belajar pada topik bahasan yang 

dieksperimenkan, yang diukur dengan 

berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada 

soal yang disusun sesuai dengan sasaran 

belajar. (Sahertian, 2004) 

Pada penelitian sebelumnya mengenai 

gaya belajar, yang dilaksanakan pada 

mahasiswa semester 4 STAKPN Ambon, 

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

gaya belajar berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar dengan nilai observasi 

F hitung = 11.151 yang lebih besar dari F 

tabel = 4.00 untuk taraf signifikansi p < 0.05. 

(Sahertian, 2004) 

Pendidikan Sarjana Keperawatan 

adalah suatu pendidikan  yang bertujuan 

untuk menghasilkan perawat yang disebut 

Profesional. Proses pendidikan ini 

dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu 

tahapan akademik dan tahapan profesi. 

Proses pendidikan tahap profesi di Indonesia 

dikenal dengan pengajaran klinik dan 

lapangan, yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menerapkan ilmu yang   dipelajari di kelas 

(pada tahap akademik). (Nursalam, 2002: 

267)  

Untuk menghasilkan perawat yang 

profesional, terlebih dahulu peserta didik 

harus melalui proses belajar yang baik 

dengan parameter hasil belajar yang dicapai 

sesuai dengan standar akademik. Oleh karena 

itu peserta didik dalam  menjalankan proses 

belajar diharapkan mempunyai cara belajar 

yang  efektif dan efisien. Untuk mendapatkan 

cara belajar yang efektif dan efisien, maka 

peserta didik harus mengenal dan memahami 

gaya belajar yang paling efektif  sesuai 

dengan tiga gaya belajar yang dominan dan 

paling sering digunakan, yaitu gaya belajar  

visual, auditori,  dan  kinestetik. (Gunawan, 

2007: 87). 

Bertolak dari hal tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan 

gaya belajar visual, auditori dan kinestetik 

dengan  hasil belajar pada mahasiswa 

Program Studi S-1 Keperawatan Semester III 

Stikes Stikes Hafshawaty Zainul Hasan 

Genggong Tahun Akademik 2010 / 2011. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

analitik korelasional yang mempelajari 

hubungan gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik dengan  hasil belajar. Dalam 

dimensi waktu, penelitian ini merupakan 

penelitian cross sectional yang bertujuan 

mempelajari dinamika korelasi antara 

kekuasaan kepemimpinan dengan kinerja. 

Teknik sampling menggunakan purposive 

sampling dengan jumlah sample yang 
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memenuhi kriteria inklusi sebanyak 32 

responden. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Karakteristik Responden 

a. Latar Belakang Pendidikan 

Mahasiswa  

Distribusi frekuensi latar belakang 

pendidikan mahasiswa Program Studi S-1  

Keperawatan Semester III Stikes 

Hafshawaty Zainul Hasan Genggong 

Tahun Akademik 2010 / 2011 dapat 

dilihat sebagai berikut:  
 

34%
66%

SMU 
IPA
SMU 
IPS

Sumber : Data sekunder kuesioner Penelitian 

2010 

Berdasarkan gambar 5.1 diatas 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 66% (19 orang) 

mempunyai latar belakang pendidikan 

SMU (IPA) dari total 32 responden. 

 

b. Latar Belakang Asal Mahasiswa  

Distribusi frekuensi latar belakang 

pendidikan mahasiswa Program Studi S-1  

Keperawatan Semester III Stikes 

Hafshawaty Zainul Hasan Genggong 

Tahun Akademik 2010 / 2011 dapat 

dilihat sebagai berikut:  
 

59%
10%

14%

10%
7% Situbondo

Pasuruan 

Banyuwangi

Probolinggo

Madura

Sumber : Data sekunder kuesioner Penelitian 

2010 

Berdasarkan gambar 5.2 di atas 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden berasal dari kota Situbondo 

yaitu 59% (17 orang) dari total 32 

responden. 

2. Data Khusus  

Dari 32 kuesioner yang dibagikan 

kepada responden, menunjukkan semua 

kuesioner memenuhi kriteria untuk 

dianalisis. Hasil analisis pengumpulan 

data menggunakan metode kuesioner 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

 

a. Gaya Belajar  
Distribusi frekuensi latar belakang 

pendidikan mahasiswa Program Studi S-1  

Keperawatan Semester III Stikes 

Hafshawaty Zainul Hasan Genggong 

Tahun Akademik 2010 / 2011, dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

0

20

40

60

VisualAuditorialKinestetik

55.17%

27.59%17.24% Visual

Sumber : Data primer kuesioner Penelitian 2010 

 

Berdasarkan gambar di atas, 

diketahui bahwa mayoritas gaya belajar 

responden adalah gaya belajar visual yaitu 

55,17% (16 responden) dari total 32 

responden. 

  

b. Hasil Belajar  

Adapun untuk memperoleh data hasil 

belajar, digunakan metode dokumentasi, 

yaitu nilai IP (Indeks Prestasi) Distribusi 

frekuensi latar belakang pendidikan 

mahasiswa Program Studi S-1  

Keperawatan Semester III Stikes 

Hafshawaty Zainul Hasan Genggong 

Tahun Akademik 2010 / 2011, dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

Dimana hasil pengelompokan hasil 

belajar sesuai dengan kelompok gaya 

belajar masing-masing responden dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini:   
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder kuesioner Penelitian 

2010 
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Berdasarkan gambar di atas, 

diketahui bahwa mayoritas hasil belajar 

responden adalah angat memuaskan yaitu 

65,50 % (19 responden) dari total 32 

responden. 

 

ANALISA DATA 

1. Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil 

Belajar  

Untuk mengetahui hubungan masing-

masing gaya belajar terhadap hasil belajar 

mahasiswa Program Studi S-1  Keperawatan 

Semester III Stikes Hafshawaty Zainul Hasan 

Genggong Tahun Akademik 2010 / 2011, 

maka data yang ada dianalisis dengan uji 

statistik Korelasi Spearman Rank dengan 

menggunakan program komputer, pada 

masing-masing gaya belajar, baik visual, 

auditori, maupun kinestetik.  

0

20

40

60

80

Visual AuditorialKinestetik

37.5%

25%

40%

62.5%
75%

60%

IP Memuaskan

 Sumber : Data primer kuesioner Penelitian 2010 

Berdasarkan gambar 5.4 di atas, 

diketahui bahwa perbandingan perolehan 

hasil belajar dengan Indeks Prestasi sangat 

memuaskan terbanyak pada kelompok gaya 

belajar auditori sebesar 75%. 

 

2. Hubungan Kelompok Gaya Belajar 

Visual Terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa Kelompok Visual 

Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi 

Spearman Rank dengan tingkat signifikasi 

0,05 didapatkan  (Sig.(2-tailed) 0,383 > 

0,05), hal ini berarti hasil penelitian ini 

menerima Ho, berarti tidak signifikan, 

artinya gaya belajar visual tidak efektif 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Tingkat 

hubungan menunjukkan hubungan tidak kuat 

karena didapatkan nilai correlation 

coefficient sebesar 0,234, dengan arah 

hubungan termasuk negatif karena nilai 

correlation coefficient -0,234, hal ini 

diartikan sebagai keterkaitan tidak langsung 

antara gaya belajar visual terhadap hasil 

belajar kelompok visual. 

  

3. Hubungan Kelompok Gaya Belajar 

Auditori dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa keseluruhan 

Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi 

Spearman Rank dengan tingkat signifikasi 

0,05 didapatkan (Sig.(2-tailed) 0,023 < 0,05), 

hal ini berarti hasil penelitian ini menerima 

Ha, berarti signifikan, artinya ada hubungan 

antara gaya belajar auditori dengan  hasil 

belajar mahasiswa. Tingkat hubungan 

menunjukkan hubungan sangat kuat karena 

didapatkan nilai correlation coefficient 

sebesar 0,778, dengan arah hubungan 

termasuk negatif karena nilai correlation 

coefficient -0,778, hal ini diartikan sebagai 

keterkaitan tidak langsung antara gaya 

belajar auditori terhadap hasil belajar 

kelompok auditori.  

  

4. Hubungan Kelompok Gaya Belajar 

Kinestetik dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa Kelompok Kinestetik 

Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi 

Spearman Rank dengan tingkat signifikasi 

0,05 didapatkan (Sig. (2-tailed) 0,115 > 

0,05), hal ini berarti hasil penelitian ini 

menerima Ho, berarti tidak signifikan, 

artinya gaya belajar kinestetik tidak efektif 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Tingkat 

hubungan menunjukkan hubungan sangat 

kuat karena didapatkan nilai correlation 

coefficient sebesar 0,854, dengan arah 

hubungan termasuk positif karena nilai 

correlation coefficient +0854, hal ini 

diartikan ada keterkaitan antara gaya belajar 

kinestetik terhadap hasil belajar dimana 

semakin efektif gaya belajar kinestetik maka 

semakin baik hasil belajar mahasiswa 

kelompok kinestetik.  

 

PEMBAHASAN 

 

1. Hubungan Kelompok Gaya Belajar 

Visual dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa Kelompok Visual  

Untuk mengetahui Hubungan 

kelompok gaya belajar visual terhadap hasil 

belajar mahasiswa dilakukan pengujian 

dengan uji Korelasi Spearman Rank. 

Berdasarkan hasil uji didapatkan gaya belajar 

visual tidak efektif terhadap hasil belajar 

mahasiswa kelompok visual dimana 

diperoleh (Sig. (2-tailed) 0,383 > 0,05), hal 

ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak, maka 

tidak signifikan). Tingkat hubungan 
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menunjukkan hubungan tidak kuat, karena 

didapatkan nilai correlation coefficient 

sebesar 0,234. Arah hubungan termasuk 

negatif karena didapatkan nilai correlation 

coefficient sebesar -0,234, hal ini diartikan 

sebagai keterkaitan tidak langsung antara 

gaya visual terhadap hasil belajar kelompok 

visual.  

Jika ditinjau kembali dari teori yang 

ada, kelompok gaya belajar visual biasanya 

akan belajar paling baik dengan membaca 

atau observasi. Mereka juga belajar dengan 

lebih mudah jika memandang, mengawasi 

dan mengobservasi, sehingga simulasi dan 

demonstrasi menjadi metode instruksi yang 

paling menguntungkan untuk pembelajaran 

mereka. Selain itu perkuliahan di kelas 

banyak menggunakan metode visual, 

misalnya media papan tulis, buku teks, 

mencatat, mengerjakan tugas tertulis bahkan 

mengerjakan tes yang sifatnya tertulis pula. 

Dengan kondisi seperti ini, seharusya cara 

pengajaran ini sangat menguntungkan bagi 

mahasiswa dengan gaya belajar visual untuk 

menghasilkan suatu bentuk prestasi belajar 

yang lebih baik.  

Dalam hasil penelitian pada 

mahasiswa Program Studi S-1  Keperawatan 

Semester III Stikes Hafshawaty Zainul Hasan 

Genggong Tahun Akademik 2010 / 2011, 

didapatkan bahwa gaya belajar visual tidak 

efektif dan tidak ada keterkaitan langsung 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam 

kaitannya dengan gaya belajar. Berdasarkan 

pada data analisa kuesioner mahasiswa 

kelompok visual belum mengoptimalkan ciri-

ciri gaya belajarnya, disebabkan mereka 

kurang mengenal gaya belajarnya sehingga 

dalam implementasi proses belajar, 

mahasiswa tidak tahu bagaimana 

menggunakan cara-cara untuk 

memaksimalkan gaya belajarnya. Beberapa 

cara yang seharusnya dilakukan untuk 

memaksimalkan kelompok gaya belajar 

visual diantaranya : menggunakan kertas tulis 

dengan tulisan yang berwarna, gambar grafik 

yang berisi informasi yang penting, bisa juga 

dengan membuat diagram, peta dan 

mewarnai untuk menggambarkan informasi 

yang ada, memahami suatu konsep secara 

keseluruhan sebelum terjun ke bagian 

detailnya, memberikan kode warna untuk 

bahan pelajaran dan perlengkapan kemudian 

menyusun pelajaran dengan aneka warna, 

bisa juga dengan menggunakan simbol-

simbol untuk mewakili konsep.  

 

2. Hubungan Kelompok Gaya Belajar 

Auditori dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa Kelompok Auditori 

Untuk mengetahui Hubungan 

kelompok gaya belajar auditori terhadap hasil 

belajar mahasiswa dilakukan pengujian 

dengan uji Korelasi Spearman Rank. 

Berdasarkan hasil uji tersebut didapatkan 

(Sig. (2-tailed) 0,023 < 0,05), hal ini berarti 

hasil penelitian ini menerima Ha, berarti 

signifikan, artinya gaya belajar auditori 

efektif terhadap hasil belajar mahasiswa. 

Tingkat hubungan menunjukkan hubungan 

sangat kuat karena didapatkan nilai 

correlation coefficient sebesar 0,778, dengan 

arah hubungan termasuk negatif karena nilai 

correlation coefficient -0,778, hal ini 

diartikan sebagai keterkaitan tidak langsung 

antara gaya belajar auditori terhadap hasil 

belajar kelompok auditori.  

Dalam hasil penelitian pada 

mahasiswa Program Studi S-1  Keperawatan 

Semester III Stikes Hafshawaty Zainul Hasan 

Genggong Tahun Akademik 2010 / 2011, 

didapatkan bahwa gaya belajar auditori 

efektif terhadap hasil belajar mahasiswa 

kelompok auditori. Hal tersebut dapat terjadi 

dengan berbagai penyebab dan faktor-faktor 

yang berpengaruh. Dalam proses pendidikan 

Diploma III Keperawatan, metode 

pembelajaran yang digunakan bermacam-

macam, dimana pada tahap akademik 

dilakukan melalui proses belajar 

ceramah/perkuliahan di kelas/Pengalaman 

Belajar Ceramah (PBC), Pengalaman Belajar 

Diskusi (PBD), dan Pengalaman Belajar 

Praktikum di Laboratorium (Astuti, 2000:11). 

Pada perkuliahan di kelas, umumnya 

metode pengajaran mayoritas menggunakan 

modalitas visual. Dosen mengajar 

menggunakan buku teks (visual), 

menggunakan media visual seperti papan 

tulis, OHP, laptop/LCD, dengan tampilan 

terbatas, membuat laporan tertulis (visual), 

dan mengerjakan tes pun dengan cara visual. 

Metode pengajaran ini sangat 

menguntungkan bagi mahasiswa yang 

memang memiliki gaya belajar visual. 

Sebaliknya mahasiswa yang bergaya belajar 

auditori akan mengalami kesulitan. Tetapi 

dari hasil penelitian menunjukkan sebaliknya 

dimana kelompok gaya belajar auditori tidak 
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mengalami kesulitan dengan metode 

pengajaran perkuliahan yang mayoritas 

visual ini. Hal ini disebabkan karena 

mahasiswa kelompok auditori lebih bisa 

mengkombinasikan gaya belajarnya, artinya 

pada kelompok auditori tidak hanya 

menggunakan satu gaya belajarnya saja yaitu 

gaya belajar auditori tetapi mereka juga bisa 

mengkombinasi dengan menggunakan gaya 

belajar visualnya.  

Kemampuan kelompok auditori 

mengkombinasi gaya belajar visualnya 

menunjukkan tidak ada keterkaitan langsung 

dengan gaya belajar auditori yang memang 

dimilikinya. Ini terlihat pada data analisa 

kuesioner mahasiswa kelompok auditori yang 

menunjukkan bahwa kelompok auditori 

masih belum mengoptimalkan ciri-ciri gaya 

belajarnya, hal ini disebabkan mereka kurang 

mengenal gaya belajarnya sehingga dalam 

implementasi proses belajar, mahasiswa tidak 

tahu bagaimana menggunakan cara-cara 

untuk memaksimalkan gaya belajar auditori 

yang memang dimilikinya. Adapun cara-cara 

yang seharusnya dilakukan untuk 

memaksimalkan kelompok gaya belajar 

auditori diantaranya : menggunakan variasi 

vokal (perubahan nada, kecapatan dan 

volume), gunakan pengulangan dan sebutkan 

kembali konsep-konsep tersebut serta 

kuncinya, membuat suatu konsep menjadi 

nyanyian yang mudah dipahami atau 

dihafalkan, menggunakan musik sebagia 

bagian dari kegiatan rutin anda.  

 

3. Hubungan Kelompok Gaya Belajar 

Kinestetik dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa Kelompok Kinestetik  

 

Untuk mengetahui Hubungan kelomok 

gaya belajar kinestetik terhadap hasil belajar 

mahasiswa dilakukan pengujian dengan uji 

Korelasi Spearman Rank. Berdasarkan hasil 

uji didapatkan (Sig.(2-tailed) 0,115 > 0,05), 

hal ini berarti hasil penelitian ini menerima 

Ho, berarti tidak signifikan, artinya gaya 

belajar kinestetik tidak efektif terhadap hasil 

belajar mahasiswa. Tingkat hubungan 

menunjukkan hubungan sangat kuat karena 

didapatkan nilai correlation coefficient 

sebesar 0,854, dengan arah hubungan 

termasuk positif karena nilai correlation 

coefficient +0,854, hal ini diartikan ada 

keterkaitan antara gaya belajar kinestetik 

terhadap hasil belajar dimana semakin efektif 

gaya belajar kinestetik maka semakin baik 

hasil belajar mahasiswa kelompok kinestetik.  

Ketidak efektifan gaya belajar 

kinestetik terhadap hasil belajar mahasiswa 

kelompok kinestetik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dalam kaitannya dengna 

gaya belajar. Berdasarkan pada data analisa 

kuesioner mahasiswa kelompok kinestetik 

belum mengoptimalkan ciri-ciri gaya belajar, 

disebabkan mereka kurang mengenal gaya 

belajarnya sehingga dalam implementasi 

proses belajar, mahasiswa juga tidak tahu 

bagaimana menggunakan cara-cara untuk 

memaksimalkan gaya belajar. Cara yang 

seharusnya dilakukan untuk memaksimalkan 

kelomok gaya belajar kinestetik, antara lain : 

dengan menggunakan alat bantu dalam 

belajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu 

dan untuk menekan konsep-konsep atau 

kunci, melakukan stimulasi konsep agar 

mudah memahami, jika diberikan bimbingan 

oleh dosen duduklah di dekatnya atau di 

sebelahnya, memperagakan konsep untuk 

mempelajari langkah demi langkah serta juga 

bisa melakukan gerakan-gerakan saat belajar 

untuk mempermudah mengingat.  

Selain faktor gaya belajar, juga 

terdapat beberapa faktor lain yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

mahasiswa kelompok kinestetik, dimana 

faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal 

dan eksternal seperti yang telah dipaparkan 

pada gaya belajar visual. Selain itu kondisi 

perkuliahan yang kurang mendukung 

(cenderung monoton, membosankan, metode 

pembelajaran yang kurang variatif dimana 

metode pembelajaran yang digunakan lebih 

banyak dengan metode visual), sehingga hal-

hal tersebut turut mempengaruhi hasil 

penelitian ini.  

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil analisis serta pembahasan 

pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Tidak semua gaya belajar memiliki 

hubungan dengan hasil belajar. 

2. Tidak ada  hubungan antara gaya belajar 

visual dengan hasil belajar mahasiswa 

kelompok visual. 

3. Ada hubungan antara gaya belajar auditori 

dengan  hasil belajar mahasiswa 

kelompok auditori.  
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4. Tidak ada hubungan antara gaya belajar 

kinestetik dengan  hasil belajar mahasiswa 

kelompok kinestetik. 

5. Hanya gaya belajar auditori yang 

memiliki hubungan dengan hasil belajar. 

 

S a r a n 

Perlunya mengetahui gaya belajar 

masing-masing peserta didik atau mahasiswa 

pada awal proses pembelajaran sehingga 

dosen dapat menganalisis dan menentukan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Perlunya 

pengembangan metode pembelajaran yang 

lebih bervariatif  dengan memperhatikan 

gaya belajar masing-masing peserta didik 

atau mahasiswa, agar proses belajar mengajar 

berlangsung dengan lebih efektif, sehingga 

pencapaian tujuan pembelajaran lebih 

optimal sesuai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. 

Pengajar atau dosen diharapkan 

mampu memadukan semua gaya belajar pada 

setiap metode pembelajaran untuk 

mengakomodasi keberagaman gaya belajar 

yang dimiliki peserta didik atau mahasiswa. 

Membantu peserta didik atau 

mahasiswa untuk lebih memahami tentang 

gaya belajarnya serta bagaimana cara-cara 

memaksimalkan dan mengkombinasikan 

gaya belajarnya sehingga dapat memberikan 

peluang yang besar bagi mahasiswa untuk 

dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik.  
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HUBUNGAN KEKUASAAN KEPEMIMPINAN DENGAN  

KINERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP 
 

TITIK SUHARTINI 

 

Staf Pengajar Manajemen Keperawatan  

STIKES Hafshawaty Zainul Hasan Genggong Probolinggo 

 

 

Abstract 

 

This research is a correlational a descriptive design that has purposed to identify the relationship 

between  leadership power and nurse performances in the ward of RSUD Waluyo Jati Kraksaan. 

The population of the research involved 7  in the ward and 62 nurses participated in the study ( 3 

nursess ware excluded due maternity live). A site of data analysis was conducted consisted of 

univariat, bivariat and multivariate tests. The finding demontraited that there is significant 

correlation between  reward power and nurse performances. On the other hand there was no 

significant correlation between legitimate, coercive, referent and  expert powers  and nurse 

performances. The multivariate analysis showed that nurse performances has the most correlation 

with reward power as shown by odd ratio 9,16 which means that the better reward power has for 

9,16 times opportunity to projuse better performance after  being controlled by coercive legitimate, 

referent and  expert powers, etc and gender. The finding also reafil had nurse as a ward leader 

should process a high ability in empowering others. In addition has care provider needs to improve 

there ward performance and responsible by attending ferther education and training. This research 

recommens a ferther research using depth an interview methods or comparative design. 

 

Keyword: Leadership Power, Nurse Performances  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu tenaga penggerak perubahan 

peradaban umat manusia adalah kekuasaan 

atau sosial power. Kekuasaaan digunakan 

oleh para pemimpin untuk menciptakan visi 

dan mempengaruhi para pengikutnya untuk 

melakukan perubahan. Dimanapun di dunia, 

kekuasaan merupakan kata kontroversial 

karena sangat diperlukan dan dalam waktu 

bersamaan dibenci orang. ”Power is 

America’s last dirty word” kata Rosabeth 

Moss Kanter (1979) dalam Wirawan (2003) 

memulai artikelnya dalam Harvard Buseniss 

Review. Kekuasaan merupakan kata kotor 

terakhir di Amerika. Sedangkan McGregor 

Burn (1979) dalam Wirawan (2003) 

mengemukakan istilah-istilah baru untuk 

kekuasaan yaitu clout (kekuatan), wallop 

(pukulan keras) dan muscle (otot). Kekuasaan 

sering dikaitkan dengan kekuatan dan 

kekerasan. Power atau kekuasaan merupakan 

kata yang dibenci karena penyalahgunaannya 

menghasilkan sesuatu yang dikutuk orang. 

Akan tetapi kekuasaan sangat diperlukan oleh 

para manajer dan pemimpin karena tanpa 

kekuasaan mereka tidak berdaya.  

Kekuasaan merupakan sesuatu yang 

abstrak, tidak kelihatan. Kekuasaan dalam 

organisasi terlihat pada jabatan, pakaian dan 

seragam, simbol-simbol dan posisi seseorang  

 

 

dalam sistem sosial. Kekuasaan merupakan 

milik interaksi sosial bukan milik individu. 

Kekuasaan  

ada jika ada interaksi sosial antara 

anggota sistem sosial. Kepemimpinan 

merupakan interaksi antara pemimpin dengan 

para pengikutnya atau bawahan. Jadi 

kekuasaan dapat terjadi dimana saja, di 

pemerintahan, di bisnis, di sekolah, di 

keluarga dan juga tatanan pelayanan 

kesehatan seperti di rumah sakit. Bawahan 

sering mengabaikan kekuasaan yang dimiliki 

atasannya. Dengan kata lain kekuasaan 

atasannya tidak memiliki nilai tukar atau 

tidak berharga bagi bawahannya. 

Kekuasaan dapat diperoleh, 

bertambah, berkurang bahkan hilang. Orang 

akan memperoleh kekuasaan (otoritas, 
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kekuasaan paksa, kekuasaan imbalan, 

kekuasaan informasi) jika menduduki jabatan 

tertentu karena dipilih atau diangkat secara 

sah. Kekuasaan ini akan bertambah besar 

ketika ia meniti karir mencapai jabatan yang 

lebih tinggi. Orang akan memperoleh 

kekuasaan keahlian karena belajar atau 

memperoleh pengalaman bekerja. Orang juga 

dapat memperoleh kekuasaan koneksi karena 

melakukan hubungan sosial dengan orang 

yang mempunyai kekuasaan atau konektor. 

Sejumlah pemimpin besar mengalami 

perubahan perilaku dan kejiwaan ketika 

berubah dari sangat berkuasa (powerfull) 

menjadi tidak berdaya (powerless). Di Eropa 

sejarah menceritakan bagaimana Napoleon 

Bonaparte ketika kehilangan kekuasaannya 

dari kaisar yang menguasai Eropa menjadi 

tahanan di Pulau Elba. Ia menjadi pelamun 

dan linglung. 

Penyalahgunaan kekuasaan dalam 

kepemimpinan oleh pemimpin terjadi dengan 

pola tertentu. Pertama, pemimpin berupaya 

memperbesar dan mengkonsentrasikan semua 

kekuasaan di tangannya. Pemimpin kemudian 

berupaya mempertahankan kekuasaannya. 

Kekuasaan berubah dari sebagai alat 

pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya 

menjadi tujuan pemimpin. Kedua, pemimpin 

mulai memanfaatkan kekuasaannya untuk 

kepentingan pribadinya. Kepemimpinan 

dikatakan berhasil jika seorang manajer atau 

pemimpin waspada dan bijaksana terhadap 

sumber kekuasaan dan pentingnya persepsi 

mereka terhadap kekuasaan itu. Pemanfaatan 

ini berupaya menggunakan sumber-sumber 

organisasi untuk kepentingan pemimpin, 

keluarganya dan kemudian meluas untuk 

kepentingan golongan. Ketiga, tindakan 

pemimpin itu dilegistimasi oleh para 

pengikutnya dengan mendiamkan perbuatan 

tersebut atau menganggap perbuatan tersebut 

merupakan hak prerogratif pemimpin. 

Akibatnya pemimpin makin 

menyalahgunakan kekuasannya yang 

berakibat absolutisasi kekuasaan. Tanpa 

reaksi dari para pengikut, akan terjadi 

pembusukan kepemimpinan dan tidak 

berfungsinya sistem sosial. 

Keperawatan di Indonesia saat ini 

sedang berkembang dan pelayanan 

keperawatan di rumah sakit mengalami 

banyak pembaharuan kearah yang lebih 

positif. Namun demikian, keperawatan di 

negara ini biasanya di dalam daftar 

kepemimpinan nasional kurang menyolok. 

Pandangan Culter (dalam Wirawan 2003) 

pada tenaga-tenaga pendidik keperawatan 

dan pelayanan keperawatan adalah bahwa 

mereka merupakan produk dari 

kepemimpinan yang bersifat mengarahkan 

dan otoriter. Menurut sejarah, para perawat 

menghindari kesempatan untuk memperoleh 

kekuasaan dan kekuatan politis. Sekarang 

para pekerja mengerti bahwa kekuasaan dan 

akal-akal politis akan membantu dalam 

pencapaian tujuan untuk memperbaiki 

pelayanan kesehatan dan meningkatkan 

otonomi perawat. 

Kepemimpinan akan membawa 

perubahan besar jika ditopang oleh situasi 

atau kondisi serta budaya yang berlaku dalam 

kelompok itu sendiri (Gibson, 1995 dalam 

Gitosudarmo, 2001). Berpijak pada pendapat 

tersebut untuk menunjukkan kekuatan 

keperawatan diperlukan budaya membangun 

kekuatan melalui praktek klinik keperawatan 

sebagai inti penataan organisasi keperawatan 

dan transformasi kepemimpinan 

keperawatan. Seorang kepala ruangan perlu 

memiliki power ketika menugaskan bawahan 

agar bekerja sesuai dengan tujuan. Power 

dapat diartikan kekuasaan mempengaruhi 

bawahan untuk melakukan sesuatu sesuai 

harapan atasan. Secara umum, ada lima dasar 

kekuasaan interpersonal yang bisa digunakan 

oleh pemimpin, yaitu: reward power, 

coercive power, legitimate power, referent 

power dan expert power (French dan Raven, 

1959 dalam Wirawan, 2003).  

Kinerja sebagai salah satu komponen 

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

seseorang didefinisikan sebagai penampilan 

hasil kerja baik kualitas pada masing-masing 

tugasnya maupun seberapa banyak tugas 

yang mampu diselesaikan yang dicapai 

seorang pegawai (Gibson, Ivancevic & 

Donelly, 1996). Kinerja karyawan pada 

dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan 

selama periode tertentu dibandingkan 

berbagai kemungkinan, misalnya standar, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil dari serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang yang 

merupakan tanggung jawabnya sebagai 

konsekuensi terhadap pekerjaan yang 
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dipercayakan kepadanya berdasarkan standar 

yang telah disepakati bersama.  

Beberapa penelitian tentang kinerja 

perawat yang diteliti oleh Rusmiati (2006) 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

mempunyai kinerja kurang baik (50,5%), 

Nomiko (2007) meneliti hal yang sama dan 

hasilnya menunjukkan 50% kinerja perawat 

kurang baik. Penelitian Dumauli (2007) 

menunjukkan bahwa 54% perawat berkinerja 

baik di ruang MPKP dan 49,2% kinerja baik 

di ruang non MPKP. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa 

rata-rata kinerja perawat masih kurang baik 

dan perlu adanya pengembangan personel, 

penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan 

mutu dan hasil kerja. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

deskriptif korelasional yang mempelajari 

hubungan kekuasaan kepemimpinan dengan 

kinerja. Dalam dimensi waktu, penelitian ini 

merupakan penelitian cross sectional yang 

bertujuan mempelajari dinamika korelasi 

antara kekuasaan kepemimpinan dengan 

kinerja. Teknik sampling menggunakan 

purposive sampling dengan jumlah sample 

yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 62 

responden. 

 

HASIL PENELITIAN 
1. Karakteristik Responden 

 

No 

 

 

Karakteristik Demografi 

 

Frekuen

si 

 

Persentase 

(%) 

1 Kelompok umur 

< 31 Tahun 

> 31 Tahun 

 

42 

20 

 

67,7 

32,3 

2 Jenis kelamin 
Laki-laki  

Perempuan 

 
17 

45 

 
27,4 

72,6 

3 Status Perkawinan 
Kawin 

Belum Kawin 

 
53 

9 

 
85,5 

14,5 

4 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan vokasi 
Pendidikan profesi 

 

60 
2 

 

96,8 
3,2 

5 Pengalaman Kerja 

< 8 Tahun 
> 8 Tahun 

 

37 
25 

 

59,7 
40,3 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik 

umur responden paling banyak pada usia < 

31 tahun yaitu 42 orang (67,7%). 

Karakteristik  jenis kelamin paling banyak 

perempuan yaitu 45 orang (72,6%). 

Karakteristik status perkawinan yang paling 

banyak adalah responden yang kawin yaitu 

53 orang (85,5%). Karakteristik tingkat 

pendidikan  lebih banyak pendidikan vokasi 

yaitu 60 orang (96,8%). Karakteristik 

pengalaman kerja paling banyak < 8 tahun 

yaitu 37 orang (59,7%). 

 

2. Data Khusus 

a. Kekuasaan Kepemimpinan 

 

No 
 

 

Kekuasaan 
Kepemimpinan 

 

Frekuensi 

 

Persentase 
(%) 

1 

 

 

Imbalan  

- Baik 

- Kurang Baik  

 

34 

28 

 

54,8 

45,2 

2 Paksaan  

- Baik 

- Kurang Baik 

 

46 

16 

 

74,2 

25,8 

3 Otoritas  
- Baik 

- Kurang Baik 

 
44 

18 

 
71 

29 

4 Referensi  
- Baik 

- Kurang Baik 

 
25 

37 

 
40,3 

59,7 

5 Keahlian  
- Baik 

- Kurang Baik 

 
37 

25 

 
59,7 

40,3 

   

 Berdasarkan data diperoleh distribusi 

kekuasaan kepemimpinan pada masing-

masing subvariabel menunjukkan bahwa 

lebih dari 50% baik, kecuali subvariabel 

referen yang menunjukkan baik hanya 40,3% 

sisanya menunjukkan kurang baik (59,7%).  
b. Kinerja Perawat 

 

No 
 

 

Kinerja Perawat  

 

Frekuensi 

 

Persentase 
(%) 

1 

 

Prestasi 

- Baik 

- Kurang Baik 

 

33 

29 

 

53,2 

46,8 

2 Tanggung Jawab 

- Baik 

- Kurang Baik 

 

41 

21 

 

66,1 

33,9 

3 Ketaatan 

- Baik 

- Kurang Baik 

 

27 

35 

 

43,5 

56,5 

4 Kejujuran 
- Baik 

- Kurang Baik 

 
36 

26 

 
58,1 

41,9 

5 Kerjasama 
- Baik 

- Kurang Baik 

 
42 

20 

 
67,7 

32,3 

 

Distribusi kinerja perawat pada masing-

masing subvariabel menunjukkan bahwa 

lebih dari 50% baik, kecuali subvariabel 

ketaatan yang menunjukkan baik hanya 

43,5% sisanya menunjukkan kurang baik 

(56,5%).  
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ANALISA DATA 

  

1. Analisis pemodelan multivariat regresi 

logistik ganda subvariabel jenis kelamin, 

imbalan, paksaan, otoritas, referensi, dan 

keahlian dengan kinerja perawat  
 

 

No 

Subvaria

bel 
B Wald 

p-

Wald 
OR CI 95% 

1 
Jenis 

Kelamin 
0,39 0,22 0,63 1,48 0,29 – 7,53 

2 Imbalan 2,21 9,54 
0,00

2 
9,16 2,24 – 37,4 

3 Paksaan 0,68 0,61 0,43 1,97 0,35 – 10,9 

4 Otoritas 0,69 0,66 0,41 2,00 0,37 – 10,79  

5 Referensi 1,33 3,14 0,07 3,79 0,87 – 16,53 

6 Keahlian 1,21 2,53 0,11 3,37 0,75 – 15,04 

 

 Hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa dari keseluruhan variabel independen 

yang diduga berhubungan dengan kinerja 

perawat di RSUD.Waluyo Jati Kraksaan 

Probolinggo hanya terdapat satu subvariabel 

yang berhubungan secara signifikan dengan 

kinerja perawat yaitu kekuasaan imbalan 

dengan p-wald 0,002. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa yang paling 

berhubungan dengan kinerja perawat adalah 

kekuasaan imbalan karena mempunyai nilai 

OR terbesar yaitu 9,16 artinya kekuasaaan 

imbalan yang dilaksanakan dengan baik 

mempunyai peluang 9,16 kali menghasilkan 

kinerja yang baik setelah dikontrol oleh 

kekuasaan paksaan, otoritas, referensi , 

keahlian dan jenis kelamin. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Merujuk pada penelitian ini, 

menunjukkan bahwa dari keseluruhan lima 

variabel independen yang diduga 

berhubungan dengan kinerja perawat di 

RSUD. Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo 

hanya terdapat satu subvariabel yang 

berhubungan secara signifikan terhadap 

kinerja setelah diuji dengan variabel 

konfonding dengan p-wald = 0,002. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa perawat yang 

menilai kekuasaan imbalan yang baik yang 

dilakukan oleh kepala ruangan berpeluang 

9,16 kali (OR) untuk meningkatkan kinerja 

baik setelah dikontrol oleh kekuasaan 

paksaan, otoritas, referensi, keahlian, dan 

jenis kelamin. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Emiliana (2004) yang meneliti tentang 

persepsi perawat pelaksana terhadap jenjang 

karier dan hubungannya dengan kinerja di 

Unit Medikal Bedah PK SINT Carolus 

Jakarta, dengan responden sejumlah 165 

perawat pelaksana dan menunjukkan hasil 

ada hubungan yang bermakna antara 

penghargaan dengan kinerja perawat. 

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian 

Prasojo (2005) yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan karakter dan motivasi 

dengan disiplin kerja perawat pelaksana di 

ruang rawat inap RSUD Kabupaten Batang, 

menggunakan desain deskriptif korelasional 

dengan 38 responden dan hasilnya 

menunjukkan ada hubungan antara 

penghargaan dengan disiplin kerja. Penelitian 

Lumbantoruan (2005) yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara iklim kerja dan 

karakteristik individu dengan kinerja perawat 

pelaksana di ruang rawat inap RSUP H. 

Adam Malik, menggunakan desai deskriptif 

korelasional dengan 141 responden dan 

menghasilkan bahwa ada hubungan antara 

penghargaan dengan kinerja perawat. 

Penelitian Lannasari (2005) yang bertujuan 

diketahuinya hubungan antara karakteristik 

demografi dan persepsi perawat terhadap 

reward system dengan motivasi kerja perawat 

pelaksana di ruang rawat RSI Jakarta, 

menggunakan desain cross sectional dengan 

232 responden dan menunjukkan hasil ada 

hubungan yang bermakna antara insentif 

dengan motivasi kerja. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Aminuddin (2002) yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang hubungan iklim kerja dengan kinerja 

perawat pelaksana di ruang rawat inap RSUD 

Dr. M. Yunus Bengkulu, menggunkan desain 

cross sectional dengan 38 responden dan 

menunjukkan hasil yang sama yaitu ada 

hubungan yang bermakna antara 

penghargaan dengan kinerja perawat 

pelaksana. 

Hasil tersebut dapat diasumsikan 

bahwa kinerja perawat lebih dominan 

dipengaruhi oleh kekuasaan kepemimpinan 

imbalan yang telah dilakukan oleh kepala 

ruangan di RSUD. Waluyo Jati Kraksaan 

Probolinggo. Atasan diharapkan mampu 

memberikan penghargaan bagi karyawan 

dengan perilaku yang diharapkan diperlukan 

dalam suatu sistem yang ada kaitannya 

dengan penekanan dan penghargaan dalam 

rangka meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan para karyawan dalam 

organisasi. Caranya jika memungkinkan 
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diberikan penghargaan bagi mereka yang 

dinilai berperilaku arif dan sesuai dengan 

norma yang berlaku di dalam organisasi. 

Misalnya bagaimana pimpinan peduli 

terhadap bawahannya demikian pula 

sebaliknya. Dengan penghargaan terhadap 

bawahan yang berperilaku sesuai dengan 

norma organisasi, akan menumbuhkan 

keyakinan bahwa perubahan membawa 

dampak positif, dan akan memotivasi yang 

lain untuk mengembangkan kepribadiannya 

sehingga kinerja pun juga akan meningkat. 

Imbalan merupakan suatu kebutuhan 

dalam meningkatkan komitmen, karenanya 

sistem keadilan dan pemerataan dalam sistem 

imbalan perlu dilakukan secara terbuka, 

sehingga tidak dikenal daerah basah dan 

daerah kering. Keterbukaan dalam sistem 

imbalan adalah bagaimana kita melakukan 

perhitungan-perhitungan imbalan  baik itu 

didasarkan pada indeks atau apapun 

istilahnya, diperlukan tim yang bisa mewakili 

setiap unsur yang berbeda dalam organisasi. 

Tentunya adil itu tidak berarti sama rata dan 

sama rasa akan tetapi disusun kesepakatan 

yang berdasarkan kinerja. Dengan 

keterbukaan, sumber pendapatan, berapa 

besar insentif dan bagaimana sistem 

pembagiannya akan menumbuhkan 

kepercayaan dikalangan bawahan. Pada 

akhirnya kinerja bawahan akan semakin 

tinggi. Bawahan tidak akan mudah 

berkhianat pada organisasi karena ia tahu 

persis berapa yang akan didapat sesuai 

dengan kapasitas dan kemampuannya untuk 

bekerja. Jadi ini merupakan reward system 

yang disepakati oleh semua pihak dalam 

organisasi dan dapat menghindarkan rasa iri 

antara atasan dan bawahan. 

Pendapat yang disampaikan oleh 

Robbins (2006) menyebutkan bahwa budaya 

organisasi sangat berbeda, misalnya beberapa 

organisasi berbudaya hangat, santai, dan 

mendukung; yang lain formal dan 

konservatif. Oleh karena itu, budaya 

organisasi di tempat manajer bekerja akan 

mempunyai pengaruh nyata pada 

pendefinisian taktik manakah yang dianggap 

sesuai. Sebagian budaya mendorong 

penggunaan keramahan, sebagian yang lain 

mendorong nalar, dan masih banyak  lain lagi 

yang mengandalkan sanksi dan ketegasan. 

Jadi organisasi itu sendiri akan 

mempengaruhi bagian taktik kekuasaan 

manakah yang dipandang dapat diterima baik 

untuk digunakan oleh para manajer. Bukti 

menunjukkan bahwa orang di negara-negara 

yang berbeda cenderung menyukai taktik 

kekuasaan yang berbeda. Sebagi contoh, 

penelitian yang membandingkan para 

manajer di Amerika Serikat dan Cina 

menemukan bahwa orang-orang Amerika 

menganggap nalar paling efektif sementara 

manajer Cina lebih menyukai taktik koalisi 

dan wewenang yang lebih tinggi. Perbedaan-

perbedaan ini cenderung konsisten dengan 

nilai-nila di kedua negara ini. Nalar konsisten 

dengan kesukaan orang Amerika akan 

konfrontasi langsung serta penggunaan 

bujukan rasional untuk mempengaruhi orang 

lain dan menyelesaikan perbedaan. Sama 

halnya, taktik koalisi dan wewenag yang 

lebih tinggi itu konsisten dengan orang Cina 

yang lebih suka menggunakan pendekatan 

tidak langsung ketika menghadapi 

permintaan-permintaan yang sulit atau 

kontroversial. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diasumsikan bahwa walaupun kelima sumber 

kekuasaan tersebut secara potensial tersedia 

pada setiap pemimpin sebagai sarana untuk 

meyakinkan atau mempengaruhi perilaku 

orang lain atau bawahan. Akan tetapi penting 

pula dicatat bahwa terdapat variasi perbedaan 

dalam kekuasaan yang dimiliki sebenarnya 

oleh pemimpin tersebut. Beberapa pemimpin 

mempunyai kekuasaan yang besar, sementara 

lainnya sangat sedikit. Sebagian perbedaan 

itu disebabkan karena organisasi dan jabatan 

pemimpin dalam organisasi tersebut 

(kekuasaan jabatan). Sebagian lainnya karena 

perbedaan individu di antara pemimpin-

pemimpin itu sendiri (kekuasaan pribadi). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

  Kekuasaan kepemimpinan diperoleh 

hasil pada masing-masing subvariabel 

(imbalan, paksaan, otoritas dan keahlian) 

menunjukkan lebih dari 50% dilaksanakan 

dengan baik kecuali kekuasaan referen yang 

menunjukkan baik hanya 40,3% sisanya 

menunjukkan kurang baik dan kinerja 

perawat menunjukkan hasil pada masing-

masing subvariabel (prestasi, tanggungjawab,  

kejujuran dan kerjasama) menunjukkan lebih 

dari 50% baik kecuali subvariabel ketaatan 

menunjukkan baik hanya 43,5% sisanya 

menunjukkan kurang baik. 
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  Hasil analisis menunjukkan bahwa 

jenis kekuasaan kepemimpinan yang paling 

berhubungan dengan kinerja perawat 

berdasarkan variabel perancu adalah 

kekuasaan kepemimpinan imbalan yang 

mempunyai nilai OR = 9,16 yang artinya 

kekuasaan kepemimpinan imbalan  yang 

dilaksanakan dengan baik mempunyai 

peluang 9,16 kali menghasilkan kinerja 

perawat yang baik setelah dikontrol oleh 

kekuasaan paksaan, otoritas referen, keahlian 

dan jenis kelamin.  
 

S a r a n 

  Rumah Sakit sebagai sarana 

pelayanan kesehatan diharapkan; 

menyempurnakan dan mengembangkan 

sistem penghargaan dan berfokus pada 

tingkat kompetensi klinik, beban kerja, 

tanggungjawab dan kewenangan yang 

dimiliki oleh perawat dalam menjalankan 

tugas dan peranannya; menyusun program 

pengembangan SDM untuk melanjutkan 

pendidikan formal; mengembangkan program 

pelatihan yang diadakan di rumah sakit atau  

berpartisipasi dengan instansi lain; 

mengembangkan program penilaian kinerja; 

menyempurnakan dan memberlakukan sistem 

jenjang karir bagi perawat. 

Setiap orang yang memangku jabatan sebagai 

pemimpin dalam hal ini adalah kepala 

ruangan, harus memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam memberdayakan orang lain. 

Kemampuan tersebut, tersirat dalam 

tanggung jawab ketika menggunakan 

kekuasaannya. Adapun kemampuan yang 

harus dikembangkan oleh kepala ruangan 

adalah sebagai berikut: mengusulkan sistem 

pemberian penghargaan baik yang berupa 

imbalan maupun pujian kepada perawat 

pelaksana yang berbasis pada penilaian 

kinerja; mengadakan pertemuan reguler 

dengan bawahan untuk berkomunikasi secara 

terbuka dan sebagai sarana untuk 

menyamakan persepsi dalam 

menyempurnakan sistem penilaian kinerja; 

menyempurnakan rincian tugas dari masing-

masing personel ruangan; mengembangkan 

program penyempurnaan SOP dan SAK 

secara reguler; mengikuti pelatihan 

keperawatan baik yang dilaksanakan di RS 

maupun di luar RS 
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TERPASANG KATETER DI RUANG 

ANGGREK RSUD KOTA MADIUN 
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ABSTRAK 

 

      Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah ditemukannya bakteri pada urin di kandung kemih, yang 

umumnya steril. Salah satu cara masuknya mikroorganisme ke dalam saluran kencing dapat 

melalui penyebaran eksogen sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter. Infeksi saluran kemih 

pada pemasangan kateter dapat dicegah bila pemasangan kateter memperhatikan prinsip aseptik 

dan perawatan kateter. Prinsip aseptic salah satunya melakukan perineal hygiene dengan 

menggunakan antiseptik sebelum pemasangan kateter dan selama kateter terpasang. Idealnya 

antiseptic harus di uji cobakan di tempat di mana mereka akan digunakan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektifitas perineal hygiene menggunakan chlorhexidin gluconate dengan iodine 

terhadap terjadinya Infeksi saluran kemih pada pasien terpasang dower cateter di Ruang Anggrek 

RSUD Kota Madiun. 

      Penelitian ini menggunakan desain Pra eksperimental dengan pendekatan Static Group 

Comparism. Populasi penelitian adalah pasien yang menggunakan dower cateter di ruaang Anggrek 

RSUD Kota Madiun pada tanggal 1 September – 1 Desember 2011 yang berjumlah 45 orang. 

Sampel adalah Pasien yang menggunakan dower cateter yang bersedia menjadi responden dan 

tidak mengalami infeksi saluran kemih sebelumnya di ruang Anggrek RSUD Kota Madiun yang 

berjumlah 26 orang. Tehnik sampling menggunakan accidental sampling. Data diproses dengan 

metode Independent sample T test. Variable dependen adalah terjadinya infeksi saluran kemih pada 

pasien yang terpasang dower cateter. 

      Hasil dari penelitian ini menunjukkan  dari 26 responden didapatkan 1 responden yang 

dilakukan perineal hygiene menggunakan chlorhexidine gluconate dan 6 responden yang dilakukan 

perineal hygiene menggunakan iodine yang mengalami infeksi saluran kemih. ρ value 0,027 < α 

0,005 yang berarti bahwa terdapat perbedaan efektifitas perineal hygiene menggunakan 

chlorhexidine gluconate dengan iodine terhadap terjadinya infeksi saluran kemih (pada pasien 

terpasang dower cateter di ruang Anggrek RSUD Kota Madiun). Hal ini dapat disebabkan karena 

pada pemakaian berulang daya kerja chlorhexidine gluconate semakin bertambah. 

Kata Kunci : Infeksi saluran kemih, chlorhexidine gluconate, iodine, pasien ber-dower cateter 

 

PENDAHULUAN 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah 

ditemukannya bakteri pada urin di kandung 

kemih, yang umumnya steril. Selain bakteri 

aerob ISK dapat disebabkan oleh virus, ragi, 

dan jamur. Masuknya mikroorganisme ke 

dalam saluran kencing dapat melalui 

penyebaran endogen yaitu kontak langsung 

dari tempat infeksi terdekat, hematogen, 

limfogen, eksogen sebagai akibat pemakaian 

alat berupa kateter atau sistoskopi. (Suyono, 

2001). Infeksi saluran kemih pada 

pemasangan kateter dapat dicegah bila 

pemasangan kateter memperhatikan prinsip 

aseptik dan perawatan kateter. Prinsip aseptic 

salah satunya melakukan perineal hygiene 

dengan menggunakan antiseptik sebelum 

pemasangan kateter dan selama kateter 

terpasang. Antiseptik mempunyai peranan 

penting dalam pencegahan dan perawatan 

luka karena kuman. (Potter,2004). 

Berdasarkan studi dokumentasi yang 

dilakukan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 

31 Mei 2011 di ruang Anggrek RSUD Kota 

Madiun terdapat 23 pasien  dari 40 pasien 

atau 57% pasien yang terpasang dower 

cateter yang mengalami infeksi saluran 
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kemih yang belum dapat dijelaskan 

penyebabnya. 

Di Amerika dilaporkan bahwa 

setidaknya 6 juta pasien datang ke dokter 

setiap tahunnya dengan diagnosis Infeksi 

Saluran Kemih. Di suatu rumah sakit di 

Yogyakarta Infeksi Saluran Kemih 

merupakan penyakit infeksi yang menempati 

urutan ke-2 dan masuk dalam 10 besar 

penyakit (data bulan Juli – Desember 2004). 

Komplikasi ISK yang paling berat adalah 

urosepsis dengan angka kematian yang masih 

tinggi (25-60%), dan bisa menyebabkan 

terjadinya gagal ginjal akut. Dari data rekam 

medik di RSUD Dr Sutomo Surabaya 

penyebab GGA melalui ISK sebesar 16,85%. 

Dari penelitian Pranawa tahun 1997 

mendapatkan infeksi nosokomial dari 80 

penderita yang dilakukan pemasangan kateter 

sebanyak 27,50%, lebih rendah dari yang 

didapatkan Hernomo Kusumobroto di tahun 

1984 sebesar 57,5%. (Widayati, A., 

Wirawan, I P.E., Kusharwanti, A., 2004). 

Seorang peneliti bernama J Clin Path 

(1972) pernah mengadakan penelitian tentang 

efektifitas 6 antiseptik yaitu -chlor-m-

xylenol in alcohol (Dettol surgical), 

chlorhexidin gluconate in detergen 

(Hibiscrub), aqueous preparation  -chlor-m-

xylenol (Dettol), chlorhexidin gluconate 

(Hibitane), povidone iodine (Disadine), 

cetrimide (Cetavlon) yang digunakan untuk 

membersihkan perineum pada pasien yang 

akan dilakukan operasi episiotomi.. Dan 

dihasilkan temuan bahwa Dettol surgical 

paling efektif dalam membunuh bakteri 

(100%), diikuti oleh Hibiscrub (98%), 

Hibitane (82%), Cetavlon (63%), Disadine 

(60%). Saat ini antiseptic yang tersedia untuk 

perineal hygiene di RSUD Kota Madiun 

adalah chlorhexidin gluconate dan iodine..  

Berdasarkan data jumlah penderita Infeksi 

Saluran Kemih diatas hal ini dimungkinkan 

hal ini dikarenakan ketidak efektifan 

antiseptic yang digunakan. 

Perawat mempunyai peran penting 

dalam pencegahan Infeksi Saluran Kemih 

pada pasien dengan pemasangan kateter urin, 

karena perawat adalah pihak yang diberi 

wewenang untuk melakukan pemasangan 

kateter urin. Perawat juga bertanggung jawab 

mempertahakan kateter urin yang terpasang,  

mengganti balutan, mengawasi adanya tanda-

tanda infeksi dan melakukan pelepasan 

kateter urin setelah kondisi pasien cukup baik 

atau jika tirah baring pasien di hentikan 

(Perry and Potter, 2005). Perawat juga harus 

mengetahui keefektifan antiseptik yang 

digunakan untuk melakukan perineal 

hygiene. Karena penggunaannya yang In 

vitro, antiseptik menimbulkan dampak yang 

berbeda pada setiap bagian tubuh. Idealnya 

antiseptic harus di uji cobakan di tempat di 

mana mereka akan digunakan ( 

Thomas,1961).  Di RSUD            Kota 

Madiun belum pernah diadakan uji coba 

untuk menilai keefektifan antiseptik yang 

digunakan untuk perineal hygiene. Ruang 

Anggrek adalah bangsal bedah dewasa, dan 

bangsal penyakit dalam dan syaraf kelas tiga.   

Berdasarkan data dan permasalahan di 

atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ” Efektifitas Perineal 

Hygiene menggunakan chlorhexidin 

gluconate dengan iodine Terhadap terjadinya 

Infeksi Saluran Kemih Pada Pasien 

Terpasang Dower cateter di Ruang Anggrek 

RSUD      Kota Madiun ”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain penelitian yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah Pra eksperimental 

dengan pendekatan Static Group Comparism. 

Sampel dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

kelompok eksperimen yang menerima 

perlakuan perineal hygiene dengan 

chlorhexidin gluconate( X ) dan kelompok 

eksperimen yang menerima perlakuan 

perineal hygiene dengan iodine yang diikuti 

pengukuran kedua atau observasi ( O2 ). 

Hasil observasi ini kemudian dibandingkan 

dengan hasil observasi pada kelompok 

control yang menerima perlakuan berbeda 

(Setiadi,200). Penelitian dilaksanakan pada 1 

Septembar s/d 1 Desember 2011,  bertempat 

di Ruang Anggrek RSUD Kota madiun. Jenis 

instrumen yang digunakan dalam usulan 

penelitian ini adalah SOP perineal hygiene 

dan lembar observasi. 
 

HASIL PENELITIAN 

1. Data responden yang dilakukan perineal 

hygiene dengan chlorhexidin gluconate 

pada pasien terpasang kateter di Ruang 

Anggrek RSUD Kota Madiun 
No Keterangan ∑ 

Responden 

Persentase 

1 ISK 1 8 

2 Tidak ISK 12 92 

 ∑ 13 100 
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2. Data responden yang dilakukan perineal 

hygiene menggunakan iodine pada pasien 

terpasang dower cateter di Irna Anggrek. 
No Keterangan ∑ 

Responden 

Persentase 

1 ISK 6 46 

2 Tidak ISK 7 54 

 ∑ 13 100 

 

3. Data komparasi efektifitas perineal 

hygiene menggunakan chlorhexidin 

gluconate dengan iodine terhadap 

terjadinya infeksi saluran kemih pada 

pasien terpasang dower cateter 
               Terjadi 

ISK 

Antiseptik 

ISK Tidak ISK 

f % f % 

Chlorhexidine 

gluconate 

1 3 12 46 

Iodine 6 23 7 27 

Pada tabel dapat dilihat responden 

yang tidak terjadi infeksi saluran kemih lebih 

banyak didapatkan pada responden yang 

dilakukan perineal hygiene menggunakan 

chlorhexidine gluconate (46%). 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimanakah efektifitas perineal hygiene 

menggunakan chlorhexidine gluconate 

dengan iodine terhadap terjadinya infeksi 

saluran kemih pada pasien terpasang dower 

cateter di ruang Anggrek RSUD Kota 

madiun. Hasil uji statistic yang dilakukan 

dengan menggunakan Independent T test 

dengan menggunakan SPSS versi 16 adalah 

Ha diterima. 

 

1. Perineal Hygiene menggunakan 

Chlorhexidine Gluconate 

 

Dari penelitian ini didapatkan dari 13 

responden yang dilakukan perineal hygiene 

menggunakan chlorhexidine gluconate 

hampir seluruhnya (92%) atau 12 orang tidak 

mengalami infeksi saluran kemih. Terjadinya 

infeksi saluran kemih juga berhubungan 

dengan usia dan diagnose responden, dan 

lama pakai dower cateter. Usia responeden 

81 – 90 dengan diagnose post skin traksi. 

Penyakit infeksi saluran kemih dapat 

mengenai dari semua umur baik pada anak 

anak, remaja, dewasa maupun pada umur 

lanjut. Infeksi saluran kemih pada bagian 

tertentu dari saluran perkemihan yang 

disebabkan oleh bakteri terutama e- coli; 

resiko dan beratnya meningkat dengan 

kondisi seperti refluks vesikouretral, 

obstruksi saluran perkemihan, statis 

perkemihan, pemakaian instrument uretral 

baru, septicemia. Infeksi dapat diawali oleh 

penggunaan kateter untuk drainase kandung 

kemih dan didukung oleh stasus urin dalam 

kandung kemih untuk jangka waktu yang 

lama. ( Tucker, M, S, 1998) 

 Dari penelitian didapatkan hubungan 

antara usia dengan terjadinya infeksi saluran 

kemih walaupun tidak didukung secara teori. 

Hal ini dikarenakan pada responden yang 

dilakukan perineal hygiene menggunakan 

chlorhexidine gluconate hanya 1 responden 

yang mengalami infeksi saluran kemih yaitu 

pada pasien yang berusia 81 – 90. Diagnosa 

skin traksi tidak mempengaruhi terjadinya 

infeksi saluran kemih karena tidak 

mempengaruhi syaraf yang bekerja di 

kandung kemih dan tidak menyebabkan 

sumbatan.  

 

2. Perineal Hygiene menggunakan Iodine 

 

      Dari penelitian ini didapatkan dari 

13 responden yang dilakukan perineal 

hygiene menggunakan Iodin lebih dari 

setengahnya (54%) atau 7 orang tidak terjadi 

infeksi saluran kemih. Terjadinya infeksi 

saluran kemih dapat dipengaruhi oleh usia, 

jenis kelamin, status marital, dan diagnose. 

Walaupun pada hasil uji statistic (lampiran 

13,14,15,16) didapatkan hasil tidak ada 

hubungan terjadinya infeksi saluran kemih 

dengan usia, jenis kelamin, status marital, 

dan diagnose. 

      Infeksi saluran kemih  dapat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, yaitu pada 

perempuan. Uretra perempuan tampaknya 

lebih cenderung didiami oleh basil gram 

negatif, karena letaknya di atas anus, 

ukurannya pendek (kira-kira 4 cm), dan 

berakhir dibawah labia. Infeksi saluran kemih 

juga dapat disebabkan oleh aktivitas seksual. 

Pijatan uretra, seperti yang terjadi selama 

hubungan seksual menyebabkan masuknya 

bakteri kedalam kandung kemih dan hal yang 

penting dalam patogenesis infeksi saluran 

kemih pada perempuan muda. (Tessy,2001) 

      Dalam penelitian ini didapatkan 

tidak ada hubungan antara usia, jenis 
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kelamin, status marital, dan diagnosa pada 

responden yang dilakukan perineal hygiene 

menggunakan  iodine. Hal ini karena 

karakteristik responden kurang representatif . 

Pada jenis kelamin, didapatkan bahwa 

responden berjenis kelamin perempuan lebih 

sedikit dari responden yang berjenis kelamin 

laki laki. (lampiran 14).  Status marital tidak 

mempengaruhi karena semua responden 

sudah menikah.  

 

3. Efektivitas Perineal Hygiene 

menggunakan chlorhexidine gluconate 

dengan iodine terhadap terjadinya 

infeksi saluran kemih pada pasien 

terpasang dower cateter 

Dari penelitian ini didapatkan perbedaan 

efektifitas perineal hygiene menggunakan 

chlorhexidine gluconate dengan iodine 

terhadap terjadinya infeksi saluran kemih 

(pada pasien terpasang dower cateter di ruang 

Anggrek RSUD Kota Madiun).  

      Pada tabel group statistic ( Lampiran 

7) diperoleh nilai mean kelompok yang 

dilakukan perineal hygiene menggunakan 

chlorhexidin gluconate yang terjadi infeksi 

saluran kemih sebesar 0.08, sedangkan mean 

kelompok yang dilakukan perineal hygiene 

menggunakan Iodin yang terjadi infeksi 

saluran kemih sebesar 0.46. Oleh karena nilai 

rerata terjadinya infeksi saluran kemih 

kelompok yang dilakukan perineal hygiene 

menggunakan chlorhexidin gluconate lebih 

kecil daripada kelompok yang dilakukan 

perineal hygiene menggunakan iodine 

sehingga dapat dinyatakan perineal hygiene 

menggunakan chlorhexidin gluconate lebih 

efektif terhadap terjadinya infeksi saluran 

kemih pada pasien terpasang dower cateter di 

RSUD Kota madiun. Pada tabel Independent 

sample T test diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,027. Oleh karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari taraf signifikansi 5% 

(p=0,027<0,05) maka dapatdinyatakan Ha 

diterima. Yang artinya terdapat perbedaan 

efektifitas perineal hygiene menggunakan 

chlorhexidine gluconate dengan iodine 

terhadap terjadinya infeksi saluran kemih 

pada pasien terpasang dower cateter di ruang 

Anggrek RSUD Kota Madiun. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian J Clin Path (1972) bahwa 

chlorhexidine gluconate lebih efektif untuk 

membersihkan perineum pasien yang akan 

dilakukan operasi episiotomi. Kelebihan dari 

Chlorhexidine gluconate yaitu tidak 

berwarna, mudah larut dalam air, 

perlindungan kimiawi meningkat dengan 

penggunaan berulang, serta tidak merangsang 

atau menimbulkan iritasi.  (Tjay, H, T, 2002).  

Iodine mempunyai efek membunuh yang 

cepat dan ideal untuk pembersihan vaginal, 

tapi dapat menimbulkan iritasi pada pasien 

yang alergi dan cepat diinaktivasi oleh cairan 

tubuh (Tjay, H, T, 2002). Dalam penelitian 

ini didapatkan hasil bahwa perineal hygiene 

menggunakan chlorhexidine gluconate lebih 

efektif daripada iodine. Dan didapatkan 

beberapa kejadian iritasi pada responden 

yang dilakukan perineal hygiene 

menggunakan iodine. 

 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

 

a. Responden yang dilakukan perineal 

hygiene menggunakan chlorhexidine 

gluconate hanya 1 (3%) yang 

mengalami infeksi saluran kemih. 

b. Responden yang dilakukan perineal 

hygiene menggunakan Iodine 

didapatkan 6 (23%) yang mengalami 

infeksi saluran kemih. 

c. Dari penelitian ini didapatkan 

(ρ=0,027<α=0,05) maka dapat 

dinyatakan Ha diterima. Yang artinya 

terdapat perbedaan efektifitas perineal 

hygiene menggunakan chlorhexidine 

gluconate dengan iodine terhadap 

terjadinya infeksi saluran kemih pada 

pasien terpasang dower cateter di 

ruang Anggrek RSUD Kota Madiun. 

 

2. Saran 

 

a. Tempat penelitian ( RSUD kota 

Madiun), perlu diadakannya pelatihan 

bagi tenaga keperawatan agar lebih 

terampil dan dapat melakukan tindakan 

sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang menjaga sterilitas dalam 

melakukan tindakan. 

b. Institusi pendidikan atau Akademik, 

perlu ditekankn kepada mahasiswa 

perlunya perineal hygiene tentang 

pentingnya pemakaian antiseptik 

sebelum dan selama pasien terpasang 

dower cateter sangat diperlukan untuk 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  September 2012 

31 

 

mencegah terjadinya infeksi saluran 

kemih. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, Dalam 

penelitian ini didapatkan bahwa lama 

pemakaian dower cateter 

mempengaruhi terjadinya infeksi 

saluran kemih. Hal ini dapat digunakan 

sebagai masukan pada penelitian 

selanjutnya. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DASAR  

DENGAN STATUS IMUNISASI DASAR ANAK USIA 12 BULAN 

DI POLI ANAK RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN 
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Staf Pengajar Departemen Keperawatan Medikal Bedah  

Stikes  Satriya Bhakti Nganjuk 

 

ABSTRAK 

 

Pemberian imunisasi dasar yang tepat waktu merupakan salah satu upaya pemberian 

kekebalan secara optimal sebelum bayi berusia satu tahun dan melindungi dari penyakit yang dapat 

menimbulkan cacat dan kematian. Banyak faktor yang menyebabkan pemberian imunisasi tidak 

tepat waktu salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan ibu merupakan faktor yang penting 

untuk membentuk perilaku terutama dalam bidang kesehatan anak. Semakin baik pengetahuan ibu 

tentang imunisasi maka kemungkinan besar ibu akan berperilaku untuk mencegah, menghindari 

dan memelihara kesehatan anak dengan memberikan imunisasi yang tepat dan lengkap. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan 

ketepatan pemberian imunisasi dasar anak usia 12 bulan di Poli Anak RSUD Caruban Kabupaten 

Madiun. Penelitian ini dilakukan di Poli Anak RSUD Caruban Kabupaten Madiun pada tanggal 1 

Juli 2011 sampai 31 Juli 2011. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analitik korelasional dengan 

rancangan potong lintang (Cross Sectional). Populasi dari penelitian ini adalah semua ibu  yang 

mempunyai bayi usia 0-12 bulan yang terdaftar pada register Poli Anak RSUD Caruban Kabupaten 

Madiun. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi, sedangkan pengumpulan data sekunder 

mengenai ketepatan pemberian imunisasi didapat dari dokumentasi pada Kartu Menuju Sehat 

(KMS) bayi dan buku register posyandu. Uji hubungan antar variabel yang berbentuk skala ordinal 

dengan menggunakan uji statistik korelasi Spearmen Rank yang mempunyai tingkat signifikan p < 

0,05 program windows SPSS 13. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pengetahuan cukup 

dengan angka ketepatan imunisasi cukup tepat pula, yaitu sebanyak 6 responden (26,1%) diperoleh 

nilai signifikansi (p) 0.007 dan koefisien korelasi () 0.547, dalam keputusan hipotesa  < 0.05 

yang diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, jadi ada hubungan bermakna sedang antara 

pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan ketepatan pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 0-

12 bulan di Poli Anak RSUD Caruban Kabupaten Madiun.  

Dari hasil penelitian ini diperlukan penyuluhan kesehatan anak khususnya tentang imunisasi 

dan diharapkan ibu setiap bulan datang ke posyandu untuk mengetahui pertumbuhan dan 

perkembangan anaknya serta untuk mendapatkan imunisasi tepat waktu sesuai umur anak dan 

lengkap.  

Kata Kunci :  Pengetahuan, Ibu, Bayi usia 0-12 bulan, Imunisasi, Ketepatan pemberian 

imunisasi 
 

 

PENDAHULUAN 

Anak merupakan aset bangsa yang 

akan meneruskan pembangunan nasional di 

masa yang akan datang, untuk itu anak perlu 

mendapatkan perlindungan dari penyakit 

yang dapat menimbulkan cacat dan kematian. 

Salah satu upaya pemberian perlindungan 

tersebut adalah  dengan cara pemberian 

imunisasi, imunisasi dasar sebagai upaya 

yang dilakukan dengan sengaja memberikan 

kekebalan (imunitas) pada bayi atau anak 

sehingga terhindar dari penyakit,  Depkes 

(2006). imunisasi dasar harus diberikan pada 

anak usia kurang dari satu tahun. Kenyataan 

terjadi di RSUD Caruban masih banyak anak 

usia satu tahun yang belum mendapatkan 

imunisasi dasar secara lengkap. Dari hasil 

studi pendahuluan peneliti menemukan 

bahwa di poli anak RSUD caruban masih 

banyak dijumpai bayi usia satu tahun  belum 
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mendapatkan imunisasi secara lengkap, dapat 

diketahui dari wawancara secara langsung 

kepada ibu bayi yang sedang kontrol di poli 

anak tersebut. Hal tersebut dipengaruhi 

karena kurangnya pengetahuan ibu tentang 

imunisasi dan kurangnya kesadaran ibu untuk 

membawa anaknya ke poli  anak untuk di 

imunisasi. 

Bayi-bayi yang baru lahir memiliki 

resiko tinggi terserang penyakit menular yang 

mematikan. Setiap tahun di seluruh dunia, 

ratusan anak-anak meninggal karena penyakit 

yang sebenarnya masih dapat dicegah 

(Sulianti Saroso, 2007). Sedangkan di 

Indonesia tanpa imunisasi, kira-kira 3 dari 

100 kelahiran anak akan meninggal karena 

penyakit campak, 2 dari 100 kelahiran anak 

akan meninggal karena batuk rejan, 1 dari 

100 kelahiran anak akan menderita penyakit 

polio. Imunisasi yang dilakukan akan 

melindungi anak-anak terhadap penyakit, 

tetapi tidak semua bayi telah dibawa untuk 

mendapatkan imunisasi yang lengkap 

(Setiawan Ikhsan, 2008). Berdasarkan 

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) 

periode Januari sampai dengan Desember 

2010 jumlah anak usia 12 bulan yang masih 

mendapatkan imunisasi dasar di RSUD 

Caruban adalah sebanyak 288 anak dan 

sejumlah  63 anak tidak mendapatkan 

imunisasi dengan lengkap. Dari hasil studi 

pendahuluan pada tanggal 4 mei 2011 di Poli 

Anak RSUD Caruban  Kabupaten Madiun 

diperoleh data jumlah anak usia 12 bulan 

yang masih mendapatkan imunisasi dasar 

sebanyak 11 bayi dan terdapat 6 bayi (42,1 

%) yang belum mendapatkan imunisasi dasar 

dengan lengkap. Dengan karakteristik ibu 

yang berpendidikan dasar 2 orang (26,3 %),  

ibu yang berpendidikan menengah 5 orang 

(63,2 %) dan ibu yang berpendidikan tinggi 4 

orang (10,5 %). 

Ketidakberhasilan pencapaian program 

imunisasi disebabkan oleh faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal meliputi 

kurangnya kesadaran, kemauan dan 

pengetahuan dari pihak yang bersangkutan 

dalam hal ini ibu bayi. Faktor eksternal 

meliputi jarak masyarakat dengan RSUD  

yang jauh, transportasi yang sulit, juga 

peranserta dari kader / tokoh masyarakat 

yang masih kurang, apabila semua uraian 

masalah diatas tidak segera di tangani maka 

akan timbul dampak negatif bagi bayi yaitu 

tidak terpenuhinya sistem kekebalan tubuh 

bayi terhadap suatu penyakit yang 

disebabkan karena penurunan kekebalan 

tubuh bayi tersebut, bagi ibu sendiri 

kurangnya pengetahuan berdampak pada 

keterlambatan dan imunisasi dasar tidak 

dapat di berikan secara lengkap. (Ina Adiati, 

2008). 

 Upaya yang harus dilakukan untuk 

mengurangi angka keterlambatan  pemberian 

imunisasi dengan memberikan informasi 

pada ibu-ibu melalui penyuluhan, brosur-

brosur, bacaan, sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang imunisasi terutama 

pada ibu dengan tingkat pengetahuan kurang. 

Seorang ibu akan mempunyai pengetahuan 

yang baik tentang jadwal imunisasi dan 

melakukan imunisasi tepat waktu serta tahu 

apa yang harus dilakukan bila terjadi 

keterlambatan pemberian imunisasi (Depkes 

RI, 2006). Berdasarkan permasalahan diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan 

pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar 

dengan status imunisasi dasar anak usia 12 

bulan di Poli Anak RSUD Caruban 

Kabupaten Madiun”. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah penelitian korelasi dengan 

menggunakan rancangan potong lintang 

(Cross Sectional), dimana peneliti melakukan 

observasi atau pengukuran variabel artinya 

subyek diobservasi satu kali saja dan 

pengukuran variabel independen dan variabel 

dependen dilakukan pada saat pemeriksaan 

atau pengkajiaan data. Tempat penelitian 

dilaksanakan di Poli Anak RSUD Caruban,  

Kabupaten Madiun. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2011 sampai 

31 Juli 2011. 

Populasi dari penelitian ini adalah 

semua ibu  yang mempunyai anak  usia 12 

bulan yang terdaftar pada register Poli Anak 

RSUD Caruban, Kabupaten Madiun sejumlah 

40 orang.  Sampel penelitian yaitu ibu yang 

mempunyai anak usia 12 bulan yang 

berkunjung ke Poli Anak RSUD Caruban, 

Kabupaten Madiun untuk memberikan 

imunisasi pada bayinya dengan sampling 

accidental sampling yaitu suatu cara 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

kebetulan bertemu 

Dalam penelitian ini variabel 

diidentifikasikan sebagai variabel independen 
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dan variabel dependen.. Variabel Independen 

(variabel bebas) pada penelitian ini adalah 

pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar. 

Variabel Dependen (variabel terikat) adalah 

status  imunisasi dasar pada anak usia 12 

bulan.  Dalam penelitian ini pengumpulan 

data primer dengan menggunakan kuesioner 

yang mengacu pada teori dan konsep. Data 

dari kuesioner yang telah terkumpul dan telah 

diisi oleh responden serta data yang didapat 

dokumentasi KMS dan register imunisasi 

Poli Anak yang diisikan pada lembar 

observasi dianalisis sesuai prosedur analisis 

data 
 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Pengetahuan Responden Tentang 

Imunisasi 

 

 

Berdasarkan gambar dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

mempunyai pengetahuan yang cukup 

tentang imunisasi yang berjumlah 12 

responden (52,2%) dan sisanya 7 

responden (30,4%) mempunyai 

pengetahuan yang baik sedangkan yang 

mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 

4 responden (17,4%).   

 

2. Ketepatan Jadwal Pemberian 

Imunisasi 

Tabel Diagram pie distribusi responden 

berdasarkan ketepatan pemberian 

imunisasi di Posyandu desa 

Pilangkenceng tanggal 10 Juni-10 Juli 

2009 
kriteria Jumlah 

bayi 

prosentase 

Tepat waktu 7 30,4 

Cukup waktu 10  43,5 

Kurang tepat 4 17,4 

Tidak tepat 2 8,7 

total 23 100 

Berdasarkan gambar dapat 

diketahui sebagian besar responden 

memberikan imunisasi pada bayinya 

dengan cukup tepat waktu yaitu berjumlah 

10 bayi (43,5%) sedangkan sejumlah 7 

bayi (30,4%) mendapatkan imunisasi 

dengan tepat waktu, ada 4 bayi (17,4%) 

mendapatkan imunisasi kurang tepat 

waktu selain itu masih ada juga 2 bayi 

(8,7%) yang mendapatkan imunisasi tidak 

tepat waktu. 

 

3. Hubungan pengetahuan ibu tentang 

imunisasi dengan ketepatan pemberian 

imunisasi dasar 

Pengeta

huan 

Ketepatan Imunisasi 

Total 
Tepat Cukup 

Tepat 

Kurang 

Tepat 

Tidak 

Tepat 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Baik 4 17 3 13 - - - - 7 30 

Cukup 3 13 6 26 1 4 2 8 12 52 

Kurang - - 1 4 3 13 - - 4 17 

Total 7 30 1

0 

43 4 17 2 8 23 10

0 

Korelasi Spearman Rho                p = 0,007                      coef. correlation 

() = 0,547 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui 

mengenai hubungan pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dengan ketepatan 

pemberian imunisasi dari 7 responden 

(30,4%) yang memiliki pengetahuan baik 

terdapat 4 responden (17,4%) 

memberikan imunisasi tepat waktu dan 

sisanya 3 responden (13,0%) memberikan 

imunisasi cukup tepat. Ibu yang memiliki 

pengetahuan cukup sejumlah 12 

responden (52,2%) dengan pemberian 

imunisasi tepat sejumlah 3 responden 

(13,0%), cukup tepat sejumlah 6 

responden (26,1%), kurang tepat sejumlah 

1 responden (4,3%) dan masih ada 2 

responden (8,7%) yang memberikan 

imunisasi tidak tepat waktu. Sedangkan 

ibu yang mempunyai pengetahuan kurang 

sejumlah 4 responden (17,4%) dengan 

pemberian imunisasi cukup tepat 1 

responden (4,3%) dan sisanya 3 

responden (13,0%) memberikan imunisasi 

kurang tepat waktu. Berdasar uji korelasi 

Spearman Rho didapatkan taraf signifikan 

(p) sebesar 0,007 dan koefisien korelasi 

() sebesar 0,547. yang diartikan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima , jadi ada 

hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

ketepatan pemberian imunisasi. 
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Pembahasan 

1. Pengetahuan ibu tentang Imunisasi 

 

Berdasar hasil penelitian pada 

gambar 4.6 menunjukkan bahwa 

pengetahuan ibu tentang imunisasi 

sebagian besar adalah cukup baik yaitu 

sejumlah 12 responden (52,2%), hal ini 

disebabkan sebagian besar responden 

berpendidikan SMP.  Menurut 

Soetjiningsih (1993: 45) tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, semakin tinggi 

pendidikan makin tinggi pengetahuan 

seseorang, maka akan semakin mudah 

untuk menerima dan mengaplikasikan 

setiap informasi yang didapat. Demikian 

sebaliknya, apabila pendidikan seseorang 

rendah maka juga sulit untuk 

mengaplikasikan setiap informasi yang 

didapat. Hal ini senada dengan 

Kuntjoroningrat (1997: 98) bahwa makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah 

menerima informasi dan makin banyak 

pula pengetahuan yang dimiliki. 

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan 

menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap nilai yang baru 

diperkenalkan.  

Selain itu pengetahuan juga 

dipengaruhi oleh sumber informasi yang 

didapat. Berdasarkan data pada gambar 

4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden mendapat informasi tentang 

kesehatan dari tenaga kesehatan yaitu 

sejumlah 17 responden (73,9%).  

Sumber informasi yang didapat dari 

petugas kesehatan akan mempengaruhi 

informasi yang didapat oleh responden, 

dimana petugas kesehatan dalam 

menyampaikan informasi tentang 

kesehatan mempunyai pengalaman dan 

penguasaan materi yang akan 

disampaikan serta mempunyai teknik-

teknik penyampaian informasi dan 

komunikasi dua arah dengan adanya 

standar prosedur penyuluhan sehingga 

informasi yang disampaikan lebih 

mengena terhadap sasaran (BBKPM, 

www.bbkpm.org).  

Dengan demikian pendidikan yang 

dimiliki responden yang sebagian besar 

berpendidikan SMP, memudahkan untuk 

menerima atau menyerap informasi yang 

didapat khususnya tentang imunisasi dasar 

pda bayi usia 0-12 bulan, yang didukung 

pula oleh responden yang sebagian besar 

mendapat informasi kesehatan dari dari 

petugas kesehatan sehingga informasi 

yang didapat lebih jelas dan akurat yang 

menyebabkan pengetahuannya meningkat. 

Pengetahuan yang dimiliki ibu tentang 

imunisasi akan membawa efek yang besar 

terhadap tindakan ibu dalam memberikan 

imunisasi pada anaknya. Misalnya ibu 

mengetahui manfaat imunisasi polio dari 

petugas kesehatan yaitu untuk mencegah 

anak dari penyakit polio, maka ibu akan 

memberikan imunisasi polio kepada 

bayinya karena ibu mengetahui dan yakin 

bahwa jika bayi tidak diberikan imunisasi 

polio maka bayi akan terkena penyakit 

polio yang bisa menghambat pertumbuhan 

dan perkembangannya. Jadi pengetahuan 

ibu tentang imunisasi akan berimplikasi 

pada tindakan ibu untuk memberikan 

imunisasi pada bayinya dengan tepat 

waktu dan lengkap. 

 

2. Ketepatan Pemberian Imunisasi 

 

Berdasar hasil penelitian pada 

gambar 4.7 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memberikan imunisasi 

pada bayinya dengan cukup tepat waktu 

yaitu berjumlah 10 bayi (43,5%).  

Imunisasi yang diberikan secara 

lengkap dan tepat diharapkan dapat 

meningkatkan kekebalan anak dari 

penyakit infeksi sehingga anak bisa 

tumbuh dan berkembang dengan optimal 

(Supariasa, 2002: 56). Angka ketepatan 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain faktor umur, jumlah anak, 

pekerjaan serta didukung pula dengan 

pendidikan ibu yang merupakan salah satu 

faktor yang berperan dalam ketepatan dan 

tingginya cakupan imunisasi.  

Faktor pendidikan dapat 

ditunjukkan pada gambar 4.3 bahwa 

sebanyak 15 responden (65,2%) 

berpendidikan SMP dan SMA, 2 

responden (8,7%) berpendidikan tinggi, 

sedangkan 6 responden (26,1%) 

berpendidikan rendah. Menurut Nursalam 

dan Siti Pariani (2001: 132) pendidikan 

berarti bimbingan yang diperlukan 

seseorang terhadap perkembangan orang 

lain menuju kearah suatu cita-cita tertentu. 

Misalnya hal-hal yang menunjang 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  September 2012 

36 

 

kesehatan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup. Hal senada diungkapkan 

oleh Salamah (2002: 60) bahwa tingkat 

pendidikan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang dan kemampuannya dalam 

menerima informasi baru. Pendidikan 

mempunyai efek yang signifikan terhadap 

pengetahuan sebelum menjadi perilaku 

yang berhubungan dengan kesehatan.  

Faktor umur ditunjukkan pada 

gambar bahwa sebagian besar responden 

berumur 21-25 tahun yaitu sebanyak 10 

responden (43,5%). Menurut Djaka (2005: 

116) seorang wanita yang mempunyai 

anak dan berumur 20 tahun keatas disebut 

wanita usia subur atau produktif dan 

diharapkan mempunyai kualitas kesehatan 

yang optimal karena nantinya menjadi 

penentu lahirnya generasi yang sehat. 

Menanamkan pentingnya kesehatan 

melalui pendidikan kesehatan lebih baik 

pada wanita usia ini, karena daya pikirnya 

relatif lebih baik. 

Dari faktor pekerjaan ditunjukkan 

pada gambar 4.4 dimana sebagian besar 

responden bekerja sebagai petani yaitu 

sebanyak 9 responden (39,1%) dan 6 

responden (26,1%) tidak bekerja atau ibu 

rumah tangga. Walaupun sebagian besar 

responden bekerja sebagai petani tetapi ini 

adalah musiman dan apabila tidak sedang 

musim bertani umumnya sebagian besar 

responden tidak bekerja. Dimana menurut 

Markum (2002: 79) bekerja umumnya 

merupakan kegiatan yang menyita waktu. 

Bekerja bagi ibu akan mempunyai 

pengaruh terhadap kehidupan keluarga. 

Dengan demikian pada responden yang 

tidak bekerja atau ibu rumah tangga 

mempunyai waktu yang lebih banyak, 

sehingga bisa membawa anaknya ke 

posyandu untuk mendapatkan imunisasi 

tepat waktu tanpa terganggu aktifitas yang 

lain. 

Jumlah anak juga merupakan faktor 

yang berpengaruh yang ditunjukkan pada 

gambar 4.2 bahwa responden yang 

memiliki anak 1 atau 2 sejumlah 18 

responden (78,3%). Menurut teori 

Cahyono (www.youngstatistician.com) 

semakin banyak jumlah anak, semakin 

besar kemungkinan seorang ibu tidak 

mengimunisasikan bayinya tepat waktu 

dan lengkap. Dan ibu yang baru memiliki 

anak 1 maupun 2 masih belum memiliki 

pengalaman dalam merawat bayi, 

sehingga mereka berusaha mencari tahu 

dari posyandu saat imunisasi.  

Dengan demikian adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan 

dalam pemberian imunisasi sesuai dengan 

umur anak dan sesuai jadwal akan 

mempunyai dampak yang besar dalam 

peningkatan derajat kesehatan anak 

karena anak mempunyai kesempatan lebih 

besar mendapat kekebalan sedini mungkin 

dan terlindungi dari berbagai macam 

penyakit infeksi. Ibu semakin menyadari 

bahwa begitu pentingnya imunisasi bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

sehingga termotivasi untuk melakukan 

kunjungan ke pusat-pusat pelayanan 

kesehatan yang lebih baik.  

 

3. Hubungan Pengetahuan Ibu tentang 

Imunisasi dengan Ketepatan 

Pemberian Imunisasi Dasar 

 

Dari tabel dapat diketahui bahwa 

dari 23 responden terdapat 12 responden 

(52,2%) yang memiliki pengetahuan 

cukup dengan angka ketepatan pemberian 

imunisasi cukup tepat sebanyak 6 

responden (26,1%), dimana kategori ini 

adalah yang paling banyak dimiliki oleh 

responden. 

Notoatmojo (1998: 131), 

mengatakan bahwa pengetahuan individu 

tentang penyakit dan pencegahannya akan 

mempengaruhi motivasi individu untuk 

berperilaku hidup sehat, mempengaruhi 

persepsinya tentang kegawatan penyakit, 

dan keuntungan dari perilaku tersebut.  

Analisa data pada penelitian ini 

menggunakan uji korelasi Spearman Rho, 

didapatkan hasil taraf signifikan (p) 0.007 

dan koefisien korelasi () sebesar 0.547, 

dalam keputusan hipotesa  < 0.05 yang 

diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, jadi ada hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan 

ketepatan pemberian imunisasi dasar pada 

bayi usia 0-12 bulan di Posyandu Desa 

Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng 

Kabupaten Madiun. Sedangkan nilai 

koefisien korelasi () 0.547, menurut 

Sugiyono (2002) menunjukkan tingkat 

hubungan sedang. 

Pengetahuan responden tentang 

imunisasi dengan ketepatan jadwal 
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pemberian imunisasi menunjukkan 

adanya kecenderungan bahwa semakin 

baik pengetahuan responden maka akan 

semakin tepat pula dalam pemberian 

imunisasinya. Dan adanya hubungan 

antara pengetahuan responden tentang 

imunisasi dengan ketepatan jadwal 

pemberian imunisasi pada bayi usia 0-12 

bulan akan memberikan motivasi kepada 

ibu sehingga memberikan imunisasi tepat 

waktu dan lengkap. Hal ini juga akan 

membawa dampak yang besar terhadap 

tercapainya target imunisasi dasar pada 

bayi usia 0-12 bulan. Dengan tercapainya 

target imunisasi akan meningkatkan 

derajat kesehatan anak sehingga anak 

dapat terhindar dari penyakit yang 

sebenarnya dapat dicegah dengan 

pemberian imunisasi.  

 

KESIMPULAN 

1. Pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada 

bayi usia 0-12 bulan cukup baik yaitu 12 

orang (52,2%). 

2. Sebagian besar responden cukup tepat 

dalam memberikan imunisasi pada 

bayinya yaitu ada 10 bayi (43,4%). 

3. Ada hubungan antara pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dengan ketepatan 

pemberian imunisasi dasar pada bayi usia 

0-12 bulan dengan hasil uji statistik 

Spearman Rho didapatkan hasil taraf 

signifikan (p) sebesar 0.007 dan 

keputusan hipotesa  < 0.05 yang 

diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Koefisien korelasi () sebesar 

0.547, ini berarti adanya tingkat hubungan 

sedang. 

 

 

SARAN 
1. Bagi Responden 

Untuk ibu agar lebih aktif ke poli anak 1 

bulan sekali dan mengikuti kegiatan 

penyuluhan yang diberikan oleh petugas 

kesehatan khususnya penyuluhan tentang 

pentingnya imunisasi pada bayi usia 1 

tahun.  

2. Bagi Rumah Sakit (poli anak) 

Untuk rumah sakit agar lebih sering 

mengadakan pelatihan tenaga kesehatan 

sehingga akan lebih terampil dalam 

memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu 

yang datang ke poli anak dan rumah sakit 

juga harus menyediakan prasarana yang 

mendukung untuk kegiatan penyuluhan di 

poli anak misalnya penyuluhan dengan 

menggunakan media gambar, poster, 

maupun brosur.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar meneliti lebih dalam, tidak hanya 

dari pengetahuan dan ketepatan 

pemberian imunisasi saja, melainkan 

meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketepatan imunisasi yang 

lainya seperti : pengalaman ibu, sikap ibu, 

kebiasaan atau budaya masyarakat. 

4. Bagi Institusi Pendidikan 

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan bagi institusi pendidikan untuk 

lebih meningkatkan kegiatan praktek 

klinik bagi peserta didik terutama pada 

saat kegiatan imunisasi. 
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ABSTRAK 

Kecemasan terjadi pada pasien yang akan menjalani pre operasi katarak. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan dengan peningkatan tekanan 

darah pada pasien pre operasi. 

Rancangan penelitian ini menggunakan desain Correlations Study dengan pendekatan Cross 

Sectional. Populasi yang digunakan pasien pre operasi katarak, sedangkan sampel sebanyak 56 

responden yang diambil dengan teknik sampling concecutive. Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu tingkat kecemasan dan variabel terikatnya adalah peningkatan tekanan darah. Instrumen 

penelitian ini menggunakan lembar kuesioner Depression Anxiety Stress (DASS 42) dan 

Sphygmomanometer serta stetoskop. Data di analisis dengan menggunakan uji Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengalami kecemasan sedang 

didapatkan 40 responden (71,4%) terjadi peningkatan tekanan darah. Berdasarkan hasil uji 

Spearman untuk kedua instrumen didapatkan ρ = 0,000 < α 0,05 maka H0 ditolak yang berarti ada 

hubungan antara tingkat kecemasan dengan peningkatan tekanan darah pada pasien pre operasi 

katarak di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pengontrolan kecemasan pasien sangat penting dalam pre 

operasi katarak. Pasien pre operasi katarak harus bisa mengontrol kecemasannya agar tidak terjadi 

peningkatan tekanan darah, karena tekanan darah yang tinggi akan berpengaruh pada proses 

operasi. 

 Kata kunci : Kecemasan, Tekanan darah. 

PENDAHULUAN 

Salah satu layanan yang ada di rumah 

sakit adalah layanan pengobatan melalui 

operasi. Operasi merupakan tindakan yang 

banyak menimbulkan kecemasan salah 

satunya adalah operasi mata katarak. Pada 

umumnya pasien katarak didominasi oleh 

kelompok lansia, hal ini disebabkan karena 

orang yang sudah berumur lanjut mengalami 

degeneratif sistem tubuh sehingga 

mengakibatkan kondisi tubuh menurun 

(Videbeck, 2008: 307). Peran keperawatan 

pada fase pre operasi dimulai ketika 

keputusan untuk intervensi bedah dibuat dan 

berakhir pada saat pasien dikirim ke ruang 

operasi. Tindakan operasi atau pembedahan 

merupakan pengalaman yang sulit bagi 

hampir semua pasien. Berbagai kemungkinan 

buruk bisa saja terjadi yang akan 

membahayakan bagi pasien. Maka seringkali 

pasien dan keluarganya menunjukkan sikap 

yang agak berlebihan dengan kecemasan 

yang dialami. Kecemasan dialami pasien dan 

keluarga biasanya terkait dengan segala 

macam prosedur asing yang harus dijalani 

pasien dan juga ancaman terhadap 

keselamatan jiwa akibat segala macam 

prosedur pembedahan dan tindakan operasi 

katarak. Persiapan operasi pada pasien sangat 

penting untuk kelancaran ketika operasi 

berlangsung, salah satunya dengan 

pengecekan kadar glukosa dan tekanan darah 

karena pasien katarak pada umumnya adalah 

lansia. Pasien lansia rentan terhadap penyakit 

khususnya penyakit hipertensi. Pasien yang 

mengalami tekanan darah diatas normal 

yakni hipertensi, tidak dapat menjalani 

operasi karena dapat mengakibatkan 

pendarahan dan syok. Maka dari itu pasien 

yang tekanan darahnya diatas normal harus 

diturunkan terlebih dahulu sampai batas 

normal (Townsend, 2009: 255). 

Penelitian Makmuri et.al, 2007 dalam 

skripsi Paryanto (2009) tentang tingkat 
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kecemasan pre operasi menunjukkan bahwa 

dari 40 orang responden terdapat 16 orang 

atau 40,0 % yang memiliki tingkat 

kecemasan dalam kategori sedang, 15 orang 

atau 37,5 % dalam kategori ringan, 

responden dengan tingkat kecemasan berat 

sebanyak 7 orang atau 17,5 % dan responden 

yang tidak merasa cemas sebanyak 2 orang 

atau 5 %. Sedangkan pada bulan Januari 

sampai Maret tahun 2012 jumlah pasien 

keseluruhan sebanyak 1077 pasien, jadi 

jumlah rata-rata pasien katarak tiap bulan di 

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya 

359 pasien. Pada saat survey awal selama 

satu hari di BKMM Surabaya, didapatkan 

data sebanyak 19 pasien katarak dan 19 

(100%) diantaranya mengalami kecemasan, 

kesembilan belas pasien tersebut mengalami 

peningkatan tekanan darah rata-rata sebanyak 

20 mmHg. 

Ketika seorang pasien akan menjalani 

operasi katarak, maka timbul suatu stressor 

berupa kekhawatiran dalam tindakan atau 

penatalaksanaan operasi yang akan 

mengaktifkan sistem saraf otonom untuk 

merespon stressor tersebut sebagai ancaman 

sehingga pasien mengalami rasa takut dan 

ansietas. Sistem saraf otonom tersebut juga 

akan menimbulkan aktivitas anvolunter pada 

tubuh yang termasuk dalam pertahanan diri. 

Serabut saraf simpatis mengaktifkan tanda-

tanda vital pada setiap bahaya untuk 

mempersiapkan pertahanan tubuh. Kelenjar 

adrenal (epinefrin), yang menyebabkan tubuh 

mengambil banyak oksigen, mendilatasi 

pupil, dan meningkatkan tekanan arteri serta 

frekuensi jantung sambil membuat kontriksi 

pembuluh darah perifer dan mengalirkan 

darah dari sistem gastrointertinal serta 

meningkatkan glikogenolisis menjadi glukosa 

bebas untuk menyokong jantung, otot, dan 

mengembalikan tubuh ke kondisi normal 

sampai tanda ancaman berikutnya 

mengaktifkan kembali respons simpatis, jika 

kecemasan tersebut tidak segera diatasi maka 

akan menimbulkan respon fisiologi salah 

satunya adalah peningkatan tekanan darah. 

Jika pasien yang akan menjalani operasi 

mengalami peningkatan tekanan darah 

melebihi batas normal, maka akan terjadi 

pendarahan dan operasi katarak tersebut akan 

gagal (Videbeck, 2008: 308). 

 Ansietas menyebabkan respons 

kognitif, psikomotor, dan fisiologis yang 

tidak nyaman, misalnya kesulitan berfikir 

logis, peningkatan aktivitas motorik agitasi, 

dan peningkatan tanda-tanda vital. Untuk 

mengurangi perasaan tidak nyaman ini, 

individu mencoba melakukan perilaku 

adaptif yang baru atau mekanisme 

pertahanan. Perilaku yang adaptif dapat 

menimbulkan hal positif dan membantu 

individu beradaptasi dan belajar. Misalnya 

menggunakan teknik imajinasi untuk 

memfokuskan kembali perhatian pada 

pemandangan yang indah, relaksasi tubuh 

secara berurutan dari kepala sampai kaki, 

serta pernapasan yang lambat dan teratur 

untuk mengurangi ketegangan otot dan tanda-

tanda vital (Videbeck, 2008: 309). Salah satu 

bentuk pelayanan kesehatan profesional 

adalah pelayanan keperawatan, dimana 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

upaya pelayanan kesehatan. Dalam hal ini 

perawat mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam setiap tindakan pembedahan 

baik pada masa sebelum, selama maupun 

setelah operasi. Intervensi keperawatan yang 

tepat diperlukan untuk mempersiapkan klien 

baik secara fisik maupun psikis. Tingkat 

keberhasilan pembedahan sangat tergantung 

pada setiap tahapan yang dialami dan saling 

ketergantungan antara tim kesehatan yang 

terkait (dokter bedah, dokter anstesi dan 

perawat) di samping peranan pasien yang 

kooperatif selama proses perioperatif. Upaya 

yang dapat dilakukan peneliti untuk 

membantu pasien yang akan operasi adalah 

melakukan penyuluhan kesehatan, 

kerohanian, dan pendampingan pasien. 

 

 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian Correlations Study dengan 

pendekatan Cross Sectional. Penelitian ini 

dilaksanakan pada 23-25 Mei 2012 di Balai 

Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Pasien yang akan melakukan operasi katarak 

di Balai Kesehatan Mata Masyarakat 

Surabaya pada tanggal 23-25 Mei 2012. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Pasien 

yang akan melakukan operasi katarak di 

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya 

pada tanggal 23-25 Mei 2012 dengan criteria 

Pasien yang sudah berumur >40 tahun. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah 

concecutive yakni jumlah sampel ditentukan 

oleh lamanya waktu penelitian. 
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Pada penelitian terdiri dari dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

variabel bebasnya adalah tingkat kecemasan 

pasien pre operasi katarak di Balai Kesehatan 

Mata Masyarakat Surabaya.Variabel 

terikatnya adalah peningkatan tekanan darah 

pasien pre operasi katarak di Balai Kesehatan 

Mata Masyarakat Surabaya. 

Instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan lembar 

kuesioner yang berisikan data demografi dan 

skala DASS 

Data yang sudah dianalisa diuji dengan 

menggunakan uji Spearman 
 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Tingkat kecemasan pasien pre operasi 

katarak 

 

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa 

tingkat kecemasan pasien pre operasi katarak 

adalah 0-29 (normal) sebanyak 2 orang 

(3,6%), 30-59 (ringan) sebanyak 7 orang 

(12,5%), 60-89 (sedang) sebanyak 40 orang 

(71,4%), dan 90-119 (berat) sebanyak 7 

orang (12,5%) 

 

 

2. Peningkatan tekanan darah pada 

pasien pre operasi katarak 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa 

peningkatan tekanan darah pada pasien pre 

operasi katarak adalah <20 mmHg (rendah) 

sebanyak 9 orang (16,1%), 21-30 mmHg 

(sedang) sebanyak 40 orang (71,4%), dan 

>31 mmHg (tinggi) sebanyak 7 orang 

(12,5%). 
 

 

3. Hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan peningkatan tekanan darah 

pada pasien pre operasi katarak di 

Balai Kesehatan Mata Masyarakat 

Surabaya 

 

Skor 

Kecemasan 

Menurut 

DASS 

Peningkatan Tekanan Darah 

Total 
ρ 

value 

<20 

mmHg 

(rendah) 

21-30 

mmHg 

(sedang) 

>31 

mmHg 

(tinggi) 

f % F % F % f % 

0-29    

(normal) 
2 100 0 0 0 0 2 100 

0,000 

30-59   

(ringan) 
7 100 0 0 0 0 7 100 

60-89  

(sedang) 
0 0 40 100 0 0 40 100 

90-119   

(berat) 
0 0 0 0 7 100 7 100 

Total 
9 16 40 71 7 13 56 100 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas dilakukan 

uji statistik dengan menggunakan uji 

Spearman didapatkan nilai kemaknaan ρ = 

0.000 dengan taraf signifikasi 0,05 (ρ<0,05) 

dapat disimpulkan Ho ditolak yang artinya 

ada hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan peningkatan tekanan darah 

 

Pembahasan 

1. Mengidentifikasi Tingkat Kecemasan 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

dari 56 responden terdapat 40 (71,4%) orang 

yang mengalami kecemasan dalam kategori 

sedang. Pada responden perempuan yang 

berjumlah 23 orang didapatkan data bahwa 

yang mengalami tingkat kecemasan sedang 

sebanyak 17 orang (73,9%), sebanyak 4 

orang (17,4%) dalam kategori berat, dan pada 

kategori ringan dan normal terdapat masing-

masing 1 (4,3%) orang. Sedangkan pada 33 

responden laki-laki terdapat 23 (69,7%) 

orang yang mengalami tingkat kecemasan 

sedang, sebanyak 6 (18,2%) mengalami 

kecemasan ringan, 3 orang mengalami 

kecemasan berat dan pada kategori normal 

hanya 1 orang saja. Data lain menunjukkan 

bahwa usia juga berpengaruh pada tingkat 

kecemasan yakni responden yang berusia 40-

50 yang berjumlah 19 (34%) orang dan 51-60 

No Kategori Frekuensi Persentase Jumlah 

1 

<20 

mmHg 
(rendah) 

9 16,1 16,1 

2 

21-30 

mmHg 

(sedang) 

40 71,4 87,5 

3 

>31 

mmHg 
(tinggi) 

7 12,5 100 

Total 56 100.0  

No. Kategori  Frekuensi Presentasi Jumlah 

1. 0-29 
(normal) 

2 3,6 3,6 

2. 30-59 

(ringan) 

7 12,5 16,1 

3. 60-89 

(sedang) 

40 71,4 87,5 

4. 90-119 
(berat) 

7 12,5 100.0 

 Total  56 100.0  
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tahun yang berjumlah 19 (34%) orang 

mengalami kecemasan sedang. Hal ini sesuai 

dengan teori Stuart tahun 2006 yang 

menyatakan bahwa jenis kelamin dan usia 

mempengaruhi tingkat kecemasan seseorang, 

seorang perempuan lebih sering mengalami 

kecemasan dari pada laki-laki.  

Berdasarkan Gambar 5.3 didapatkan 

bahwa responden yang sering mengalami 

kecemasan yakni responden yang tingkat 

pendidikannya SLTP/sederajat berjumlah 21 

(38%) orang yakni responden yang 

mengalami tingkat kecemasan sedang 

sebanyak 15 (71,4%) orang. Pada tingkat 

pendidikan SMA/sederajad terdapat 13 

(81,2%) orang mengalami tingkat kecemasan 

sedang dan yang mengalami tingkat 

kecemasan ringan, berat, normal masing-

masing terdapat 1 (6,2%). Responden yang 

tingkat pendidikannya setara dengan SD 

terdapat 10 orang diantaranya 2 orang 

mengalami kecemasan pada tingkat berat, 

yang mengalami tingkat kecemasan sedang 

dan ringan masing-masing sebanyak 4 orang. 

Kemudian yang tingkat pendidikannya dari 

perguruan tinggi semuanya mengalami 

tingkat kecemasan sedang yakni berjumlah 6 

orang. Ini dikarenakan  tingkat pendidikan 

seseorang atau individu mempengaruhi 

kemampuan berfikir, semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan semakin mudah berfikir 

rasional dan menangkap informasi baru 

termasuk dalam menguraikan informasi 

tersebut (Sadock, 2010: 425).  

 

2.  Mengidentifikasi peningkatan tekanan 

darah 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan 

bahwa pasien yang akan menjalani operasi 

katarak sebagian besar mengalami 

peningkatan tekanan darah dalam kategori 

sedang yakni berjumlah 40 (71,4%). 

Berdasarkan jenis kelamin dan umur pada 

pasien perempuan yang berjumlah 23 pasien 

didapatkan sebanyak 8 orang yang berumur 

40-50 tahun yang belum menopouse 

mengalami peningkatan tekanan darah 

sedang, tetapi peningkatan tekanan darah ini 

juga dapat terjadi akibat pengaruh dari 

homon esterogen, hal ini sesuai dengan 

konsep dalam buku Beavers (2008: 56) yang 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan darah salah satunya 

adalah tahanan perifer dan cairan 

intravaskular,keduanya ini di pengaruhi oleh 

faktor neural, hormonal, dan renal. 

Sedangkan pada usia 51-60 tahun yang 

berjumlah 7 orang terdapat 1 orang 

mengalami peningkatan tekanan darah 

rendah, 5 orang mengalami peningkatan 

tekanan darah sedang, dan 1 orang 

mengalami peningkatan tekanan darah tinggi, 

pada usia 61-70 yang berjumlah 8 orang 

terdapat 1 orang yang mengalami 

peningkatan tekanan darah dalam tahap 

rendah, 4 orang mengalami peningkatan 

sedang, dan 3 orang mengalami peningkatan 

pada tahap tinggi. Sedangkan pada laki-laki 

yang berjumlah 33 responden didapatkan 

data bahwa 11 orang yang berumur 40-50 

tahun terdapat 1 orang yang mengalami 

peningkatan tekanan darah rendah, 10 orang 

dalam tahap peningkatan sedang, kemudian 

pada umur 51-60 tahun yang berjumlah 12 

orang terdapat 3 orang mengalami 

peningkatan tekanan darah rendah, 7 orang 

mengalami peningkatan tekanan darah 

sedang, dan 2 orang mengalami peningkatan 

dalam tahap tinggi. Dari 10 responden laki-

laki yang berumur 61-70 tahun terdapat 3 

orang yang mengalami peningkatan tekanan 

darah rendah, 6 orang mengalami 

peningkatan tekanan darah sedang, dan 1 

orang mengalami peningkatan dalam kategori 

tinggi. Pada pasien perempuan yang berumur 

>50 peningkatan darahnya tidak dipengaruhi 

oleh hormon sehingga sama dengan laki-laki. 

Pada perempuan berumur >50 tahun yang 

berjumlah 15 orang terdapat 9 (60%) orang 

yang mengalami peningkatan tekanan darah 

dalam kategori sedang, 4 orang mengalami 

peningkatan darah dalam kategori tinggi, dan 

2 orang dalam kategori rendah. Sedangkan 

pada laki-laki berumur >50 tahun yang 

berjumlah 22 orang terdapat 13 (59%) 

mengalami peningkatan tekanan darah 

sedang 6 orang mengalami peningkatan 

tekanan darah dalam kategori ringan dan 3 

orang mengalami peningkatan tekanan darah 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan lebih sering mengalami 

peningkatan tekanan darah dari pada laki-laki 

karena perempuan sering mengalami 

kecemasan. Hal ini sesuai dengan teori Stuart 

(2006) yang menyatakan bahwa kecemasan 

dapat menimbulkan respon fisiologis salah 

satunya adalah peningkatan tekanan darah. 
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3. Menganalisis hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan peningkatan 

tekanan darah 

 

Tabel didapatkan bahwa pasien yang 

mengalami kecemasan akan meningkatkan 

tekanan darah, menurut data yang diperoleh 

sebagian besar pasien mengalami kecemasan 

sedang yakni sebanyak 40 orang mengalami 

peningkatan tekanan darah berkisar 21-30 

mmHg, orang yang kecemasanya dalam 

kategori normal yakni dengan skor 0-29 

mengalami peningkatan tekanan darah tidak 

lebih dari 20 mmHg. Sedangkan pasien yang 

tingkat kecemasannya berat mengalami 

peningkatan tekanan darah diatas 30 mmHg. 

Kecemasan adalah perasaan takut 

yang tidak jelas dan tidak didukung oleh 

situasi hal ini dapat menimbulkan berbagai 

respon fisioligis yakni peningkatan tekanan 

darah. Berbagai kemungkinan buruk bisa saja 

terjadi dan akan membahayakan bagi diri 

pasien, sehingga tidak heran jika seringkali 

pasien dan keluarganya menunjukkan sikap 

yang sedikit berlebihan dengan kecemasan 

yang dialami. Kecemasan yang mereka alami 

biasanya terkait dengan segala macam 

prosedur asing yang harus dijalani pasien dan 

juga ancaman terhadap keselamatan jiwa 

akibat segala macam prosedur pembedahan. 

Kecemasan merupakan repon yang wajar 

terjadi apabila kita berhadapan dengan 

masalah atau sesuatu yang baru dan bersifat 

mengancam kenyamanan atau keamanan kita. 

Beberapa orang kadang tidak mampu 

mengontrol kecemasan yang dihadapi, 

sehingga terjadi disharmoni dalam tubuh. Hal 

ini akan berakibat buruk, karena apabila tidak 

segera diatasi akan meningkatkan tekanan 

darah yang dapat menyebabkan pendarahan 

baik pada saat pembedahan ataupun paska 

operasi (Sadock, 2010: 425). Tekanan darah 

adalah tekanan yang ditimbulkan pada 

dinding arteri. Tekanan puncak terjadi saat 

ventrikel berkontraksi dan disebut tekanan 

sistolik. Tekanan diastolik adalah tekanan 

terendah yang terjadi saat jantung 

beristirahat. Tekanan darah biasanya 

digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik 

terhadap tekanan diastolik, dengan nilai 

dewasa <100/70 (Rendah), 100/70-130/90 

(Normal), >130/90 (Tinggi) (Smeltzer & 

Bare, 2001: 312). Jika seorang pasien 

mengalami peningkatan <30 mmHg 

kemungkinan masih bisa menjalani operasi 

katarak jika pasien itu tidak memiliki riwayat 

hipertensi tetapi jika seorang pasien tersebut 

mengalami peningkatan tekanan darah >30 

mmHg maka tindakan operasi akan 

dibatalkan sampai tekanan darah pasien 

tersebut turun dalam batas normal karena bila 

operasi dilanjutkan maka akan 

mengakibatkan pendarahan.  

 

Simpulan 

 

1. Sebagian besar pasien pre operasi 

katarak di Balai Kesehatan Mata 

Masyarakat mengalami tingkat 

kecemasan dalam kategori sedang. 

2. Sebagian besar pasien pre operasi 

katarak di Balai Kesehatan Mata 

Masyarakat mengalami peningkatan 

tekanan darah dalam kategori sedang. 

3. Terdapat hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan peningkatan 

tekanan darah pada pasien pre operasi 

katarak 

 

Saran 

 

Saran yang peneliti dapat berikan 

berdasarkan hasil penelitian yang diberikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi responden diharapkan untuk dapat 

meminimalisir kecemasan yang dialami 

dengan mencari tahu tentang kegiatan 

operasi katarak, misalnya menanyakan 

kepada sesama pasien yang sudah pernah 

melakukan operasi katarak dan meminta 

informasi kepada perawat atau tenaga 

kesehatan lain tentang prosedur atau 

pelaksanaan operasi katarak. 

2. Bagi pihak lahan diharapkan untuk  

memberikan intervensi dengan 

memberikan Health Education berupa 

motivasi kepada pasien agar  kecemasan 

yang dialami oleh pasien pre operasi 

katarak dapat terkontrol dan melakukan 

penggabungan ruangan antara pasien 

yang sudah pernah menjalani operasi 

katarak dan pasien yang belum pernah 

menjalani operasi katarak. 

3. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

meneliti judul yang sama diharapkan 

untuk meneliti tentang tingkat kecemasan 

yang ditandai dengan peningkatan 

tekanan darah. 
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ABSTRAK 

 

Konsentrasi belajar siswa berkaitan erat dengan hasil prestasi belajar. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh pemberian lilin aromaterapi basil terhadap konsentrasi belajar. 

Rancangan penelitian ini menggunakan True Eksperimental Research dengan pendekatan 

control group posttest only design. Sampel yang digunakan sebanyak 60 siswa untuk kelompok 

kontrol dan 60 siswa untuk kelompok perlakuan yang diambil dengan simple random sampling.  

Variabel bebas dari penelitian ini adalah pemberian lilin aroma terapi basil dan variabel tergantung 

adalah konsentrasi belajar siswa. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan pedoman 

observasi dan tes bacaan dan diuji dengan Mann-Whitney U Test pada SPSS 16. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki konsentrasi tinggi dengan 

pedoman observasi didapatkan 46 responden (88,8 %) dan dengan tes bacaan didapatkan 38 

responden (63,3 %). Dari hasil Mann-Whitney U Test untuk kedua instrumen didapatkan ρ = 0,000 

< α  0,05 maka H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh pemberian lilin aromaterapi basil 

terhadap konsentrasi belajar siswa. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa pemberian lilin aromaterapi basil dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar. Rekomendasi pada penelitian ini adalah memberikan lilin aromaterapi basil 

sebagai alternatif untuk meningkatkan konsentrasi belajar saat proses belajar berlangsung. 

Kata kunci: Pemberian lilin aromaterapi basil, dan konsentrasi belajar siswa 

 

PENDAHULUAN 

Tugas utama seorang anak dalam fase 

sekolah adalah belajar. Keberhasilan belajar 

sangat dipengaruhi banyak hal, salah satunya 

adalah konsentrasi. Menurut Ayinosa (2009, 

dalam Nuryana, 2010) jika seseorang 

mengalami kesulitan belajar, maka orang 

tersebut akan berusaha sangat keras dalam 

belajar yang mengakibatkan terjadi stress di 

otak, sehingga mekanisme integrasi otak 

melemah dan bagian-bagian otak tertentu 

kurang berfungsi. Dengan memaksakan otak 

untuk bekerja sangat keras, maka akan terjadi 

ketidakseimbangan antara otak kanan dan 

otak kiri, juga dapat menyebabkan kelelahan 

pada otak sehingga konsentrasi dalam belajar 

anak menjadi menurun (Nuryana, 2010).  

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran 

atau tingkat perhatian yang tinggi tehadap 

sesuatu hal yang dapat meningkatkan 

pemahaman seseorang atas sesuatu yang 

dipelajarinya (A’la, 2010). Kurangnya 

konsentrasi siswa dalam belajar sangat 

menghambat proses belajar mengajar 

(Puspitaningrum, 2009). Prestasi akademik 

dapat menurun akibat kurang konsentrasi 

belajar (Fadhli, 2010). Dalam kehidupan 

sehari-hari banyak anak yang susah untuk 

berkonsentrasi dalam memperhatikan 

pelajaran baik di rumah maupun di sekolah. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Pranadji dan Muharrifah (2009) 

mengemukakan bahwa gejala stress yang 

sering dialami oleh hampir setengah siswa 

SMA Negeri 3 Bogor adalah merasa sukar 

konsentrasi dalam hal belajar (34,2 %). 

Sedangkan di SMA Insan Kamil Bogor yang 

hanya mengalami sukar konsentrasi dalam 

belajar juga sebesar 34,2 %. Dengan 

demikian, persentase siswa yang mengalami 

kesulitan berkonsentrasi dalam hal belajar 

dari penggabungan antara SMA Insan Kamil 
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Bogor dan SMA Negeri 3 Bogor sebesar 59,2 

%. Jika melihat ada atau tidaknya masalah 

dengan mata pelajaran yang diajarkan, 

sampel mengaku mempunyai masalah 

dengan pelajaran. Persentase terbesar mata 

pelajaran yang dirasakan kurang mampu 

yang diujikan pada Ujian Nasional adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam sebesar 73,7 %. 

Di jenjang SMA di Kota Surabaya, 

nilai tertinggi dicatatkan oleh SMAN 6 

Surabaya dengan nilai 38,20. Sementara nilai 

terendah di Kota Surabaya dicatatkan oleh 

SMAN 3 Surabaya, SMAN 19 Surabaya dan 

SMAN 20 Surabaya dengan nilai masing-

masing sebesar 33,70. Hal ini sangat 

disayangkan, terlebih SMA Negeri 19 

Surabaya yang pada tahun 2010 

memenangkan predikat Sekolah Kawasan 

Surabaya Utara setelah mengalahkan SMA 

Negeri 3 Surabaya, SMA Negeri 7 Surabaya, 

dan SMA Negeri 8 Surabaya. Pada jenjang 

SMKN di Kota Surabaya, nilai tertinggi 

dicatatkan oleh SMKN 1 jurusan 

Administrasi Perkantoran dengan nilai 38,00. 

Sementara SMKN 9 jurusan Seni Tari 

mencatat nilai terendah 22,20 (Surabaya Post 

Online, 2012, 

http://www.surabayapost.co.id). 

Dalam meningkatkan tambahan ilmu 

pelajaran kepada siswa-siswanya, Kepala 

Sekolah SMA Negeri 19 Surabaya 

memberlakukan metode pembelajaran full 

day setiap hari senin hingga hari jum’at, 

mulai dari pukul 6.30 WIB hingga pukul 

15.00 WIB. Keadaan seperti ini dapat 

menyebabkan siswa kelelahan dalam proses 

belajar di sekolah. Kelelahan ini dapat 

menurunkan konsentrasi peserta didik. 

Banyak para ahli mengamati adanya 

kecenderungan kasus meningkatnya masalah 

belajar anak yang berhubungan dengan 

rentang konsentrasi. Para guru sendiri banyak 

mengeluh bahwa rata-rata dikelasnya ada 

anak dengan gangguan konsentrasi belajar 

yang jelas menggangu proses belajar 

mengajar di kelas, disamping itu tugas 

tambahan bagi guru untuk memberikan 

perhatian ekstra pada anak yang 

bersangkutan. Ciri-ciri yang sangat mudah 

dikenali untuk anak dengan gangguan 

pemusatan perhatian adalah anak tak mampu 

menyaring rangsang yang datang dari luar. 

Sedangkan rangsang-rangsang yang tidak 

berkaitan dengan aktifitas yang sedang 

dikerjakan mudah sekali menarik 

perhatiannya., misalnya orang mengetuk 

pintu, bunyi bel, teman bertanya, dan 

sebagainya (Anonim, 2011, 

http://www.docstoc.com).  

Berdasarkan berbagai penelitian dan 

penelaahan yang dilakukan oleh para ahli 

pendidikan, sebagian besar penyebab 

rendahnya kualitas dan prestasi belajar adalah 

lemahnya kemampuan melakukan 

konsentrasi belajar (A’la, 2010). Hal ini 

berkaitan dengan konsentrasi belajar dalam 

penyerapan pelajaran di sekolah. Berbagai 

tehnik dalam belajar, pada umumnya 

dimaksudkan untuk mengatasi berbagai 

hambatan yang sering dialami dalam kegiatan 

belajar. Sebagaimana diketahui, dalam 

kenyataanya seseorang sering kali 

dihadapkan dengan berbagai masalah yang 

membuat gagal dalam membangun sebuah 

tradisi belajar yang baik dan maksimal 

(Bahar, 2010). Gangguan seperti penurunan 

daya ingat karena tidak bisa fokus atau tidak 

bisa konsentrasi akan berdapak pada prestasi 

belajar pada siswa tersebut. 

Minyak atsiri (essensial oil) yang 

terdapat dalam beberapa jenis tanaman telah 

banyak digunakan untuk aromaterapi. 

Minyak atsiri tersebut dapat mempengaruhi 

pikiran dan tubuh secara bersamaan, dan 

dapat menyebabkan responden yang diterapi 

dengan aromaterapi bereaksi terhadap bau-

bauan yang ditimbulkan baik secara fisik 

maupun secara psikologis. Menurut Sarah 

Dean (2007) jenis-jenis minyak atsiri yang 

dapat digunakan dalam aromaterapi adalah 

Lavender (Lavendula Angustifolia), 

Chamomile (Chamaemelum Nobile; 

Matricaria Recutica), Peppermint (Mentha 

Piperita), Geranium (Pelargonium 

Graveolens), Bergamot (Citrus Bergamia), 

Jahe (Zingiber Officinale), Kayu Putih 

(Melaleuca Alternifolia), Basil (Ocimum 

Basilicum), Cendana (Santalum Album), 

Rosemary (Rosemarinus Officinalis), Clary 

Sage (Salvia Sclarea), Eukaliptus 

(Eucalyptus Globulus), Juniper (Juniperus 

Communis), Lemon (Citrus Limon), Neroli 

(Citrus Aurantium), Patchouli (Pogostemon 

Patchouli), Frankincense (Boswellia 

Thurifera), Pinus (Pinus Sylvestris), Rose 

Otto (Rosa Damascene; R.Centifolia), 

Thyme (Thymus Vulgaris), Kenanga 

(Cananga Odorata), Melati (Jasminium 

Officinale), Grapefruit (Citrus Paadisi), 

http://www.surabayapost.co.id/
http://www.docstoc.com/
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Cengkeh (Eugenia Caryophyllata), dan 

Cedarwood (Cedrus Atlantica). 

Basil atau yang dalam Bahasa 

Indonesia biasa disebut kemangi adalah 

tanaman yang mengandung minyak atsiri 

(essensial oil) yang mengandung eugenol 

sebesar 46% (Insani, 2010). Minyak 

merupakan minyak yang paling baik 

membangun otak dan oleh karena itu telah 

digunakan selama berabad-abad untuk 

mengobati kelemahan saraf. Minyak atsiri 

basil sangat baik untuk memperbaiki 

konsentrasi ketika terganggu, menfokuskan 

pikiran, meningkatkan kemauan, 

meringankan kegelisahan dan depresi, 

melepaskan kekhawatiran dan perasaan 

bersalah serta memberikan rasa bahagia yang 

hilang (Dean, 2007). Dengan 

mengimplementasikan pemberian lilin 

aromaterapi basil saat proses balajar baik di 

rumah maupun di sekolah akan dapat 

meningkatkan konsentrasi belajar. 

Konsentrasi belajar siswa yang meningkat 

juga dapat membuat prestasi akademis siswa 

meningkat karena pemberian lilin 

aromaterapi basil dapat menciptakan 

ketenangan sehingga informasi pelajaran 

terserap dengan optimal.  Atas latar belakang 

tersebut di atas, maka solusi yang ditawarkan 

peneliti adalah memberikan lilin aromaterapi 

basil saat kegiatan belajar berlangsung. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Rancangan dalam penelitian ini adalah  

eksperimental dengan pendekatan control 

group posttest only design yang bertujuan 

untuk menyelidiki kemungkinan saling 

hubungan sebab-akibat dengan cara 

membandingkan hasil satu atau lebih 

kelompok yang diberi perlakuan dengan satu 

atau lebih kelompok yang tidak diberi 

perlakuan. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada tanggal 14 – 28 Mei 2012 di SMA 

Negeri 19 Surabaya dengan menggunakan 

kelas XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, dan XI 

IPA 5.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI Program Studi IPA 

SMA Negeri 19 Surabaya sebanyak 184 

siswa, namun yang sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi sebanyak 153 siswa. 

Teknik sampling yang digunakan peneliti 

adalah Simple Random Sampling. yaitu 

teknik pengambilan sampel secara acak. 

 Variabel pada penelitian ini ada dua 

yaitu Variabel independent adalah pemberian 

lilin aromaterapi basil. Pada penelitian ini 

yang merupakan dan variabel dependent 

adalah konsentrasi belajar siswa kelas XI 

program studi IPA di SMA Negeri 19 

Surabaya. Untuk mengetahui kemaknaan 

dilakukan dengan uji statistik menggunakan 

uji Mann-Withney U Test. Mann-Withney U 

Test  bertujuan untuk menguji signifikansi 

hipotesis sampel independen apabila datanya 

berbentuk skala ordinal atau skala interval 

atau rasio bila datanya tidak normal dan tidak 

homogen. 
 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Hasil Anlisa Konsentrasi Belajar 

Kelompok Kontrol 
 

  

Konsentrasi 

Instrumen 

  
Pedoman 

Observasi 

Tes 

Bacaan 

Biologi 

  
Rendah 

20 24 

  (33,3 %) (40,0 %) 

  
Sedang 

28 20 

  (46,7 %) (33,3 %) 

  
Tinggi 

12 16 

  (20,0 %) (26,7 %) 

Total 
  60 60 

 
(100 %) (100 %) 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada kelompok kontrol dengan 

menggunakan pedoman observasi 

didapatkan persentase terbesar adalah 

responden dengan konsentrasi sedang 

sebanyak 28 responden (46,7 %), 

sedangkan dengan menggunakan tes 

bacaan biologi didapatkan persentase 

terbesar adalah responden dengan 

konsentrasi rendah sebanyak 24 

responden (40,0 %). 
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2. Hasil Analisa Konsentrasi Belajar Kelompok 

Perlakuan 

 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada kelompok perlakuan dengan 

menggunakan pedoman observasi 

didapatkan persentase terbesar adalah 

responden dengan konsentrasi tinggi 

sebanyak 46 responden (76,7 %), 

sedangkan dengan menggunakan tes 

bacaan biologi didapatkan persentase 

terbesar adalah responden dengan 

konsentrasi rendah sebanyak 38 

responden (63,3 %). 

 

3. Pengaruh Pemberian Lilin Aromaterapi 

Basil Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa 

Kelas XI Program Studi IPA di SMA 

Negeri 19 Surabaya 

Hasil analisis bivariat ini bertujuan untuk 

menguji hipotesis pada bab 3 dengan uji 

statistik Mann-Withney U Test pada 

kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan berdasarkan instrumen yang 

digunakan, berikut penjelasan lebih lanjut: 

a. Pedoman Observasi 

Analisa bivariat antara kelompok 

kontrol dengan kelompok perlakuan 

berdasarkan instrumen pedoman 

observasi dapat dilihat pada tabel 5.12 

di bawah ini: 
 

Jenis Koefisien  

Z 

hitung 

ρ 

Value 
Intrumen 

Mann-

Whitney 

U Test 

Pedoman  
628500 -6,192 0,000 

Observasi 

 

 

Tabel di atas merupakan salah satu dari 

tabel output Mann-Withney U Test. 

Pada tabel tersebut disajikan nilai ρ 

value sebesar 0,000. Karena nilai ρ 

value (0,00) < α (0,05) maka H0 

ditolak yang secara statistik dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan pemberian lilin 

aromaterapi basil terhadap konsentrasi 

belajar siswa kelas XI program studi 

IPA di SMA Negeri 19 Surabaya.  

 

b. Tes Bacaan (Biologi) 

Analisa bivariat antara kelompok 

kontrol dengan kelompok perlakuan 

berdasarkan instrumen pedoman 

observasi dapat dilihat pada tabel 5.13 

di bawah ini: 

Jenis Koefisien  

Z 

hitung 

ρ 

Value Intrumen 

Mann-

Whitney 

U Test 

Pedoman  
856000 -5,006 0,000 

Observasi 

 

 

Tabel 5.13 di atas merupakan salah 

satu dari tabel output Mann-Withney U 

Test. Pada tabel tersebut disajikan nilai 

ρ value = 0,000. Karena nilai ρ value 

(0,00) < α (0,05) maka H0 ditolak yang 

secara statistik dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan 

pemberian lilin aromaterapi basil 

terhadap konsentrasi belajar siswa 

kelas XI program studi IPA di SMA 

Negeri 19 Surabaya.  

 

PEMBAHASAN 

1. Identifikasi Konsentrasi Belajar Siswa 

Pada Kelompok Kontrol 

 

Konsentrasi belajar kelompok kontrol 

dengan menggunakan pedoman observasi 

didapatkan 28 responden (46,7 %) berada 

pada konsentrasi sedang, sedangkan dengan 

menggunakan tes bacaan biologi didapatkan 

24 responden (40,0 %) dengan konsentrasi 

rendah. Persentase tersebut merupakan 

persentase terbesar dari masing-masing 

instrumen. 

Pada kelompok kontrol tidak diberikan 

lilin aromaterapi basil pada saat 

pembelajaran berlangsung. Keadaan ini 

hanya menghasilkan 12 responden (20,0 %) 

berada pada konsentrasi tinggi yang 

didapatkan dengan instrumen pedoman 

  

Konsentrasi 

Instrumen 

  
Pedoman 

Observasi 

Tes 

Bacaan 

Biologi 

  
Rendah 

2 5 

  (3,3 %) (8,3 %) 

  
Sedang 

12 17 

  (20,0 %) (28,3 %) 

  
Tinggi 

46 38 

  (76,7 %) (63,3 %) 

Total 
  60 60 

 
(100 %) (100 %) 
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observasi dan 16 responden (26,7 %) berada 

pada rentang konsentrasi tinggi yang 

didapatkan dengan menggunakan tes bacaan 

biologi. Jika hanya mengandalakan situasi 

yang seperti ini dalam proses belajar 

mengajar, maka prestasi belajar yang 

diharapkan jauh dari kata optimal. Hal 

tersebut didukung oleh Fadhli (2010) yang 

mengemukakan bahwa prestasi akademik 

dapat menurun akibat kurangnya konsentrasi 

belajar. Situasi ini berkaitan dengan 

konsentrasi belajar dalam penyerapan 

pelajaran di sekolah. Kurangnya konsentrasi 

siswa dalam belajar sangat menghambat 

proses belajar mengajar (Puspitaningrum, 

2009). 

Konsentrasi belajar kelompok kontrol 

dengan menggunakan pedoman observasi 

didapatkan 28 responden (46,7 %) berada 

pada konsentrasi sedang, sedangkan dengan 

menggunakan tes bacaan biologi didapatkan 

24 responden (40,0 %) dengan konsentrasi 

rendah. Persentase tersebut merupakan 

persentase terbesar dari masing-masing 

instrumen. 

Pada kelompok kontrol tidak diberikan 

lilin aromaterapi basil pada saat 

pembelajaran berlangsung. Keadaan ini 

hanya menghasilkan 12 responden (20,0 %) 

berada pada konsentrasi tinggi yang 

didapatkan dengan instrumen pedoman 

observasi dan 16 responden (26,7 %) berada 

pada rentang konsentrasi tinggi yang 

didapatkan dengan menggunakan tes bacaan 

biologi. Jika hanya mengandalakan situasi 

yang seperti ini dalam proses belajar 

mengajar, maka prestasi belajar yang 

diharapkan jauh dari kata optimal. Hal 

tersebut didukung oleh Fadhli (2010) yang 

mengemukakan bahwa prestasi akademik 

dapat menurun akibat kurangnya konsentrasi 

belajar. Situasi ini berkaitan dengan 

konsentrasi belajar dalam penyerapan 

pelajaran di sekolah. Kurangnya konsentrasi 

siswa dalam belajar sangat menghambat 

proses belajar mengajar (Puspitaningrum, 

2009). 

 

2. Identifikasi Konsentrasi Belajar Siswa 

Pada Kelompok Perlakuan 

 

Konsentrasi belajar kelompok 

perlakuan dengan menggunakan pedoman 

observasi didapatkan 46 responden (76,7 %) 

berada pada konsentrasi sedang, sedangkan 

dengan menggunakan tes bacaan biologi 

didapatkan 24 responden (40,0 %) dengan 

konsentrasi rendah. Persentase tersebut 

merupakan persentase terbesar dari masing-

masing instrumen. 

Pada kelompok perlakuan diberikan 

lilin aromaterapi basil saat pembelajaran 

berlangsung. Kerja yang sinergis antara 

cahaya lilin dan minyak atsiri basil yang 

terkandung dalam lilin mampu membuat 

konsentrasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

Hal ini didukung oleh data pada tabel 5.18 

yang memaparkan bahwa dengan instrument 

pedoman observasi didapatkan peningkatan 

jumlah reponden yang mengalami 

konsentrasi tinggi sebanyak 34 responden 

(56,7 %) dari 12 responden (20,0 %) pada 

kelompok kontrol menjadi 46 responden 

(76,7 %) pada kelompok perlakuan dan pada 

tabel 5.19 yang memaparkan bahwa dengan 

tes bacaan didapatkan peningkatan jumlah 

responden yang mengalami konsentrasi 

tinggi sebanyak 22 responden (36,7 %) dari 

16 responden pada kelompok kontrol menjadi 

38 responden (63,3 %) pada kelompok 

perlakuan. 

 

3. Identifikasi Pengaruh Pemberian Lilin 

Aromaterapi Basil Terhadap 

Konsentrasi Belajar  

 

Dari hasil uji bivariat dengan uji 

statistik Mann Whitney U Test baik dengan 

pedoman observasi atau dengan tes bacaan 

biologi didapatkan H0 ditolak yang secara 

statistik memiliki arti bahwa terdapat 

pengaruh pemberian lilin aromaterapi basil 

terhadap konsentrasi belajar siswa kelas XI 

program studi IPA di SMA Negeri 19 

Surabaya. Dengan demikian hipotesis pada 

bab 3 diterima. 

Pemberian lilin aromaterapi basil pada 

proses belajar mengajar memiliki efek yang 

sangat baik karena lilin aromaterapi basil 

mempunyai efek dapat memperbaiki 

konsentrasi ketika terganggu, memfokuskan 

pikiran, meringankan kegelisahan dan 

depresi, melepaskan kekhawatiran dan 

perasaan bersalah, memberikan rasa bahagia 

yang hilang (Dean, 2007). Hal ini dikuatkan 

dengan hasil uji Mann-Whitney U Test yang 

menunjukkan ρ value sebesar 0,000 baik 

dengan instrumen pedoman observasi 

maupun dengan tes bacaan. Peningkatan 

konsentrasi akibat menghirup aroma dari lilin 
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aromaterapi basil ini karena eugenol dalam 

minyak atsiri basil mempunyai efek 

antidepresan dan bekerja seperti obat 

penghambat MAO-A (Insani, 2010). 

Pengaruh pemberian llilin aromaterapi 

basil terhadap konsentrasi belajar dimulai 

ketika lilin dibakar sebelum pembelajaran 

dan dimatikan setelah proses pembelajaran. 

Pada saat pembakaran lilin, molekul eugenol 

menguap ke udara dan menjadi partikel-

partikel yang kemudian terhirup dan partikel 

tersebut naik hingga menyentuh sebidang 

kulit seluas lebih kurang satu sentimeter 

persegi yang disebut epithelium olfaktori 

(indra pembau). Epithelium olfaktori 

memiliki suatu lapisan tipis berbahan bening 

yang sangat penting bagi indra pembau. 

Mukus dapat melarutkan partikel bau 

sehingga dapat dicapai oleh silia (rambut 

getar) yang menjulur kedalam mukus dari 

sel-sel reseptor dalam selaput itu (Sumadia, 

2002). saat partikel tersebut larut dalam 

mukus, partikel eugenol tersebut dihantarkan 

sebagai stimulus dalam suatu jalur neuron 

(Campbel, 2004). Untuk estimasi perkiraan 

jumlah lilin yang digunakan, sebelumnya 

peneliti melakukan mensurvey luas ruangan 

dan sistem sirkulasi udaranya. Karena 

ruangan kelas yang digunakan cukup luas 

dan sirkulasi udaranya menggunakan 

ventilasi yang cukup lebar maka peneliti 

menggunakan 12 lilin aromaterapi basil 

untuk setiap kelas. Hal ini dimaksudkan agar 

semua siswa masih dapat mencium aroma 

dari lilin tersebut sehingga dapat diperoleh 

efek konsentrasi dari aroma lilin tersebut. 

Kandungan zat dari minyak atsiri basil 

yang berefek meningkatkan konsentrasi 

adalah eugenol. Eugenol yang berefek 

antidepresan ini dihantarkan pada jalur 

neuron sehingga meningkatkan dan 

menyeimbangkan neurotransmiter di otak 

(Insani, 2010). Salah satu jenis 

neurotransmitter adalah dari golongan amina 

biogenik. Amina biogenik umumnya 

berfungsi sebagai transmiter di dalam 

Susunan Saraf Pusat (SSP). Serotonin adalah 

salah satu neurotransmiter dari golongan 

amina biogenik yang disintesis dari asam 

amino triptofan. Serotonin tersebar luas 

dalam otak dan mempengaruhi keadaan tidur, 

suasana hati, perhatian (konsentrasi) dan 

pembelajaran (Champbel, 2004: 215). 

Sinergi dengan kandungan eugenol 

dalam minyak atsiri basil yang dapat 

menigkatkan konsentrasi, cahaya dari lilin 

tersebut juga mampu meningkatkan 

konsentrasi. Cahaya lilin merupakan salah 

satu bentuk radiasi elektromagnetik atau 

getaran energi. Cahaya tersebut terdiri dari 7 

warna pokok yang memiliki panjang 

gelombang berbeda-beda. Unsur cahaya dan 

warna inilah yang kemudian dikembangkan 

dan sebagai dasar pemanfaatan lilin dalam 

hal kesehatan dan penyembuhan atau sering 

disebut dengan terapi lilin (candle healing). 

Getaran energi dari cahaya lilin mampu 

menyelaraskan kembali sirkulasi energi pada 

tubuh yang sakit (baik sakit fisik ataupun 

psikis), akibat ketidakseimbangan antara 

tubuh, pikiran, dan jiwa (body, mind, and 

soul). Energi dari cahaya lilin akan 

beresonansi pada siswa yang sedang 

mengalami ketidakseimbangan tersebut, baik 

secara fisik maupun psikis. Dan, kekuatan 

energi panas, cahaya, serta warna yang 

dipancarkan lilin terserap melalui eterik 

(aura) tubuh, kemudian memperbaiki 

keseimbangan energi dalam tubuh. Energi 

lilin ini juga mampu mereduksi reaksi negatif 

yang ada direkaman bawah sadar 

(subconsius), seperti kecemasan, kegelisahan, 

ketakutan, kekesalan, kesedihan, kurang 

konsentrasi, ataupun stress dan trauma 

(Bahar, 2011: 55-56). 

Cahaya lilin yang juga berperan dalam 

meningkatkan konsentrasi, akan tidak 

berdampak apabila pencahayaan lingkungan 

disekitar dari pembakaran lilin tersebut masih 

cukup terang. Untuk mendapatkan efek 

cahaya lilin yang optimal maka peneliti 

melakukan manipulasi lingkungan dengan 

menutup gorden pada semua jendela. Selain 

untuk menghalau sebagian sinar matahari, 

peneliti sengaja melakukan hal ini agar 

semua kelas mendapatkan suasana yang sama 

karena jadwal pelajaran biologi antar kelas 

berbeda. Pada kelas yang memiliki jadwal 

pelajaran biologi pada pagi hari akan sedikit 

sinar matahari yang masuk ke dalam kelas 

sehingga cahaya dari lilin tersebut masih 

terasa. Kondisi seperti ini berbeda dengan 

kelas yang memiliki jadwal pelajaran pada 

siang hari karena cukup banyak sinar 

matahari yang masuk ke dalam kelas 

sehingga pencahayaan kelas menjadi sangat 

terang. Ruangan yang terlalu terang akan 

membuat mata menjadi silau dan cepat lelah 

(Rachman, 2011). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kesulitan konsentrasi 
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belajar dipengaruhi oleh pencahayaan yang 

merupakan faktor lingkungan belajar (A’la). 

 

KESIMPULAN 

1. Konsentrasi belajar pada kelompok 

kontrol dengan instrumen pedoman 

observasi didapatkan 28 responden (46,7 

%) berada pada konsentrasi sedang, 

sedangkan dengan menggunakan tes 

bacaan biologi didapatkan 24 responden 

(40,0 %) berada pada konsentrasi rendah. 

Persentase tersebut merupakan persentase 

terbesar dari masing-masing instrumen. 

2. Konsentrasi belajar pada kelompok 

perlakuan dengan instrumen pedoman 

observasi didapatkan 46 responden (76,7 

%) berada pada konsentrasi tinggi, 

sedangkan dengan menggunakan tes 

bacaan biologi didapatkan 38 responden 

(63,3 %) berada pada konsentrasi tinggi. 

Persentase tersebut merupakan persentase 

terbesar dari masing-masing instrumen. 

3. Hasil analisa bivariat pengaruh pemberian 

lilin aromaterapi basil terhadap 

konsentrasi belajar siswa kelas XI 

program studi IPA di SMA Negeri 19 

Surabaya baik dengan menggunakan 

instrument pedoman observasi maupun tes 

bacaan biologi didapatkan ρ (0,00) < α 

(0,05), maka H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh pemberian lilin 

aromaterapi basil terhadap konsentrasi 

belajar siswa kelas XI program studi IPA 

di SMA Negeri 19 Surabaya. 

 

SARAN 

1. Bagi Sekolah SMA Negeri 19 Surabaya 

Perlu adanya pemerataan fasilitas 

penunjang pembelajaran di seluruh kelas 

selain kelas unggulan. Karena dengan 

adanya pemerataan fasilitas penunjang 

pembelajaran di semua kelas selain kelas 

unggulan diharapkan secara bersama-

sama semua kelas berlomba-lomba untuk 

mengejar nilai akademik dari kelas 

unggulan. 

2. Bagi Siswa 

Diharapakan para siswa menggunakan 

lilin aromaterapi basil pada saat 

pembelajaran yang dirasa sangat kesulitan 

dalam berkonsentrasi. Karena dengan 

konsentrasilah informasi pembelajaran 

dapat terserap secara optimal. 

 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk: 

a. Melakukan pemisahan secara jelas 

karakteristik responden dengan 

mendistribusikan lembar inform 

consent dan lembar angket pada saat 

akan membentuk kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan. Dengan 

demikian data tersebut dapat 

digunakan untuk memperluas analisa 

pembahasan penelitian. 

b. Melakukan tes bacaan pada sub bab 

mata pelajaran yang sama, sehingga 

hasil pengukuran yang didapat lebih 

akurat. 

c. Mencari beberapa sample kelas yang 

didalamnya diajar oleh guru yang sama 

karena pembawaan guru dalam 

mengajar dapat mempengaruhi 

konsentrasi belajar siswa. 

d. Mencari kelas dengan ventilasi udara 

yang tidak terlalu besar terlebih ruang 

kelas yang bersistem pendingin udara 

air conditioner (AC) agar lilin 

aromaterapi basil yang dibakar dapat 

berefek optimal. 
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ABSTRACT 

 

Hypertension is a medical condition include increased blood pressure exceeds normal limits. 

Hypertension should be treated, because the disease is malignant when not managed properly. Ant 

nests could be expected to lower high blood pressure. This study aims to determine the influence of 

ant nests on consumption reduction of blood pressure in older adults with hypertension in the 

elderly Posyandu Karangrejo Sawah Wonokromo district. 

Design used quasy experimental methods non-equivalent control group design. The study 

population was elderly with hypertension. Samples were taken 30 respondents with probability 

sampling technique with simple random sampling method. Research instruments used in blood 

pressure observation sheet. Data were analyzed using independent t-test test. 

The results mean that consumes the ant nest decreased systolic blood pressure of 10.93 

mmHg and diastolic by 7.13 mmHg on average while the group who did not consume the ant nests 

have increased systolic blood pressure by 3.26 mmHg and diastolic by 1.4 mmHg. Of test t-test p 

value obtained-0, 000, so there is a decrease in blood pressure. 

Implications of the results of research that ant can lower blood pressure in hypertensive 

patients, so it can be one of alternative medicine for blood pressure balance. 

Keyword : blood pressure, ant hill 

 

PENDAHULUAN 

Hipertensi atau darah tinggi adalah 

penyakit kelainan jantung dan pembuluh 

darah yang ditandai dengan peningkatan 

tekanan darah (Marliani, 2007 : 1). Secara 

garis besar pengobatan hipertensi dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu pengobatan non 

farmakologis dan farmakologis (Dalimartha 

et al, 2008 : 25). Penanganan secara 

farmakologis yaitu dengan obat-obat 

antihipertensi, sedangkan secara non 

farmakologis yaitu dengan bahan-bahan 

herbal. Dalam pengobatan non farmakologis, 

para ilmuwan dan peneliti Indonesia 

menyadari bahwa potensi alam di Indonesia 

sesungguhnya luar biasa. Beberapa bahan 

baku alam yang berasal dari Papua, seperti 

sarang semut ternyata mempunyai khasiat 

obat yang dapat dibuktikan secara ilmiah 

(Harmanto, 2007 : 21). Di dalam sarang 

semut, terkandung air liur semut yang 

mengandung zat antibodi untuk mencegah 

dan mengobati berbagai penyakit yang sering 

dialami oleh manusia (Muhammad, 2011 : 

16). Saat ini, sebagian besar masyarakat 

mulai memanfaatkan sarang semut sebagai 

pengobatan berbagai penyakit ringan maupun 

berat, termasuk tumor, kanker, asam urat, 

wasir, maag, dan jantung. Di Posyandu 

Lansia Karangrejo Sawah Kecamatan 

Wonokromo jumlah penderita hipertensi 

tergolong cukup tinggi, dan mayoritas lansia 

malas untuk periksa ke dokter atau 

puskesmas, mereka lebih suka pengobatan 

tradisional yang tidak menimbulkan efek 

samping. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) angka kejadian hipertensi di dunia 

cukup tinggi. Sebuah penelitian 

menunjukkan, pada tahun 2000 kasus 

hipertensi pada negara berkembang telah 

mencapai 600 juta lebih. Dan diperkirakan 

akan meningkat 80% pada tahun 2025. 

Artinya akan ada satu milyar lebih penderita 

hipertensi pada tahun 2025 (Kholish, 2011 : 

9). Di Indonesia, menurut hasil survei 

kesehatan usia cenderung menjadi faktor 

resiko yang sangat kuat. Angka kejadian 

(prevalensi) hipertensi pada orang usia muda 

masa kuliah berkisar 2% sampai 3%, 
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sementara prevalensi hipertensi pada manula 

berkisar 65% atau lebih (Raymon, 2010 : 9). 

Di Jawa Timur, berdasarkan laporan rumah 

sakit, proporsi kasus hipertensi dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 

2009 terdapat 4,20% penderita hipertensi dan 

meningkat pada tahun 2010 yaitu mencapai 

4,89%. Sedangkan data yang diperoleh dari 

Puskesmas di Jawa Timur pada tahun 2008 

terdapat 11,77%, pada tahun 2009 mencapai 

17,39% dan pada tahun 2010 menurun 

hingga 12,41% (Dinkes Jawa Timur, 2010). 

Survey peneliti dari Posyandu Lansia 

Karangrejo Sawah Kecamatan Wonokromo 

tahun 2012 jumlah penderita hipertensi 

mencapai 45,71% (32 orang) dari jumlah 

anggota Posyandu Lansia 70 orang. Menurut 

Ahkam Subroto tahun 2006 sarang semut 

telah diujikan pada penduduk di Papua, 

sekitar 5% zat aktif tanaman sarang semut 

dapat menurunkan tekanan darah. 

Faktor resiko hipertensi meliputi usia, 

jenis kelamin, keturunan, obesitas, 

lingkungan, gaya hidup, merokok, konsumsi 

alkohol, stres emosi yang merangsang sistem 

saraf simpatis dan konsumsi garam berlebih. 

Natrium berperan penting dalam menjaga 

keseimbangan cairan dalam tubuh, dan 

membantu menghantarkan rangsangan 

(implus) saraf yang mempengaruhi kerja otot. 

Terlalu banyak natrium dalam darah 

menyebabkan volume darah akan meningkat. 

Kalium adalah senyawa kimia yang berperan 

dalam memelihara fungsi normal otot, 

jantung, dan sistem saraf. Kadar kalium yang 

terlalu rendah dan terlalu tinggi memberikan 

pengaruh yang sama yaitu peningkatan 

tekanan darah. Mekanisme kerja kalsium 

dapat menurunkan konsentrasi hormon 

paratiroid dalam darah. Konsentrasi kalsium 

dalam sel-sel tubuh pun menurun dan proses 

masuknya kalsium ke dalam arteri melambat. 

Kalsium dalam arteri mempengaruhi kondisi 

kesehatan pembuluh darah, yang berpotensi 

memicu tingginya tekanan darah ketika arteri 

mengeras. Magnesium membantu dalam 

metabolisme energi, fungsi saraf, dan 

berperan dalam aktivitas otot. Kadar 

magnesium yang rendah memicu 

penyempitan arteri dan meluaskan luka 

hingga endotelium. Keseimbangan elektrolit 

yang terdiri dari natrium, kalium, kalsium, 

dan magnesium merupakan syarat utama 

untuk mengendalikan tekanan darah. Seperti 

halnya sarang semut, yang memiliki 

kandungan multimineral terutama kalsium 

dan kalium yang dapat mengendalikan 

tekanan darah. Sarang semut juga memiliki 

senyawa tokoferol yang terbukti mampu 

mengencerkan darah sehingga penggumpalan 

darah dan tekanan darah tinggi dapat diatasi. 

Hipertensi harus diobati, karena penyakit ini 

ganas ketika tidak terkelola dengan baik. 

Dampak yang ditimbulkan dapat 

memperpendek harapan hidup, meningkatkan 

peluang serangan jantung, stroke, kerusakan 

penglihatan, aneurisme aorta dan kerusakan 

ginjal (Permadi, 2011 ; Baradero, 2008 ; 

Santoso, 2010 ; Kowalski, 2010 ; Subroto & 

Saputro, 2006). 

Penelitian tentang sarang semut di 

Indonesia masih sangat sedikit. Banyak 

masyarakat Indonesia yang belum 

mengetahui apa dan seperti apa sarang semut 

berikut khasiatnya. Padahal, sarang semut 

memiliki kandungan antioksidan yang 

terdapat pada flavonoid dan tokoferol. Selain 

itu di dalam sarang semut terdapat multi-

mineral terutama kalsium dan kalium yang 

dapat mengendalikan tekanan darah. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin 

membuktikan apakah sarang semut 

(Myrmecodia pendans) dapat menurunkan 

tekanan darah. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian merupakan rencana 

penelitian yang disusun sedemikian rupa 

sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban 

terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan rancangan Quasy-Experiment 

dengan metode non equivalent control group 

design yaitu desain yang tidak menggunakan 

randomisasi, ada perlakuan dan kontrol untuk 

mengetahui pengaruh sarang semut terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia dengan 

hipertensi. Penelitian ini terdapat dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

akan diberikan intervensi sedangkan 

kelompok kontrol tidak diberikan intervensi. 

Pengukuran tekanan darah dilakukan kepada 

kedua kelompok, sebelum intervensi (pre 

test) dan sesudah intervensi (post test). 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 11-13 Mei 2012 di Posyandu Lansia 

Karangrejo Sawah Kecamatan Wonokromo. 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia 

yang menderita hipertensi di Posyandu 
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Lansia Karangrejo Sawah Kecamatan 

Wonokromo pada bulan Mei 2012 sebesar 32 

orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian lansia dengan hipertensi di 

Posyandu Lansia Karangrejo Sawah 

Kecamatan Wonokromo, yaitu berjumlah 30 

orang yang telah memenuhi syarat minimal 

sampel, berdasarkan perhitungan besar 

sampel menggunakan rumus, sehingga 

diperoleh besar sampel n = 30. Cara yang 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan jumlah 

sampel sesuai dengan yang direncanakan 

adalah lansia hipertensi dengan klasifikasi 

tekanan darah dengan sistolik 140-180 

mmHg tekanan darah diastolik 90-110 

mmHg, lansia dengan umur 60-80 tahun, 

tidak merokok dan minum alkohol, tidak 

mengkonsumsi makanan asin berlebihan, 

tidak mendapatkan pengobatan hipertensi 

baik tradisional maupun farmakologis dan 

tidak terdapat penyakit lain selain hipertensi. 

Pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah probability sampling 

dengan metode simple random sampling. 

Pada teknik ini setiap responden yang 

memenuhi kriteria inklusi dengan cara 

memilih sampel diantara populasi diseleksi 

secara acak sehingga sampel tersebut dapat 

mewakili populasi. 

Pada penelitian ini instrumen yang 

digunakan adalah alat pengukuran tekanan 

darah. Untuk menjaga validitas dan 

reliabilitas instrumen maka peneliti 

menggunakan alat pengukuran tekanan darah 

digital. Uji instrumen dilakukan terlebih 

dahulu dengan melakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas instrumen agar diperoleh data 

yang akurat dan objektif. Pengumpulan data 

dilakukan setelah peneliti mendapatkan ijin 

dan persetujuan dari bagian akademik 

program studi S1 Keperawatan STIKES 

Hang Tuah Surabaya dan Kader Posyandu 

Karangrejo Sawah Kecamatan Wonokromo 

untuk mengadakan penelitian. Langkah awal 

penelitian, peneliti mengambil sampel lansia 

hipertensi, kemudian peneliti memberikan 

informasi dan minta persetujuan kepada 

calon sampel. Pengumpulan data pertama 

melalui kuesioner data demografi yang 

disebar ke sampel. Sampel diminta untuk 

menjawab biodata dan lembar persetujuan 

menjadi sampel yang telah disediakan. 

Setelah didapatkan sampel, dibagi dua 

kelompok yaitu kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Kedua kelompok didata 

tekanan darah awal (pre test) satu hari 

sebelum diberikan intervensi sarang semut 

yaitu pada bulan Mei 2012. Pengukuran 

tekanan darah awal (pre test) dilaksanakan 

pagi hari pukul 08.00-09.00 WIB, kemudian 

pada kelompok perlakuan diberikan 

intervensi sarang semut, yaitu 10 gram sarang 

semut di rebus dengan tambahkan 250 cc air 

lalu saring. Kelompok perlakuan diberikan 

intervensi sarang semut pagi hari dan sore 

hari. Frekuensi pemberian sarang semut dua 

kali sehari dan dilakukan selama 3 hari. 

Setelah dilakukan intervensi pemberian 

sarang semut selama 3 hari maka diteruskan 

dengan  pengukuran tekanan darah akhir 

(post test) dilakukan sesuai dengan waktu 

pengukuran tekanan darah awal (pre test) 

yaitu pukul 08.00-09.00 WIB. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Karakteristik Responden 

 

a. Karakteristik Responden Kelompok 

Eksperimen 

No. 
Karakteristik 

Responden 

Frekuens

i 

Presentase 

(%) 

1. 
 

Jenis 
kelamin 

-Perempuan 

-Laki-laki 

11 

4 

 

73,3 
26,7 

2. 

 

 
 

 

 

Usia 

-60-64 tahun 

-65-69 tahun 
-70-74 tahun 

-75-79 tahun 

-80 tahun 

 

1 

5 
7 

1 

1 

 

6,7 

33,3 
46,7 

6,7 

6,7 

3. 
 

 

 

 

Pendidikan 
-Tidak sekolah 

-SD 

-SLTP 

-SMA 

 
5 

 3 

 6 

       1 

 
33,3 

20 

40 

6,7 

4. 

 
 

 

Suku 

-Batak 
-Jawa 

-Sunda 

 

        2 
 12 

  1 

 

13,3 
80 

6,7 

5. 

 
 

Agama 

-Islam 
-Kristen 

 

  13 
   2 

 

86,7 
13,3 

6. 

 

 
 

Pekerjaan 

-Ibu rumah 
tangga 

-Wiraswasta 

-Purnawirawan 

 

10 

2 
3 

 

66,7 

13,3 
20 

7. 
 

 

Sejak kapan 
hipertensi 

-Sejakmempunyai 

anak 

-Sejak menginjak 

lansia 

 

   1 

 

14 

 

6,7 

 

93,3 

8. 
 

 

 

Keluarga yang 
hipertensi 

-Ada 

-Tidak ada 
-Tidak tahu 

 
 

6 

5 
4 

 
 

40 

33,3 
26,7 
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Dari data umum responden berdasarkan 

jenis kelamin pada kelompok eksperimen 

yang paling tinggi jenis kelamin perempuan 

(73,3%). Sedangkan kelompok usia antara 

70-74 tahun (46,7%). Data responden 

kelompok eksperimen berdasarkan 

pendidikan terakhir yang paling banyak 

adalah lulusan SLTP (40%) dan suku (80%) 

responden suku Jawa. Berdasarkan agama 

(86,7%) responden agama islam dan 

berdasarkan pekerjaan yang paling banyak 

sebagai ibu rumah tangga (66,7%). Selain itu 

pada kelompok eksperimen sebanyak 

(93,3%) responden mengatakan mulai 

mengetahui menderita hipertensi sejak 

menginjak lansia. Sebanyak (40%) 

mengatakan ada keluarga yang menderita 

hipertensi. 
 

b. Karakteristik Responden Kelompok 

Kontrol 

 
No. Karakteristik 

Responden 
Frekuensi Presentase 

     (%) 

1. 

 

Jenis kelamin 

-Perempuan 

-Laki-laki 

 

     12 

3 

 

70,6 

17,6 

2. 

 

 
 

 

 

Usia 

-60-64 tahun 

-65-69 tahun 
-70-74 tahun 

-75-79 tahun 

-80 tahun 

 

2 

3 
7 

2 

1 

 

11,8 

17,6 
41,2 

11,8 

5,9 

3. 

 

 
 

 

Pendidikan 

-Tidak Sekolah 

-SD 
-SLTP 

-SMA 

 

   3 

   2 
   5 

5 

 

17,6 

11,8 
29,4 

    29,4 

4. 

 

Suku 

-Jawa 

 

15 

 

     100 

5. Agama 

-Islam 

 

15 

 

      100 

6. 

 
 

 

Pekerjaan 

-Ibu rumah tangga 
-Buruh pabrik/tani 

-Wiraswasta 
-Purnawirawan 

 

8 
1 

3 
3 

 

47,1 
5,9 

17,6 
17,6 

7. 

 

 

Sejak kapan 

hipertensi 

-Sejak mempunyai 
anak 

-Sejak menginjak 

lansia 

 

 

2 
 

        13 

 

 

11,8 
 

76,5 

8. 

 

 
 

Keluarga yang 

hipertensi 

-Ada 
-Tidak ada 

-Tidak tahu 

 

 

8 
3 

4 

 

 

47,1 
17,6 

23,5 

 

Dari data umum responden berdasarkan 

jenis kelamin pada kelompok kontrol yang 

paling tinggi jenis kelamin perempuan 

(70,6%). Sedangkan kelompok usia antara 

70-74 tahun (41,2%). Data responden 

kelompok kontrol berdasarkan pendidikan 

terakhir adalah lulusan SLTP dan SMA 

(29,4%) dan suku (100%) responden suku 

Jawa. Berdasarkan agama (100%) responden 

agama islam dan berdasarkan pekerjaan yang 

paling banyak sebagai ibu rumah tangga 

(47,1%). Sebanyak (76,5%) responden 

mengatakan mulai mengetahui menderita 

hipertensi sejak menginjak lansia. Selain itu 

pada kelompok kontrol sebanyak (47,1%) 

mengatakan ada keluarga yang menderita 

hipertensi. 
 

2. Variabel Penelitian 

a. Tekanan Darah Pada Kelompok 

Kontrol 
 

  No. Tekanan Darah (mmHg) Kelompok Kontrol 

Pre Test Post Test Penurunan 

TDS TDD TDS TDD TDS TDD 

1 144 90 164 94 +20 +4 

2 148 89 150 90 +2 +1 

3 140 86 144 88 +4 +2 

4 160 84 140 84 -20 0 

5 148 82 153 84 +5 +2 

6 153 89 160 90 +7 +1 

7 150 90 161 91 +11 +1 

8 156 86 151 86 -5 0 

9 169 82 168 84 -1 +2 

1

0 

155 81 149 86 -6 +5 

1

1 

144 89 160 92 +16 +3 

1

2 

153 93 154 89 +1 -4 

1

3 

143 81 144 90 +1 +9 

1

4 

149 94 158 99 +9 -5 

1

5 

152 88 157 88 +5 0 

Rata-

rata 

150,93 86,93 154,22 89 +3,27 +1,40 

 

Di dapatkan data pada kelompok 

eksperimen yang diberikan sarang semut 

mengalami penurunan rata-rata tekanan darah 

sistolik sebesar 10,93 mmHg dan pada 

tekanan diastolik didapatkan penurunan rata-

rata 7,13 mmHg. 
 

b. Tekanan Darah Pada Kelompok 

Eksperimen 
No. Tekanan Darah (mmHg) Kelompok Eksperimen 

Pre Test Post Test Penurunan 

TDS TDD TDS TDD TDS TDD 

1 140 88 134 82 -6 -6 

2 148 92 130 85 -18 -7 
3 152 99 140 85 -12 -14 

4 168 96 150 80 -18 -16 

5 147 86 136 82 -11 +4 
6 168 99 159 85 -9 -14 
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7 167 96 156 86 -11 -10 
8 169 91 157 96 -12 +5 

9 148 95 140 84 -8 -11 

1
0 
162 86 152 82 -10 -4 

1

1 

158 99 149 89 -9 -10 

1

2 

162 98 150 91 -12 -7 

1
3 
156 87 146 81 -10 -6 

1

4 

151 89 140 84 -11 -5 

1

5 

165 94 158 88 -7 -6 

Rata-

rata 

157,40 93 146,47 85,33 -10,93 -7,13 

 

Di dapatkan data pada kelompok 

eksperimen yang diberikan sarang semut 

mengalami penurunan rata-rata tekanan darah 

sistolik sebesar 10,93 mmHg dan pada 

tekanan diastolik didapatkan penurunan rata-

rata 7,13 mmHg. 

 

c. Pengaruh Konsumsi Sarang Semut 

Terhadap Penurunan Tekanan Darah 

1) Tekanan Darah Sistolik 
 

Kelo Mean SD SE ρ Value N 

Kontrol +3.27 9.565 2.470  1
5 

    0.000  

Eksperimen -10.93 3.390 .875  15 

 

Tabel diatas menunjukkan rata-rata 

tekanan darah sistolik pada kelompok kontrol 

adalah 3,27 mmHg mengalami peningkatan 

dengan standar deviasi 9,565 mmHg, 

sedangkan untuk kelompok eksperimen 

mengalami penurunan pada tekanan darah 

sistolik dengan rata-rata 10,93 mmHg dengan 

standart deviasi 3,390 mmHg. 

Hasil uji statistik didapatkan nilai ρ 

value-0,000 berarti pada alpha 5% terlihat 

ada perbedaan yang signifikan rata-rata 

tekanan darah sistolik antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. 

 

2) Tekanan Darah Diastolik 

 

kelompok Mean SD SE ρ Value N 

Kontrol +1.40 3.355 .866  15 

    0.000  

Eksperimen -7.13 5.939 1.533  15 

 

Tabel diatas menunjukkan rata-rata 

tekanan darah diastolik pada kelompok 

kontrol adalah 1,40 mmHg mengalami 

peningkatan dengan standart deviasi 3,355 

mmHg, sedangkan untuk kelompok 

eksperimen mengalami penurunan pada 

tekanan darah diastolik dengan rata-rata 7,13 

mmHg dengan standart deviasi 5,939 mmHg. 

Hasil uji statistik didapatkan nilai ρ 

value-0,000 berarti pada alpha 5% terlihat 

ada perbedaan yang signifikan rata-rata 

tekanan darah sistolik antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. 

 

PEMBAHASAN 

1. Tekanan Darah Pada Kelompok  

Kontrol Yang Tidak Diberikan 

Sarang Semut 

Hasil penelitian didapatkan bahwa 

kelompok kontrol yang tidak diberikan 

sarang semut mengalami rata-rata 

peningkatan sebesar 3,27 mmHg untuk 

tekanan darah sistolik. Pada tekanan darah 

sistolik 8 orang responden mengalami 

peningkatan antara 1-10 mmHg, 3 orang 

responden mengalami peningkatan antara 11-

20 mmHg, 1 orang responden mengalami 

penurunan 20 mmHg, dan 3 orang responden 

mengalami penurunan antara 1-6 mmHg. 

Sedangkan pada tekanan darah diastolik 

mengalami peningkatan rata-rata 1,40 

mmHg. Pada tekanan darah diastolik 10 

orang responden mengalami peningkatan 

antara 1-10 mmHg, 2 orang responden 

mengalami penurunan antara 4-5 mmHg, dan 

3 orang responden tidak mengalami 

perubahan tekanan darah diastolik. Dari data 

umum responden berdasarkan jenis kelamin 

pada kelompok kontrol yang paling tinggi 

jenis kelamin perempuan (70,6%). Selain itu 

pada kelompok kontrol sebanyak (47,1%) 

mengatakan ada keluarga yang menderita 

hipertensi. 

Pada kelompok kontrol rata-rata 

mengalami peningkatan tekanan darah karena 

tidak diberikan perlakuan, tidak ada kontrol 

mengenai lingkungan, gaya hidup, dan 

perilaku yang dapat menyebabkan perubahan 

tekanan darah pada penderita hipertensi 

selama 3 hari. Meskipun ada beberapa 

responden yang mengalami penurunan. 

Penurunan tekanan darah yang terjadi karena 

beberapa responden menerapkan pola hidup 

sehat, diantaranya mengkonsumsi makanan 

dengan diet rendah garam dan melakukan 

olah raga seperti senam, jalan cepat selama 

30-45 menit yang dilakukan pagi hari. 
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Peningkatan tekanan darah sistolik yang 

terjadi karena kelenturan pembuluh darah 

besar berkurang pada penambahan umur 

sampai dekade ketujuh sedangkan tekanan 

darah diastolik meningkat sampai dekade 

kelima dan keenam kemudian menetap atau 

cenderung menurun. Peningkatan umur akan 

menyebabkan beberapa perubahan fisiologis, 

pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi 

perifer dan aktivitas simpatik. Pengaturan 

tekanan darah yaitu refleks baroreseptor pada 

usia lanjut sensitivitasnya dan peran ginjal 

berkurang dimana aliran darah ginjal dan laju 

filtrasi glomerulus menurun (Habbermann, 

2008 ; Kowalski 2010). 

Jenis kelamin perempuan lebih banyak 

yang menderita hipertensi dibanding jenis 

kelamin laki-laki. Hal ini terjadi setelah 

mengalami menoupouse dan saat berumur 55 

tahun. Jenis kelamin wanita terlindung dari 

penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. 

Wanita yang belum mengalami menopause 

dilindungi oleh hormon estrogen yang 

berperan dalam meningkatkan kadar High 

Density Lipoprotein (HDL). Kadar HDL 

yang tinggi merupakan faktor pelindung 

dalam mencegah terjadinya proses 

aterosklerosis. Tekanan darah tinggi 

cenderung diwariskan dalam keluarganya. 

Seseorang akan memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk mendapatkan hipertensi jika 

orang tuanya adalah penderita hipertensi. 

Berdasarkan Anggraini (2009) bahwa adanya 

faktor genetik pada keluarga tertentu akan 

menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko 

menderita hipertensi. Hal ini berhubungan 

dengan peningkatan kadar sodium 

intraseluler dan rendahnya rasio antara 

potasium terhadap sodium individu dengan 

orang tua yang hipertensi mempunyai risiko 

dua kali lebih besar untuk menderita 

hipertensi dari pada orang yang tidak 

mempunyai keluarga dengan riwayat 

hipertensi (Permadi, 20011 ; Wulandari, 2010 

; Maryam, 2008). 

Dari hasil penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa pada kelompok kontrol 

yang tidak diberi sarang semut rata-rata 

terjadi perubahan peningkatan tekanan darah 

antara  pre test dan post test. Selain itu, dapat 

dilihat bahwa pada jenis kelamin perempuan 

banyak yang mengalami hipertensi dan 

seseorang akan memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk mendapatkan hipertensi jika 

orang tuanya adalah penderita hipertensi.  

2. Tekanan Darah Pada Kelompok 

Intervensi Yang Diberikan Sarang 

Semut 

 

Dari hasil pengukuran tekanan darah 

pada kelompok eksperimen yang dilakukan 

didapatkan data bahwa semua responden 

penelitian (100%) mengalami penurunan 

tekanan darah sistolik dengan rata-rata 

penurunan sebesar 10,93 mmHg. Pada 

tekanan darah sistolik terdapat 7 orang 

responden mengalami penurunan antara 6-10 

mmHg, dan 8 orang responden mengalami 

penurunan antara 10-20 mmHg. Sedangkan 

pada tekanan darah diastolik mengalami 

penurunan dengan rata-rata 7,13 mmHg. 

Pada tekanan darah sistolik 9 orang 

responden mengalami penurunan antara 4-10 

mmHg, 4 orang responden mengalami 

penurunan 10-14 mmHg dan sebanyak 2 

orang responden mengalami peningkatan 

antara 4-5 mmHg tekanan darah diastolik 

setelah dilakukan intervensi sarang semut. 

Dari data umum responden berdasarkan usia 

pada kelompok eksperimen yang paling 

tinggi kelompok usia antara 70-74 tahun 

(46,7%). Selain itu pada kelompok 

eksperimen sebanyak (93,3%) responden 

mengatakan mulai mengetahui menderita 

hipertensi sejak menginjak lansia. 

Pada kelompok eksperimen rata-rata 

mengalami penurunan tekanan darah karena 

diberikan perlakuan sarang semut yang 

mengandung potassium yang dapat 

merelaksasi pembuluh darah, mengkontraksi 

otot yang berlebih, sehingga pembuluh darah 

mengalami penyempitan, kerja jantung 

meningkat dan merelaksasi pembuluh darah 

serta mensekresi air. Sarang semut bekerja 

menurunkan sekresi hormon antidiuretik 

(ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di 

hipotalamus (kelenjar pituitari) dan bekerja 

pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan 

volume urine. Dengan menurunnya ADH, 

akan banyak urine yang diekskresikan keluar 

tubuh (antidiuresis). Hormon antidiuretik 

berpengaruh pada bekerjanya diastolik 

sehingga terjadi penurunan tekanan darah 

diastolik (Kowalski 2010 ; Arumi 20011). 

Insidensi hipertensi meningkat seiring 

dengan pertambahan usia. Pasien yang 

berumur di atas 60 tahun, 50–60 % 

mempunyai tekanan darah lebih besar. Hal 

ini merupakan pengaruh degenerasi yang 

terjadi pada orang yang bertambah usianya 
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yang umumnya mulai terjadi pada wanita 

umur 45-55 tahun. Penambahan usia dapat 

meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit 

hipertensi yang disebabkan perubahan alami 

pada jantung, pembuluh darah dan hormon. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada 

lansia yaitu katup jantung menebal, 

kemampuan memompa darah dan elastisitas 

pembuluh darah menurun dan resistensi 

pembuluh darah perifer meningkat (Yulianti, 

2006 ; Maryam, 2008).Dari hasil penelitian 

ini maka dapat disimpulkan bahwa pada 

kelompok eksperimen yang diberikan sarang 

semut rata-rata terjadi perubahan penurunan 

tekanan darah antara pre test dan post test. 

Dapat dilihat bahwa hipertensi meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia, semakin 

bertambahnya usia pada seseorang maka 

fungsi kerja tubuh semakin menurun. 

 

3. Analisis Pengaruh Konsumsi Sarang 

Semut Terhadap Penurunan Tekanan 

Darah 

 

Hasil analisis uji t sampel bebas 

(independent t-test) didapatkan rata-rata ada 

peningkatan tekanan darah pada kelompok 

yang tidak diberikan sarang semut sebesar 

3,26 mmHg pada tekanan darah sistolik dan 

peningkatan 1,4 mmHg pada tekanan darah 

diastolik. Sedangkan pada kelompok yang 

diberikan sarang semut ada penurunan 

sebesar 10,93 mmHg pada tekanan darah 

sistolik dan 7,13 mmHg pada tekanan darah 

diastolik. Dari uji t-test didapatkan ρ value–

0,000 pada tekanan darah sistolik dan ρ 

value-0,000 pada tekanan darah diastolik. 

Sehingga didapatkan hasil ada perbedaan 

signifikan antara kelompok yang tidak 

diberikan sarang semut dan yang diberikan 

sarang semut. Artinya konsumsi sarang 

semut dapat menurunkan tekanan darah rata-

rata 10,93 mmHg. 

Penurunan tekanan darah dapat dilakukan 

dengan peningkatan intake kalium dan 

penurunan intake natrium. Peningkatan 

konsumsi kalium dan penurunan konsumsi 

natrium mempunyai efek pada penurunan 

tekanan darah. Kalium merupakan ion utama 

di dalam cairan intraseluler. Cara kerja 

kalium adalah kebalikan dari natrium. 

Konsumsi kalium yang banyak akan 

meningkatkan konsentrasinya di dalam cairan 

intraseluler, sehingga cenderung menarik 

cairan dari bagian ekstraseluler dan 

menurunkan tekanan darah. Demikian, 

konsumsi natrium perlu diimbangi dengan 

kalium (Kowalski, 2010 ; Santoso, 2010). 

Sarang semut memiliki kandungan kalium 

dan natrium yang bekerja sama dalam 

mengatur keseimbangan tubuh, tapi dalam 

hipertensi natrium lebih mendominasi di 

dalam tubuh sehingga harus dikurangi 

kadarnya dengan menyeimbangan kalium. 

Jumlah natrium dalam tubuh diatur oleh 

ginjal. Jika kadar natrium rendah maka ginjal 

akan menahan natrium. Jika kadarnya tinggi 

maka kelebihannya akan dikeluarkan melalui 

urin. Kadang-kadang ginjal tidak dapat 

membuang kelebihan natrium dan 

menumpuk dalam darah. Karena natrium 

menarik dan menahan air maka volume darah 

meningkat. Jantung harus memompa lebih 

keras untuk mengalirkan volume darah yang 

meningkat melalui pembuluh darah sehingga 

tekanan dalam arteri meningkat. Akhirnya 

menyebabkan tekanan darah tinggi 

(hipertensi). Kalium di dalam tubuh akan 

membuang natrium apabila jumlah kadar 

kalium di dalam tubuh lebih banyak. Hal ini 

disebabkan oleh fungsi kalium yang berperan 

dalam mengatur keseimbangan jumlah 

natrium dalam sel. Dengan kandungan 

kalium di dalam sarang semut sebesar 3,61 

g/100g dan kandungan sodium atau natrium 

sebesar 68,58 mg/100g, maka sudah terbukti 

tingkat kadar kalium jauh lebih banyak 

(Muhammad, 2011 ; Syamsudin, 2011). 

Kalsium dan magnesium juga merupakan 

zat yang berperan dalam penurunan tekanan 

darah. Magnesium bekerja sama dengan 

kalsium untuk mempertahankan irama 

jantung tetap normal dengan relaksasi dan 

kontraksi otot jantung. Magnesium membuka 

pembuluh darah dalam jantung dan 

memperbaiki aliran darah ke jantung, 

meningkatkan kolesterol HDL yang 

bermanfaat, serta menjaga agar tekanan darah 

stabil dan teratur. magnesium juga sering kali 

digunakan dalam pembuatan obat hipertensi. 

Sedangkan kalsium cara bekerjanya hampir 

sama dengan kalium, dengan membantu 

menurunkan tekanan darah melalui 

pembuangan natrium oleh kalsium. Kalsium 

dan magnesium menjadi zat penting di dalam 

pembuatan obat hipertensi, karena 

khasiatnya. Oleh karena itu walaupun di 

dalam sarang semut tidak terdapat begitu 

banyak kalsium dan magnesium 

dibandingkan dengan kalium, sarang semut 
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tetap baik digunakan dalam pengobatan dan 

pencegahan hipertensi karena tidak 

mengandung risiko yang berbahaya seperti 

obat-obatan. Selain itu flavonoid dan 

tokoferol yang terkandung dalam sarang 

semut dapat merangsang produksi nitrat 

oksida. Nitrat oksida membuat sinyal-sinyal 

otot-otot pembuluh darah rileks dan aliran 

darah meningkat yang menimbulkan 

penurunan tekanan darah (Corwin, 2009 ; 

Guyton, 2007 ; Kowalski 2010). 

Dapat dilihat bahwa pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol terdapat 

perbedaan antara tekanan darah sistolik dan 

diastolik pre dan post. Temuan lain dari 

penelitian ini adalah terdapat penurunan 

tekanan darah sistolik dan diastolik pada 

kelompok perlakuan diberikan sarang semut 

yang memiliki kandungan kalsium, natrium, 

kalium, magnesium, flavonoid dan tokoferol. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti di Posyandu Lansia 

Karangrejo Sawak Kecamatan Wonokromo 

pada bulan Mei 2012 dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

1. Pada kelompok usia lanjut yang tidak 

diberikan sarang semut mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 3,26 

mmHg pada tekanan darah sistolik 

dengan standar deviasi sebesar 9,565 

mmHg dan peningkatan rata-rata sebesar 

1,4 mmHg pada tekanan darah diastolik 

dengan standar deviasi sebesar 3,355 

mmHg di Posyandu Lansia Karangrejo 

Sawah Kecamatan Wonokromo. 

2. Pada kelompok usia lanjut yang 

diberikan sarang semut mengalami 

penurunan rata-rata sebesar 10,93 

mmHg pada tekanan darah sistolik 

dengan standar deviasi sebesar 3,390 

mmHg dan penurunan rata-rata sebesar 

7,13 mmHg untuk tekanan diastolik 

dengan standar deviasi sebesar 5,939 

mmHg di Posyandu Lansia Karangrejo 

Sawah Kecamatan Wonokromo. 

3. Ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok yang mengkonsumsi sarang 

semut dan yang tidak mengkonsumsi 

sarang semut di Posyandu Lansia 

Karangrejo Sawah Kecamatan 

Wonokromo. 

 

 

SARAN  

Beberapa saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah : 

1. Bagi Responden 

Penderita hipertensi dapat 

mengkonsumsi sarang semut 200 cc dua 

kali sehari, mengubah gaya hidup yang 

sehat, batasi mengkonsumsi makanan 

tinggi garam dan lemak berlebih, 

perhatikan pola makan, olahraga secara 

teratur dan mampu mengontrol pemicu 

stres, serta memeriksa tekanan darah 

secara periodik. 

2. Bagi Posyandu Lansia 

Diharapkan kepada petugas kesehatan di 

posyandu lansia Karangrejo Sawah 

Kecamatan Wonokromo memberikan 

pendidikan kesehatan tentang hipertensi 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah 

satu referensi pengobatan non 

farmakologis untuk menurunkan 

hipertensi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya 

untuk menggunakan desain True 

experiment sehingga ada kontrol pola 

hidup, aktivitas dan makanan. 
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HUBUNGAN KEBIASAAN OLAH RAGA DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI 

PADA PASIEN DI PAVILIUN SEDUDO  

RSD NGANJUK 
 

SUJATMIKO 

 

Staf Dosen Pengajar Departemen Medikal Bedah  

Stikes Satria Bhakti Nganjuk 
 

  Dewasa ini tekanan darah tinggi begitu umum dibicarakan, sehingga kebanyakan 

orang sekurang-kurangnya pernah mendengarnya dan banyak orang yang mengalaminya 

sendiri atau mengetahui orang lain yang menderitannya. Hipertensi merupakan suatu 

gangguan pada sistem peredaran darah, yang berbahaya dan dapat mengakibatkan 

kecacatan bahkan kematian serta cukup mengganggu kesehatan masyarakat. Kenyataan 

semakin tingginya angka prevalensi hipertensi menunjukkan bahwa semakin sedikit orang 

yang memiliki riwayat disiplin dalam berolahraga, khususnya olah raga yang benar dan 

teratur. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh seseorang tidak berolahraga secara 

teratur adalah karena tidak adanya waktu. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara kebiasaan olah raga pasien dengan kejadian hipertensi di Paviliun Sedudo RSD 

Nganjuk. 
Penelitian di lakukan pada tanggal 1 Januari 2011 - 31 Januari 2011. Desain penelitian 

menggunakan corelasi dengan pendekatan retrospektif. Populasi adalah seluruh pasien yang dirawat di 

Paviliun Sedudo RSD Nganjuk  sejumlah 29 responden. Sampel adalah pasien hipertensi yang dirawat di 

Paviliun Sedudo RSD Nganjuk sejumlah 29 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah Accidental 

Sampling. Variabel dalam penelitian adalah Variabel Dependent kebiasaan olah raga dan Variabel 

Independent kejadian hipertensi. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan dokumentasi rekam 

medik dan check list wawancara yang hasilnya kemudian di analisa dengan Spearman rank, dengan nilai α = 

0,05. 

  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan olah raga pasien di Paviliun Sedudo RSD 

Nganjuk adalah baik yaitu 18 responden (62%). Dan kejadian hipertensi pasien di Paviliun Sedudo RSD 

Nganjuk adalah dengan hipertensi berat yaitu 14 responden (48,30%). 

  Dari hasil analisis dengan menggunakan Spearman Rank menunjukan bahwa nilai Significan 2 

tailed = 0,477 > α = 0,05, H1 ditolak yang berarti tidak ada hubungan kebiasaan olah raga dengan kejadian 

hipertensi pada pasien di Paviliun Sedudo RSD Nganjuk. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kebiasaan olah raga dengan 

kejadian hipertensi pada pasien di Paviliun Sedudo RSD Nganjuk dengan hubungan yang bersifat sangat 

rendah atau tidak berkorelasi. 

Kata kunci   :  Olah raga, hipertensi 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini tekanan darah tinggi 

begitu umum dibicarakan, sehingga 

kebanyakan orang sekurang-kurangnya 

pernah mendengarnya dan banyak orang 

yang mengalaminya sendiri atau mengetahui 

orang lain yang menderitannya (Smith, 

1991). Hipertensi atau yang biasa disebut 

dengan Tekanan darah tinggi merupakan 

salah satu masalah kesehatan yang banyak 

dijumpai dalam masyarakat. Penyakit  ini 

biasanya ditandai  adanya tekanan Sistolik 

lebih dari 140 mm Hg dan tekanan Diastolik 

lebih tinggi dari 90 mm Hg (Mansjoer, 2001: 

58). Tekanan darah tinggi tidak diragukan 

lagi adalah salah satu penyakit yang paling 

umum dan paling berbahaya dalam 

kehidupan modern (Wolff, 2006). Hipertensi 

merupakan suatu gangguan pada sistem 

peredaran darah, yang berbahaya dan dapat 

mengakibatkan kecacatan bahkan kematian 

serta cukup mengganggu kesehatan 

masyarakat (Gunawan, 2001).                                          

Olahraga atau gerak badan sudah ada 

sejak manusia hidup, sebab yang dimaksud 

dengan olahraga adalah menggerakkan tubuh 

dalam jangka waktu tertentu. Demikian 

berbagai gerakan yang dilakukan manusia, 

kemudian diformulasikan sebagai olahraga. 

Sebut saja olahraga jalan kaki, olahraga lintas 

alam, olah raga mendaki bukit, olahraga bela 

diri, bulu tangkis, sepak-bola, joging, lari, 

1 
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berenang, mendayung dan angkat besi 

(Kusmana, 2006). Dengan olahraga tersebut 

seseorang akan menjadi sehat. Karena dalam 

keadaan sehat  seseorang dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik (Lutan, 2002). 

Gambaran kemampuan organ tubuh untuk 

menjalankan fungsinya dalam keadaan 

seseorang relatif diam, diungkapkan dalam 

sehat statis. Dalam situasi itu organ tubuh 

manusia mampu berfungsi secara normal, 

dalam keadaan orang bergerak atau 

menjalankan tugas kerja, kondisi demikian 

diungkapkan dalam istilah sehat dinamis. 

Sehat dinamis  merupakan pondasi bagi 

kebugaran jasmani yang memadai, kian 

tinggi derajat sehat dinamis, kian tinggi pula 

derajat kebugaran Jasmani (Lutan, 2002). 

Seseorang yang mampu melakukan tugas, 

bekerja, berolahraga, tetap sehat tanpa 

merasa kelelahan yang berarti, barulah ia 

termasuk benar-benar sehat (Kusmana, 

2006). Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26-30 

Mei 2010 di Paviliun Sedudo RSD Nganjuk, 

diketahui bahwa hampir semua penderita 

hipertensi mengatakan tidak pernah 

melakukan olahraga. 

Menurut  penelitian Ralph 

Paffenberger orang yang tidak pernah 

melakukan olahraga mempunyai resiko 

hipertensi 35% lebih besar. Jenis latihan 

kesegaran jasmani yang tepat akan membantu 

menata kembali tekanan darah pada tingkat 

yang lebih rendah meskipun kegiatan latihan 

jasmani itu sendiri akan meningkatkan 

tekanan darah untuk sementara waktu (Smith, 

1991). Sesuai data yang diperoleh dari WHO 

pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kira-

kira 67% penderita tidak mengetahui dan 

tidah sadar bahwa tekanan darah mereka 

meninggi. Dari 67% orang yang diketahui 

hipertensi hanya 35% yang mendapatkan 

pengobatan dan hanya 22,5% yang diobati 

dengan baik. Menurut data dari RSD 

Nganjuk tahun 2008 jumlah penderita 

hipertensi di paviliun Sedudo sebanyak 98 

orang. Pada tahun 2009, jumlah penderita 

sebanyak 140 orang, ini menunjukkan 

hipertensi meningkat sebanyak sekitar 43%. 

Dari studi pendahuluan tanggal 26-30 Mei 

2010 oleh peneliti di Paviliun Sedudo RSD 

Nganjuk, diketahui dari 10 orang penderita 

hipertensi, 8 orang diantaranya (80%) 

mengaku jarang dan tidak pernah melakukan 

olahraga. 

Kenyataan semakin tingginya angka 

prevalensi hipertensi menunjukkan bahwa 

semakin sedikit orang yang memiliki riwayat 

disiplin dalam berolahraga, khususnya 

olahraga yang benar dan teratur. Salah satu 

alasan yang sering dikemukakan oleh 

seseorang tidak berolahraga secara teratur 

adalah karena tidak adanya waktu (Kusmana, 

2006). Disamping itu pola hidup dan pola 

makan masyarakat modern yang semakin 

buruk kian menambah risiko hipertensi. 

Makin tinggi tekanan darah, makin keras 

jantung harus bekerja untuk tetap memompa 

melawan hambatan. Dengan berjalannya 

waktu, otot jantung lelah, bisa terjadi 

kelemahan jantung dan akhirnya gagal 

jantung. Karena beban berlebihan yang 

diletakkan pada arteri, tekanan darah tinggi 

mempercepat pelapukan dan kerusakan pada 

organ- organ yang dituju, yakni otak, 

koroner, dan ginjal. Oleh karena itu, 

hipertensi yang tidak diobati sering 

mengakibatkan stroke dan serangan jantung 

yang berbahaya (Wolff, 2006). 

Penderita hipertensi atau mereka yang 

mengidap penyakit tekanan darah tinggi 

dapat mengikuti program olahraga atau 

latihan yang sesuai dengan kondisi 

penyakitnya (Kusmana, 2006). Olahraga fisik 

setiap hari di udara terbuka adalah penting. 

Sepuluh menit berolahraga di depan jendela 

terbuka dan berjalan jarak pendek di sore hari 

adalah bentuk-bentuk gerak jasmani yang 

minimal harus dilakukan. Secara umum 

semua jenis olahraga ringan dan rileks boleh 

dilakukan, sedangkan untuk olahraga yang 

bersifat kompetisi tidak dianjurkan untuk 

penderita hipertensi, karena dapat mamacu 

emosi dan mempercepat peningkatan tekanan 

darah  (Wolff, 2006). 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan tujuan penelitiannya, 

maka penelitian ini dapat dikategorikan 

sebagai penelitian retrospektif, yaitu 

penelitian yang menganalisa suatu kasus 

yang terjadi di masa lampau dan diikuti 

hingga saat ini. Data yang digunakan dalam 

penelitian retrospektif pada umumnya adalah 

data historis atau data rekam medik 

(Poerwandari, 2001). Waktu Penelitian 

dilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 

sampai 20 Januari 2011, sedangkan tempat  
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penelitian dilaksanakan  di Paviliun Sedudo 

RSD Nganjuk. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pasien hipertensi yang dirawat di 

Paviliun Sedudo RSD Nganjuk selama bulan 

Desember 2010 – Januari 2011.  Sampel 

penelitian ini adalah pasien hipertensi yang 

dirawat di Paviliun Sedudo RSD Nganjuk 

selama bulan Desember 2010 – Januari 2011. 

Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik Accidental 

sampling, yaitu meminta siapa saja yang 

secara kebetulan ditemui saat penelitian 

dilakukan untuk menjadi responden 

penelitian, bila orang tersebut bersedia dan 

memenuhi syarat maka dapat diambil sebagai 

responden (Nursalam, 2003). 

Variabel dalam penelitian ini dibagi 

menjadi variabel independen dan dependen. 

Dalam penelitian ini variabel independennya 

adalah kebiasaan olah raga pasien. Dalam 

penelitian ini variabel dependennya adalah 

kejadian hipertensi. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk variabel 

independen kebiasaan olah raga adalah 

dengan check list wawancara. Sedangkan 

instrumen untuk variabel dependen kejadian 

hipertensi adalah dengan dokumen rekam 

medik pasien. 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Karakteristik responden berdasarkan 

kebiasaan olah raga pasien di Paviliun 

Sedudo RSUD Nganjuk. 

 

No Kebiasaan Olah raga Jumlah   (%) 

 

1 

2 
3 

 

 

Baik 

Cukup  
Kurang 

18 

9 
2 

62 

31 
7 

 Total 29 100 

   

 

Dari tabel dapat diketahui bahwa 

sebagian besar kebiasaan olah raga pasien 

baik 18 responden (62%) dari 29 

responden. 

 

 

 

 

2. Karakteristik responden berdasarkan 

kejadian hipertensi pasien di Paviliun 

Sedudo RSUD Nganjuk. 

 
N

o 
Kategori Hipertensi Jumlah   (%) 

 

1 
2 

3 

 

 

Hipertensi Ringan 
Hipertensi Sedang 

Hipertensi Berat 

5 
10 

14 

17,2 
34,5 

48,3 

 Total 29 100 

   

Dari tabel dapat diketahui bahwa 

hampir setengahnya memiliki hipertensi 

berat 14 responden (48,3%) dari 29 

responden. 

 

3. Hubungan kebiasaan olah raga dengan 

kejadian hipertensi pada pasien di 

Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk  
 

Olah Raga 

Hipertensi 
Ht 

Ringan 

Ht 

Sedang 

Ht 

Berat 
Total 

Baik Frekuensi/∑ 4 6 8 18 

Cukup Frekuensi/∑ 1 3 5 9 

Kurang Frekuensi/∑ 0 1 1 2 

Total 
  

5 10 14 29 

Persentase 
  

17,20% 34,50% 48,30% 100% 

 

Berdasarkan tabel menunjukkan 

bahwa untuk responden yang melakukan 

kebiasaan olah raga dengan kategori baik 

sebagian besar 18 responden (62%). Dan 

kejadian hipertensi pasien dengan kategori 

hipertensi berat hampir setengahnya 14 

responden (48,3%). Berdasarkan hasil 

analisa data dengan menggunakan 

Spearman Rank diketahui bahwa besarnya 

signifikan 2 tailed = 0,477 > α = 0,05 

maka H1 ditolak yang berarti tidak ada 

hubungan kebiasaan olah raga dengan 

kejadian hipertensi pada pasien di 

Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk dengan 

coefisien corelasi = 0,137 yang berarti 

hubungan bersifat sangat rendah atau 

tidak berkorelasi. 

 

PEMBAHASAN 

1. Kebiasaan olah raga pasien di Paviliun 

Sedudo RSUD Nganjuk. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tabel 4.1 

menunjukkan bahwa kebiasaan olah raga 

pasien sebagian besar adalah baik dengan 

jumlah 18 responden (62%). Dari hasil 
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penelitian didapatkan bahwa kebiasaan olah 

raga pasien baik dapat ditimbulkan oleh 

beberapa hal termasuk usia, pendidikan, 

pekerjaan, dan juga ditimbulkan oleh faktor-

faktor lain sehingga dari hasil di atas dapat 

dilihat bahwa ada beberapa responden 

dengan karakteristik yang berbeda-beda. 

  Menurut Websters New Collegiete 

Diactonary (1980) olah raga adalah 

serangkaian gerak raga yang teratur dan 

terencana untuk memelihara gerak 

(mempertahankan hidup) dan meningkatkan 

kemampuan gerak (meningkatkan kualitas 

hidup). Seperti halnya makan, olah raga 

sebagai alat untuk memelihara dan membina 

kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olah raga 

tidak hanya bermanfaat mencegah hipertensi 

tetapi juga menjadi bagian pengobatan 

hipertensi. Kegiatan olah raga yang 

mencegah dan menurunkan tekanan darah 

adalah jenis latihan kebugaran (endurance) 

berintensitas sedang seperti berjalan, jogging, 

bersepeda dan  berenang. Menurut 

Notoadmojo (1997) bahwa pendidikan adalah 

suatu proses yang berarti di dalam 

pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, 

perkembangan atau perubahan ke arah yang 

lebih dewasa, lebih baik, lebih matang dari 

diri individu, kelompok atau masyarakat 

maka makin tinggi pendidikan seseorang 

maka makin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi dan lebih peka. Menurut 

Notoadmojo (1993) pengetahuan adalah hasil 

dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu dimana penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penerimaan, rasa 

dan raba serta bagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah informasi yang masuk 

dalam diri seseorang maka akan banyak pula 

pengetahuan yang didapat (Nursalam, 2001). 

 Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebiasaan olah raga pasien adalah 

baik, hal ini ditunjang dengan pendidikan 

yang sebagian besar adalah SLTA karena 

semakin tinggi pendidikan seseorang akan 

lebih mudah menerima informasi dari luar 

yaitu informasi mengenai pentingnya olah 

raga bagi kesehatan dan semakin bertambah 

umur maka akan menjadi lebih mengetahui 

dan paham tentang pentingnya olah raga. 

 

2. Kejadian hipertensi pada pasien di 

Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk 

  Berdasarkan hasil penelitian tabel 4.2 

menunjukkan bahwa kejadian hipertensi pada 

pasien hampir setengahnya adalah dengan 

hipertensi berat yaitu 14 responden (48,3%). 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

kejadian hipertensi dapat ditimbulkan oleh 

beberapa hal termasuk usia, jenis kelamin, 

pekerjaan dan juga dapat ditimbulkan oleh 

faktor-faktor yang lain sehingga dari hasil di 

atas dapat dilihat bahwa ada beberapa 

responden dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. 

  Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa insiden hipertensi makin 

meningkatnya usia. Ini sering disebabkan 

oleh perubahan alamiah di dalam tubuh yang 

mempengaruhi jantung, pembuluh darah dan 

hormon. Bertambahnya umur dapat 

meningkatkan kejadian hipertensi. Dengan 

bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi 

menjadi lebih besar. Pada umumnya tekanan 

darah akan meningkat dengan bertambahnya 

umur terutama setelah 40 tahun. Prevalensi 

hipertensi di Indonesia pada golongan umur 

di bawah umur 40 tahun masih berada di 

bawah 10%, tetapi di atas 50 tahun angka 

tersebut terus meningkat mencapai 20-30%, 

sehingga ini sudah menjadi masalah yang 

serius untuk diperhatikan (Depkes RI, 2000). 

Bila ditinjau perbandingan antara perempuan 

dan pria, ternyata perempuan lebih banyak 

menderita hipertensi (Sugiri, 2005). Hal ini 

menurut (Markam, 1991), bekerja umumnya 

merupakan kegiatan yang menyita waktu 

sedangkan menurut (Poerwodarminto, 1991) 

pekerjaan merupakan sesuatu yang dilakukan 

atau perbuatan untuk mendapatkan 

penghasilan. Hampir semua orang didalam 

kehidupan mereka mengalami stress 

berhubungan dengan pekerjaan mereka. Hal 

ini dapat dipengaruhi karena tuntutan kerja 

yang terlalu banyak (bekerja terlalu keras) 

dan jenis pekerjaan yang harus memberikan 

penilaian atas penampilan kerja bawahannya 

atau pekerjaan yang menuntut tanggung 

jawab bagi manusia. Stress pada pekerjaan 

cenderung menyebabkan hipertensi berat. 

Sumber stress dalam pekerjaan stressor 

meliputi beban kerja, fasilitas kerja yang 

tidak memadai, peran dalam pekerjaan yang 

tidak jelas, tanggung jawab yang tidak jelas, 

masalah hubunhan dengan orang lain, 

tuntutan kerja dan tuntutan dalam keluarga. 
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Kejadian hipertensi juga dihubungkan 

dengan adanya gaya hidup masyarakat yang 

beresiko penyakit hipertensi seperti stress, 

obesitas (kegemukan), kurangnya olah raga, 

merokok, alkohol, dan makan makanan yang 

tinggi kadar lemaknya. 

  Dari hasil penelitian yang terkumpul 

menunjukkan bahwa hampir setengahnya 

kejadian hipertensi pada pasien adalah 

dengan hipertensi berat. Hal ini yang 

mempengaruhi angka kejadian hipertensi 

dengan bertambahnya usia, jenis kelamin 

terbanyak adalah perempuan usia lanjut serta 

pekerjaan responden sebagian besar adalah 

PNS yang memiliki tuntutan kerja dan 

tanggung jawab yang menguras banyak 

tenaga dan pikiran sehingga menimbulkan 

stress. 

 

3. Hubungan kebiasaan olah raga dengan 

kejadian hipertensi pada pasien di 

Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk 

 

  Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa. Kebiasaan olah raga 

sebagian besar adalah baik 18 responden 

(62%). Dan kejadian hipertensi hampir 

setengahnya adalah dengan hipertensi berat 

14 responden (48,30%). Dari hasil uji analitik 

dengan Spearman Rank yaitu signifikan 2 

tailed = 0,477 > 0,05, H1 ditolak yang berarti 

tidak ada hubungan kebiasaan olah raga 

dengan kejadian hipertensi pada pasien di 

Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk. 

  Penyakit darah tinggi yang lebih 

dikenal sebagai hipertensi merupakan 

penyakit yang mendapat perhatian dari semua 

kalangan masyarakat, mengingat dampak 

yang ditimbulkannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang sehingga 

membutuhkan penanggulangan jangka 

panjang yang menyeluruh dan terpadu. 

Penyakit hipertensi menimbulkan angka 

morbiditas (kesakitan) dan mortalitasnya 

(kematian) yang tinggi. Penyakit hipertensi 

merupakan penyakit yang timbul akibat 

adanya interaksi dari berbagai faktor resiko 

yang dimiliki seseorang. Angka kejadian 

hipertensi meningkat dengan bertambahnya 

usia. Dari dengan resiko penyakit hipertensi 

seperti stress, obesitas (kegemukan), 

kurangnya olah raga, merokok, alkohol dan 

makan-makanan yang tinggi kadar lemaknya. 

Bila ditinjau perbandingan antara perempuan 

dan pria, ternyata perempuan lebih banyak 

menderita hipertensi. Secara umum 

masyarakat sering menghubungkan antara 

konsumsi garam dengan hipertensi. Garam 

merupakan hal yang sangat penting pada 

mekanisme timbulnya hipertensi. Pengaruh 

asupan garam terhadap hipertensi melalui 

peningkatan volume plasma (cairan tubuh) 

dan tekanan darah. Keadaan ini akan diikuti 

oleh peningkatan ekskresi (pengeluaran) 

kelebihan garam sehingga kembali pada 

keadaan hemodinamik (sistem pendarahan) 

yang normal. Pada hipertensi esensial 

mekanisme ini terganggu, di samping ada 

faktor lain yang berpengaruh.  

  Dari hasil penelitian yang terkumpul 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

kebiasaan olah raga dengan kejadian 

hipertensi pada pasien di Paviliun Sedudo 

RSUD Nganjuk, berdasarkan penyebab 

hipertensi menurut Mansjoer, (2001) 

pembagian hipertensi berdasarkan 

penyebabnya yaitu: faktor yang tidak dapat 

dikontrol seperti keturunan, jenis kelamin, 

umur dan faktor yang dapat dikontrol seperti 

kegemukan, kurang olahraga, merokok dan 

mengkonsumsi alkohol, konsumsi garam 

lebih sedangkan berdasarkan usaha 

pencegahan hipertensi menurut Gunawan, 

(2001) yang antara lain: mengurangi 

konsumsi garam, menghindari kegemukan, 

membatasi konsumsi garam, olah raga 

teratur, makan banyak buah dan sayuran 

segar, tidak merokok dan konsumsi alcohol, 

latihan relaksasi dan meditasi serta berusaha 

membina hidup yang positif sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan olah raga 

walaupun olah raganya baik bukan salah satu 

pencegahan atau pengobatan penyakit 

hipertensi karena penyakit hipertensi itu 

sendiri disebabkan dan dicegah oleh berbagai 

macam faktor. 

 

4. Hubungan kejadian hipertensi dengan 

status pekerjaan responden 

 

 Berdasarkan hasil penelitian kejadian 

hipertensi dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, 

yaitu sebagian besar responden adalah PNS 

sebanyak 19 responden dari 29 responden. 

Berdasarkan uji analistik Spearman Rank 

didapatkan nilai coefisient correlation = 

0,226 dengan tingkat hubungan rendah. 

  Menurut (Poerwodarminto, 1991) 

pekerjaan merupakan sesuatu yang dilakukan 

atau perbuatan untuk mendapatkan 
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penghasilan. Hampir semua orang didalam 

kehidupan mereka mengalami stress 

berhubungan dengan pekerjaan mereka. Hal 

ini dapat dipengaruhi karena tuntutan kerja 

yang terlalu banyak (bekerja terlalu keras) 

dan jenis pekerjaan yang harus memberikan 

penilaian atas penampilan kerja bawahannya 

atau pekerjaan yang menuntut tanggung 

jawab bagi manusia. Stress pada pekerjaan 

cenderung menyebabkan hipertensi berat. 

Sumber stress dalam pekerjaan stressor 

meliputi beban kerja, fasilitas kerja yang 

tidak memadai, peran dalam pekerjaan yang 

tidak jelas, tanggung jawab yang tidak jelas, 

masalah hubunhan dengan orang lain, 

tuntutan kerja dan tuntutan dalam keluarga. 

  Dari hasil penelitian yang terkumpul 

sebagian besar responden adalah PNS yang 

memiliki tuntutan kerja dan tanggung jawab 

yang menguras banyak tenaga dan pikiran 

sehingga menimbulkan stress dan memicu 

terjadinya hipertensi walaupun memiliki 

tingkat hubungan rendah.  

 

KESIMPULAN 

 

  Berdasarkan data dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebiasaan olah raga pasien di Paviliun 

Sedudo RSUD Nganjuk adalah sebagian 

besar 18 responden (62%) adalah baik. 

2. Kejadian hipertensi pasien di Paviliun 

Sedudo RSUD Nganjuk hampir 

setengahnya dengan hipertensi berat 14 

responden (48,30%). 

3. Tidak ada hubungan kebiasaan olah raga 

dengan kejadian hipertensi pada pasien di 

Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk dengan 

nilai signifikan 2 tailed = 0,477 dan 

coefisien corelasi 0,137 yang berarti 

hubungan bersifat sangat rendah atau 

tidak berkorelasi. 

 

SARAN 

 

  Mempertimbangkan hasil penelitian 

tentang hasil penelitian hubungan kebiasaan 

olah raga dengan kejadian hipertensi pada 

pasien di Paviliun Sedudo RSUD Nganjuk 

maka perlu perannya: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan tentang 

kesehatan khususnya bagi penelitian 

selanjutnya karakteristik responden lebih 

spesifik dari segi umur ditentukan 

rentangnya pada hubungan kebiasaan olah 

raga pasien dengan kejadian hipertensi. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi tentang 

kesehatan terutama tentang penyakit 

hipertensi pada masyarakat khususnya 

pada pasien di Paviliun Sedudo RSUD 

Nganjuk. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan informasi tentang 

kebiasaan olah raga dan tekanan darah 

tinggi di masyarakat sehingga dapat 

dibuat program untuk peningkatan 

kesehatan masyarakat setempat. 

4. Bagi Instansi Pendidikan 

Untuk menambah bahan pustaka dan 

sebagai dasar penelitian relevan 

selanjutnya tentang kebiasaan olah raga 

dan kejadian hipertensi. 

  

 
DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, (2010). Manfaat Olah Raga bagi 

Kesehatan. http://gayahidupsehat.org/ 

manfaat-olah-raga-bagi-kesehatan/. 

Diakses Oktober 2010. 

 

Bloomfield, J. Fickers, P.A and Fitch, K.D. 

(1992). Textbook of Science and 

Medicine in Sport. Blackwell 

Scientific Publication. 

 

Gunarsa, Singgih. (2004). Psikologi Olahraga 

Prestasi. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 

 

Gunawan, Lany. (2001). Hipertensi, Tekanan 

darah tinggi : Penerbit Kanisius 

 

Kelley GA, Kelley KS, Tran ZV. (2001). Walking 

and resting blood pressure in adults: a 

meta analysis. Preventive Med. 

 

Khomsan A. (2004). Peranan Pangan dan Gizi 

Untuk Kualitas Hidup. Jakarta: PT. 

Grasindo. 

 

Kusmana, Dede. (2006). Olah Raga untuk Orang 

Sehat dan Penderita Penyakit Jantung. 

Jakarta: Penerbit FK UI. 

 

Mansjoer, Arif, (2001), Kapita Selekta 

Kedokteran Edisi III Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. 

Jakarta: Penerbit Media Aesculaplos 

 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  September 2012 

69 

 

Moeloek, Dangsina (1984). Dasar Fisiologi 

Kesehatan Jasmani. Jakarta: FK UI 

 

Mutohir, Cholik, (1990), Pelaksanaan Pendidikan 

Jasmani di Sekolah Indonesia : Suatu 

Retrospeksi. Media Pendidikan dan 

Ilmu Pendidikan No. 46 Tahun XIII 

 

Notoatmodjo, S. (2005). Metodologi Penelitian 

Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. 

 

Nursalam. (2003). Konsep dan Penerapan 

Metodologi Penelitian Ilmu 

Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis 

dan Instrumen Penelitian Keperawatan. 

Jakarta. 

 

Poerwandari, E. K. 2001. Pendekatan Kualitatif 

untuk Penelitian Perilaku Manusia. 

Jakarta: LPSP 3 Universitas Indonesia. 

 

Purwati, Salimar, dan Rahayu S. (2002). 

Perencanaan Menu untuk Penderita 

Tekanan Darah Tinggi. Jakarta: PT 

Panebar Swadaya. 

 

Rimbawan dan A. Siagian. (2004). Indeks 

Glikemik Pangan. Bogor: Panebar 

Swadaya. 

Smith, Tom. (1991). Tekanan Darah Tinggi: 

Mengapa Terjadi, Bagaimana 

Mengatasinya. Jakarta: PT. Arcan.  

 

Supariasa I.D.M, dkk. (2001). Penilaian Status 

Gizi. Jakarta: EGC. 

 

Whelton SP, Chin A, Xin X, He J. (2002). Effect 

of aerobic exercise and blood 

pressure: a meta-analysis of 

randomized controlled trials. Ann 

Intern Med. 

 

Wolf, Hanss Peter. (2006). Hipertensi: Cara 

Mendeteksi dan Mencegah Tekanan 

Darah Tinggi Sejak Dini. Jakarta: PT. 

Bhuana Ilmu Populer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  September 2012 

70 

 

Hubungan Model Komunikasi Orang Tua Dengan Pengetahuan Remaja  

Mengenai Seksualitas Di SMA Hang Tuah 1 Surabaya 
 

DWI PRIYANTINI 

 

Staf Dosen Keperawatan Medikal Bedah 

Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Abstract  

Communication in the family needs to be build harmoniously in order to build a good 

education in the family. The relations with the child’s parents are said to be qualified if both parties 

have a good relationship in the sense of being able to understand each other, mutual understanding, 

mutual trust and care for one another. 

Design used in this study is a descriptive analytical cross sectional. The population was used 

as much as 395 respondents,while samples to be taken using criteria of inclusion as much as 199 

respondents who where in high school hang tuah 1 Surabaya. The variable in this study is a model of 

communication and teenagers parents knowledge about sexuality. 

The research result obtained that the model of communication with parents of teenagers with 

knowledge on sexuality 68,7% with interaksiional communication model with the knowledge that 

good enough knowledge, compared to 28,3% and 3% less knowledge. Contingency Coefficient test 

shows through relationship model of communication with parents about teen sexuality knowledge in 

high school Hang Tuah 1 Surabaya ρ = 0,00 (ρ < 0,05).  

The implications of this research shows parent communication model can increase knowledge 

about tennagers sexuality. So the parents are more open to their children could solve the problem by 

discussing with the family. 

 

Keyword : model communication, parents, tennagers knowledge 

 

PENDAHULUAN  

Masa remaja ialah suatu waktu kritis 

seseorang dihadapkan pada berbagai tantangan 

dan masalah karena sifatnya yang sensitif dan 

rawan menyangkut moral, etika, agama, serta 

latar belakang sosial ekonomi (Mukti, et al. 

2005). Ada tiga alasan kelompok usia remaja 

(10-24 tahun) perlu membutuhkan perhatian 

lebih yaitu karena populasi remaja cukup 

besar, remaja mengalami perubahan yang 

bermakna, dan banyak remaja yang sudah aktif 

secara seksual baik yang sudah menikah 

maupun belum. Kegiatan seksual ini 

menempatkan mereka pada berbagai risiko 

kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak 

dikehendaki (KTD) yang dapat berakhir 

dengan aborsi tidak aman, terinfeksi penyakit 

yang ditularkan melalui hubungan seks, HIV-

AIDS serta kekerasan seksual (PATH & 

UNFPA, 2000). Hal ini disebabkan karena 

komunikasi orang tua tentang seksualitas 

kurang sehingga terjerumus dengan masalah – 

masalah seksual seperti yang ditemui di SMA 

HANG TUAH 1 SURABAYA, bahwa 

sebagian besar orang tua tidak pernah 

membicarakan masalah seksual remaja dan 

cenderung mendapat informasi dari teman, 

internet dan video porno. 

Dalam penelitian yang menjaring 

remaja – pemuda (15 – 27 tahun) dikabupaten 

pati, Jawa Tengah mengungkapkan informasi 

dari 251 orang responden pria dan 141 

responden wanita tentang 

perilaku/pengetahuan mengenai seksual 

terungkap bahwa diantara remaja yang sudah 

pernah berciuman sebanyak 28,3%, yang 

saling meraba tubuh sebanyak 10,20% yang 

saling membuka baju sebanyak 3,57% dan 

yang pernah senggama sebanyak 1,53% 

(Sarwono,2007). Sedangkan berdasarkan 

survey yang dilakukan UNICEF ada sebanyak 

15% - 20% kasus aborsi di Indonesia 

2,3%/tahun dilakukan oleh remaja (BKKBN 

Jakarta,2007). Ada 97% remaja SMP dan 

SMA pernah menonton film porno 

(BKKBN,2009). Anggapan yang menyebutkan 

remaja tidak boleh aktif secara seksual 

sebelum pernikahan membuat orangtua 

khawatir berdiskusi tentang seksualitas. 

Terdapat 45% dari partisipan penelitian 

tersebut bahwa ibunya bersedia membicarakan 

tentang seks pranikah atau perilaku seks bebas, 
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sedangkan hanya 28% yang melaporkan 

ayahnya bersedia membicarakan tentang seks 

pranikah atau perilaku seks bebas (Prasetya, 

2007). Hasil studi pendahuluan di SMA Hang 

Tuah 1 Surabaya pada bulan januari 2012 

terhadap 45 siswa kelas 2 yang berusia 16 -17 

tahun tentang orang tua pernah mendiskusikan 

masalah seksual diperoleh data 19 siswa kelas 

2  sedangkan orang tua yang tidak pernah 

mendiskusikan masalah seksual diperoleh data 

26 siswa kelas 2. 

Santrock (2003) mengemukakan 

bahwa sebagian besar remaja di dunia tidak 

mendapatkan pengetahuan seksualitas yang 

cukup dari orangtuanya. Selain itu budaya di 

beberapa negara, termasuk Indonesia, 

membicarakan seks masih menjadi sesuatu 

yang tabu sehingga orangtua sulit 

membicarakan seksualitas kepada anak-anak 

secara terbuka. Faktor pengetahuan atau 

pendidikan orangtua sangat mempengaruhi hal 

ini. Orangtua dibesarkan dalam era yang 

mentabukan dan menghindari pembicaraan 

mengenai seksualitas, sedangkan era remaja 

saat ini menganggap masalah seksualitas 

sebagai suatu pengetahuan yang sebaiknya 

diketahui. Persepsi remaja terhadap 

keterbukaan dan ketersediaan orangtua dalam 

membicarakan masalah seksualitas bisa 

mempengaruhi keterbukaan remaja dalam 

mengungkapkan keadaan diri yang 

sesungguhnya kepada orangtuanya, serta 

mempengaruhi remaja dalam 

mengkomunikasikan rasa ingin tahunya. Hal 

inilah yang membuat remaja lebih memilih 

membicarakan masalah seksualitas dengan 

teman sebayanya, mencari tahu lewat media 

massa, dan sebagainya (Kadarwati et. al., 

2008). Remaja mulai mempersiapkan diri 

menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam 

aspek seksualnya. Dengan demikian memang 

membutuhkan sikap yang bijaksana dari peran 

orang tua, pendidik dan masyarakat pada 

umumnya serta tentunya dari remaja itu 

sendiri, agar mereka dapat melewati masa 

transisi itu dengan selamat (Sarwono, 2006).  

Tanpa adanya komunikasi dalam 

keluarga akibatnya adalah kerawanan 

hubungan antara anggota keluarga, oleh karena 

itu komunikasi dalam keluarga perlu dibangun 

secara harmonis dalam rangka membangun 

pendidikan yang baik dalam keluarga (Bahri, 

2004). Maka diperlukan komunikasi antara 

orang tua dengan anak dikatakan berkualitas 

apabila kedua belah pihak memiliki hubungan 

yang baik dalam arti bisa saling memahami, 

saling mengerti, saling mempercayai dan 

menyayangi satu sama lain, sedangkan 

komunikasi yang kurang berkualitas 

mengidentifikasikan kurangnya perhatian, 

pengertian, dan kasih sayang di antara 

keduanya (Hopson, 2002) 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Desaini penelitian ini adalah desain 

Deskriptif Analitik. Penelitian ini dilakukan 

secara Cross Sectional untuk mengetahui 

hubungan model komunikasi orang tua dengan 

pengetahuan remaja mengenai seksualitas. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Hang Tuah 1 Surabaya. Pada penelitian ini 

populasinya adalah siswa – siswi kelas 2. 

Dengan besar sampel ini didapatkan 199 

responden. Sampel ini didapatkan dari 

populasi siswa – siswi kelas 2 sebanyak 395 

siswa. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah model komunikasi orang tua 

sedangkan untuk variabel dependen adalah 

pengetahuan remaja mengenai seksualitas. 

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

peneliti mengadakan pendekatan kepada 

responden untuk mendapatkan persetujuan dari 

responden sebagai sampel penelitian. Dalam 

pengambilan sampel peneliti menggunakan 4 

kelas, dimana tiap kelas berjumlah siswanya 

44 – 45 siswa. Kemudian peneliti menjelaskan 

maksud dan tujuan dari penelitian. Setelah 

responden bersedia lalu kuesioner dibagikan 

pada responden. Setelah responden selesai 

mengerjakan kuesioner diteliti 

kelengkapannya, bila lengkap responden 

melengkapinya kemudian dikumpulkan. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik responden berdasarkan 

umur  

 
 

Gambar Karakteristik responden 

berdasarkan umur di SMA Hang Tuah 

1 Surabaya (n=199 responden) 
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Berdasarkan gambar 5.1 terkihat bahwa dari 

199 responden yang ada didapatkan data 

sebagian besar responden berumur 17 tahun 

sebanyak 181 responden (91%), sedangkan 

yang berumur 16 tahun sebanyak 18 responden 

(9%).  

 

 

b. Karakteristik respoden berdasarkan 

jenis kelamin 

 
Gambar Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin yang ada di 

didapatkan di SMA Hang Tuah 1 

Surabaya (n=199 responden) 

 

 

Berdasarkan gambar terlihat bahwa dari 199 

responden yang ada di dapatkan sebagian 

besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 

127 responden (64%), sedangkan yang 

berjenis kelamin laki – laki sebanyak 72 

responden (36%). 

 

 

 

c. Karakteristik responden berdasarkan 

agama 

 
 

Gambar Karakteristik responden 

berdasarkan agama di SMA Hang Tuah 1 

Surabaya pada tanggal 3 – 8 Juni 2012 

Berdasarkan gambar 5.3 terlihat bahwa 

dari 199 responden yang ada didapatkan 

data sebagian besar beragama Islam 

sebanyak 178 responden (89%), kristen 

sebanyak 16 responden (8%), hindu 

sebanyak 5 responden (3%).  

 

2. Data Khusus 

 

a. Model komunikasi orang tua pada 

remaja 

 
Gambar model komunikasi orang tua pada 

remaja di SMA Hang Tuah 1 Surabaya  

 

Berdasarkan gambar terlihat bahwa dari 

199 responden yang didapatkan data 

separuhnya responden yang model komunikasi 

interaksional sebanyak 99 responden (50%) 

sisanya 75 responden (38,%) orang tuanya 

menggunakan model komunikasi ABX dan 25 

responden (12%) orang tuanya menggunakan 

model komunikasi S-R. 

 

b. Tingkat pengetahuan remaja 

 
Berdasarkan gambar didapatkan bahwa 

dari 199 responden diperoleh data tingkat 

pengetahuan remaja lebih dari separuhnya 

55% (109) baik, sisanya 37% (74) 

berpengetahuan cukup dan 8% berpengetahuan 

kurang. 

c. Hubungan Model Komunikasi Orang 

Tua Dengan Pengetahuan Remaja 

Mengenai Seksualitas Di SMA Hang 

Tuah 1 Surabaya 
Model 

komunikasi  

Tingkat pengetahuan  Total  

Kurang  Cukup  Baik   

  % ∑ % ∑ % ∑ % 

Model S-R 8 32 1

3 

52 4 16 25 100 

Model ABX 5 6,7 3

3 

44 37 49,

7 

75 100 

Model 
Interaksional 

3 3 2
8 

28,3 68 68,
7 

99 100 

Total 16 18 7

4 

37,2 109 54,

8 

199 100 

Uji Statistik kontingensi koefisiensi ρ= 0,000 
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Pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa 

responden dengan model komunikasi 

Interaksional lebih besar kemungkinannya 

untuk meningkatkan tingkat pengetahuan yang 

baik dengan proporsi 68,7% (68), sedangkan 

model ABX kemungkinan untuk 

meningkatkan pengetahuan baik dengan 

proporsi 49,7% (37), dan model S-R 

kemungkinan dengan pengetahuan yang baik 

16% (4). 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan Kontingensi Koefisiensi 

didapatkan ρ= 0,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara model 

komunikasi oang tua dengan pengetahuan 

remaja mengenai seksualitas di SMA Hang 

Tuah 1 Surabaya. 

 

PEMBAHASAN  

a. Model Komunikasi Seksual Orang Tua 

Responden 

 

Dilihat dari gambar 5.4 didapatkan 

data bahwa model komunikasi interaksional 

lebih banyak 50% dari pada model komunikai 

S-R 12% dan model komunikasi ABX 38%. 

Melihat proporsi data ini maka dapat 

digambarkan bahwa model komunikasi orang 

tua responden mengenai seksualitas sudah baik 

dengan menggunakan model interaksional. 

Komunikasi keluarga yang efektif terjadi 

apabila tidak terdapat kekakuan dan formalitas 

di dalam keluarga. Anggota keluarga dapat 

melakukan komunikasi dari hati ke hati secara 

dialogis dalam berbagai kondisi dan situasi 

dan penuh keterbukaan serta keakraban 

(Komala, 2005). Model komunikasi 

Interaksional yang terbuka, sehat idealnya 

dapat memenuhi fungsi – fungsi umum dalam 

keluarga. Keluarga dengan komunikasi 

Interaksional berarti akan meminimalkan 

stress sehingga keluarga dapat menyelesaikan 

masalah dengan sehat melalui diskusi atau 

musyawarah dan mampu mengungkapkan 

kemarahan secara sehat (Potter & Perry, 2005 

dan Friedman 1998).  

Berdasarkan data cross tab bahwa 

komunikasi orang tua yang menggunakan 

model komunikasi interaksional sebagian 

besar adalah remaja berumur 17 tahun. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan 99 responden yang hubungan 

usia dengan model komunikasi interaksional 

sebanyak 89 remaja (56,6%) berumur 17 tahun 

dan sisanya 10 remaja (49,2%) berumur 16 

tahun. Responden terbanyak terdapat pada 

rentang usia remaja muda (16 – 24 tahun), 

karena pada rentang usia ini merupakan usia 

dimana anak tidak lagi merasa di bawah 

tingkat orang – orang yang lebih tua 

melainkan yang sama sakurang – kurangnya 

masalah hak. (Pieget (121) dalam Hurlock, 

1998). 

Dari data yang didapatkan, ternyata 

ada 64 (50,4%) keluarga dengan model 

komunikasi interaksional adalah berjenis 

kelamin perempuan dan 35 (48,6%) berjenis 

kelamin laki - laki dari 99 responden yang 

menggunakan model komunikasi 

interaksional. Hal ini dikarenakan umur 

harapan hidup perempuan lebih tinggidari 

pada laki – laki, dan didukung pula apabila 

seseorang wanita merasa mempunyai konflik 

dalam kehidupannya mereka mencari bantuan; 

seperti bercakap – cakap dengan orang 

terdekat bahkan sampai berkonsultasi pada 

ahli profesional untuk mencapai pemecahan 

masalah yang dihadapinya, perempuan 

cenderug bersifat terbuka, dan menyelesaikan 

masalah dengan cara berdiskusi (Gray, 2008). 

Untuk itu sebagai seorang orang tua sangat 

membutuhkan perjuangan yang lebih tinggi 

dalam membesarkan anak – anaknya dan 

dibutuhkan adanaya komunikasi yang terbuka 

dalam keluarga agar anak – anaknnya juga 

dapat mengerti akan kebutuhan orang tuanya, 

sehingga anak – anak tidak terlalu menuntut 

kepada orang tuanya. Dengan begitu akan 

hidup damai sejahtera, saling mengerti dan 

memahami akan kebutuhan satu sama lain dan 

lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan 

anak – anaknya. Orang tua juga akan lebih 

mengungkapkan emosinya secara sehat, 

sehingga anak – anak akan merasakan orang 

tua sedang mendidik mereka menjadi individu 

yang berguna bagi masyarakat (Endang, 

2005).  

 

b. Tingkat Pengetahuan Seksualitas 

Responden 

 

Siswa – siswi SMA Hang Tuah 1 

Surabaya merupakan remaja yang sedang 

mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari kanak – kanak menjadi 

dewasa. Hal ini dapat dilihat dari tahap 

perkembangan fisik ketika tanda – tanda 

seksual sekundernya mencapai kematangan 

seksual dan terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 
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kepada keadaan yang relatif lebih mandiri 

(Sarwono, 2006). Pada penelitian ini jumlah 

responden 199 remaja, responden paling 

banyak adalah perempuan. Dilihat dari umur 

sebagian besar responden yaitu berumur 17 

tahun. Menurut Smith dan Anderson dalam 

Dhamayanti (2009) muncul dorongan seksual 

terjadi pada remaja pertengahan 14 sampai  17 

tahun. Ciri khas remaja pertengahan yatu para 

remaja sudah mengalami pematangan fisik 

secara penuh, anak laki – laki sudah 

mengalami mimpi basah sedangkan anak 

perempuan sudah mengalami haid 

(Soetjiningsih, 2007).  

Pengetahuan seksualitas didapatkan 

dari berbagai sumber yaitu media elektronik, 

media cetak, teman, guru, dan orang tua. Hasil 

penelitian ini remaja memperoleh informasi 

tentang seksualitas paling dominan dari media 

elektronik. Sesuai dengan penelitian Oktarina 

(2009), orang yang memiliki sumber informasi 

yang lebih banyak akan memiliki pengetahuan 

yang lebih luas pula. Salah satu sumber 

informasi yang berperan penting bagi 

pengetahuan adalah media massa. 

Pengetahuan masyarakat khususnya tentang 

kesehatan bisa didapatkan dari beberapa 

sumber antara lain media cetak, tulis, 

elektronik, pendidikan sekolah dan 

penyuluhan. 

Dilihat dari gambar dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

responden yang bernilai baik banyak 55% dari 

pada 37% bernilai  cukup dan 8% bernilai 

kurang. Melihat data ini didapatkan dan 

jelaskan bahwa tingkat pengetahuan responden 

tentang pengetahuan seksualitas sudah cukup 

baik.  

Usia dalam hal ini juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Dari data 180 

responden yang berpengetahuan baik didapat 

usia terbanyak pada responden adalah 17 tahun 

yaitu 95 responden (88%) pengetahuan baik, 

70 (94,6%) responden pengetahuan cukup, 15 

(93,8%) responden  pengetahuan kurang oleh 

karena itu tingkat pengetahuan pada responden 

bernilai baik mendominasi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Elizabeth dengan Markum 

yang dikutip Nursalam dan Siti Pariani (2003) 

menyebutkan bahwa usia adalah individual 

yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai 

saat berulang tahun, semakin cukup umur, 

maka tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir 

dan bekerja. Hal tersebut sebagai dari 

pengalaman dan kematangan jiwanya. Pada 

penelitian ini remaja memiliki pengetahuan 

baik dikarenakan secara umum remaja kelas 

XI sudah mendapatkan pendidikan seksualitas 

di dalam pembelejaran sekolah meskipun 

kurikulum pendidikan seksualitas tidak berdiri 

sendiri, tetapi diberikan melalui pembelajaran 

biologi, beberapa materi yang diberikan yaitu 

reproduksi sehat, proses kehamilan, KB, organ 

– organ reproduksi, sehingga mereka cukup 

menguasai tentang pengetahuan seksualitas 

dan dampak yang diakibatkan dari seksualitas 

adalah kehamilan yang tidak diinginkan, 

aborsi tidak aman, dan juga penyakit kelamin. 

 

c. Hubungan Model Komunikasi dengan 

tingkat pengetahuan tentang 

seksualitas 

 

Berdasarkan hasil uji statistik 

kontingensi koefisiensi untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara variabel yaitu 

model komunikasi seksual orang tua dengan 

pengetahuan remaja mengenai seksualitas di 

SMA Hang Tuah 1 Surabaya didapatkan ρ = 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara model komunikasi seksual 

orang tua dengan pengetahuan remaja 

mengenai seksualitas di SMA Hang Tuah 1 

Surabaya. 

Model komunikasi orang tua yang 

mendominasi dalam penelitian ini adalah 

model komunikasi interaksional. Dari jumlah 

keseluruhan remaja yang diasuh dengan model 

komunikasi interaksional lebih dari 

separuhnya memiliki pengetahuan yang  baik 

dibandingkan model komunikasi S-R dan 

model komunikasi ABX. Model komunikasi 

Interaksional memiliki pengetahuan baik yang 

paling besar yaitu 68,7% sedangkan model 

komunikasi ABX sebesar 49,7% dan model 

komunikasi S-R hanya 16%. Hal tersebut 

sesuai dengan Mulyana dalam Djumarah, 

(2004) antar individu saling aktif, reaktif dan 

kreatif dalam memaknai dan menafsirkan 

pesan yang dikomunikasikan. Semakim cepat 

memberikan pemaknaan dan penafsiran 

terhadap ;pesan yang disampaikan semakin 

memperlancar kegiatan komunikasi. Menurut 

pendapat penulis ciri yang menonjol pada usia 

remaja adalah bergabung dengan teman sebaya 

membentuk kelompok oleh sebab itu interaksi 

dengan orang tua jarang terjadi. Remaja lebih 

sering berkomunikasi dengan teman sebayanya 
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karena merasa lebih nyaman dibandingkan 

bercerita ke orang tua sendiri, oleh sebab itu 

orang tua yang memiliki anak usia remaja 

harus mampu membuka alur komunikasi yang 

baik dan aktif memulai komunikasi dengan 

anaknya. Orang tua harus menerapkan model 

komunikasi dua arah dimana pendapat anak 

dihargai dan didengarkan oleh orang tua. 

Orang tua tidak mendikte anak melainkan 

mengarahkan, karena remaja yang dilarang 

dan didikte secara keras akan menganggap 

orang tuanya tidak mengerti dan tidak bisa 

diajak bicara. Dengan model komunikasi 

interaksional ini akhirnya anak akan lebih 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri 

sehingga akan lebih meningkatkan 

pengetahuannya. Orang tua mau 

mendengarkan anak dan anak secara leluasa 

dapat bercerita, mengekspresikan perasaan dan 

pikirannya serta berdiskusi dengan orang tua 

(F. Philip Rice, 2000). 

Model ABX dengan pengetahuan baik 

sebanyak 44,6%. Model ABX merupakan 

komunikasi satu arah yaitu orang tua lebih 

berperan aktif tetapi anaknya bersifat pasif. 

Sehingga permasalahan yang dijadikan objek 

pembicaraan dalam keluarga kurang. Silang 

pendapat atau kesamaan pendapat adalah 

manusiawi,  pendapat harus dimusyawarahkan 

untuk mufakat. Tipe komunikasi satu arah ini 

terjadi jika dalam keluarga hanya ada satu 

figur dominan dalam berkomunikasi (F. Philip 

Rice, 2000). Peneliti  beranggapan bahwa 

dengan dilakukan komunikasi satu arah oleh 

ayah atau ibu dapat memberikan pengetahuan 

yang baik. 

Model S-R dengan pengetahuan 

kurang sebanyak 50% dari 16 responden yang 

memakai model komunikasi S-R. Model 

komunikasi S-R merupakan komunikasi 

sebagai suatu proses “aksi - reaksi” yang 

sangat sederhana. Pola S-R mengasumsikan 

bahwa kata – kata verbal (lisan - tulisan), akan 

merangsang orang lain untuk memberikan 

respon dengan cara tertentu (Djumarah, 2004). 

Model S-R kurang dipahami oleh remajanya 

sehingga remaja tersebut pengetahuannya 

kurang. Jika penerimanya tidak berfungsi 

(disfungsional), maka akan terjadi kegagalan 

komunikasi karena pesan tidak diterima 

sebagai mana diharapkan, mengingat 

kegagalan penerima mendengar, menggunakan 

diskualifikasi, memberikan respon yang tidak 

sesuai, gagal menggali pesan pengirim, gagal 

menvalidasi pesan (Djumarah, 2004).  

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan analisa data dalam 

penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan, sebagai berikut : 

1. Model komunikasi orang tua di kelas 2 

SMA Hang Tuah 1 Surabaya separuhnya 

(n = 50%) memakai model komunikasi  

Interaksional. 

2. Pengetahuan responden di kelas 2 

mengenai seksualitas di SMA Hang Tuah 

1 Surabaya separuhnya lebih banyak 

bernilai baik 55%. 

3. Ada hubungan antara model komunikasi 

seksual remaja dengan pengetahuan 

remaja mengenai seksualitas di SMA 

Hang Tuah 1 Surabaya ρ= 0,000 < α= 

0,005 

 

SARAN 

 

1. Bagi Remaja 

Remaja hendaknya lebih terbuka pada 

orang tuaya agar orang tua lebih memahami 

anaknya dan semua masalah diharapkan 

dibicarakan dengan orang tua. 

 

2. Bagi Orang Tua Remaja 

Diharapkan orang tua lebih dekat banyak 

berkomunikasi dengan anak remajanya 

supaya tidak terjerumus dengan hal – hal 

yang negatif, orang tua lebih memberikan 

peluang kepada anaknya agar anaknya 

sharing dengan orang tua. 

 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat melakukan penelitian 

dengan metode yang lebih baik dalam 

memotivasi responden untuk lebih 

meningkatkan pengetahuan maupun 

pendidikan tentang seks agar terhindar dari 

perilaku seks bebas dan juga melakukan 

evaluasi yang maksimal. 

 

4. Bagi Sekolah  

Sebagian bahan pertimbangan bagi intitusi 

pendidikan khususnya sekolah dalam 

menentukan program – program dapat 

menyebarluaskan informasi tentang 

pengetahuan seksualitas terutama bagi 

remaja yang mempunyai pengetahuan 

kurang sehingga remaja terhindar dari 

dampak yang diakibatkan seksualitas 

tersebut. 
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