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PENGARUH TERAPI BERMAIN MEWARNAI GAMBAR TERHADAP EFEK 

HOSPITALISASI PADA ANAK USIA PRASEKOLAH  

(Di Ruang Bougenvile RSUD dr. Soeroto Ngawi) 

 
Sujatmiko 

 
Staf Dosen Stikes  Satria Bhakti Nganjuk 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Playing therapy is an activity that is done as a voluntary activity to obtain pleasure 
without cosider to the outcome during the hospitalization.The purpose of this study was to 
determine the influence of playing coloring pictures therapy  toward the effects of hospitalization 
to the pre-school age children in the district general in Bougenville room at RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. 

This study was a quasi experimental with one group pre – post test design and done at 3 

– 31 December 2012. The population was the pre-school children that are treated in Bougenville 
room at RSUD dr. Soeroto Ngawi with consecutive sampling techniques and the sample was 32 
respondents.The independent variable is playing coloring pictures therapy and the dependent 
variable is the effect of hospitalization to the pre-school age children. The collection of data was 
through observation. The data processing techniques was using statistical test signets Wilcoxon 

ranks test with α = 0.05 and using SPSS for Windows version 16.0. 
Based on the results of the study to the 32 respondents, it was found that most of the 

respondents that was 23 respondents (71.9%) experienced the negative effects of hospitalization 
before applying the playing  coloring pictures therapy. While after playing coloring pictures 
therapy after , most of the respondents that was 19 respondents (59.4%) experienced the positive 
effect of hospitalization. The results of the statistical test obtained the p value = 0.012, p value 

< α, then the H1 is accepted and H0 is rejected. 
The results proved that there was an influence of playing coloring pictures therapy 

toward the effects of hospitalization to the pre-school age children in Bougenville room at RSUD 
dr. Soeroto Ngawi. It is expected that the hospital can improve the services and playing facilities 
that siutable to the development of the children during the treatments. 

 
Keywords : Playing therapy, coloring pictures, hospitalization effects, pre-school age children 
. 
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PENDAHULUAN 
Hospitalisasi pada anak merupakan 

suatu proses yang memiliki alasan yang 
berencana atau darurat sehingga 
mengharuskan anak untuk tinggal di 
rumah sakit, menjalani terapi dan 
perawatan sampai pemulangan kembali 

ke rumah. Selama proses tersebut, anak 
dapat mengalami berbagai kejadian yang 
dengan pengalaman yang sangat 
traumatik dan penuh dengan setress 
(Deslidel et al, 2011). 

Anak usia prasekolah mempunyai 
kemampuan motorik kasar dan halus 
yang lebih matang dari pada usia 
Toddler. Sejalan dengan pertumbuhan 
dan perkembangannya anak usia 
prasekolah sudah lebih aktif, kreatif dan 
imajinatif (Hartono, 2005). Akibat 
kondisi anak yang kurang baik, anak 

harus menjalani perawatan di rumah 
sakit sehingga ada pembatasan gerak 
anak untuk memulihkan kondisinya. 
Karena itulah anak menjadi sedih, tidak 
tertarik pada lingkungan, tidak 
komunikatif, mundur ke perilaku 
sebelumnya (misalnya : menghisap ibu 
jari, mengompol dan lain-lain) dan juga 
perilaku regresi seperti : 
ketergantungan, menarik diri dan 
ansietas. Kalau hal ini dibiarkan dan 
tidak dilakukan tindakan penanganan 
anak bisa menjadi trauma dan dapat 
menghambat tumbuh kembangnya 

(Wong, 2009) 
Sering kali hospitalisasi 

dipersepsikan oleh anak sebagai 
hukuman, sehingga ada perasaan malu 
dan takut yang ditunjukkan dengan 
reaksi agresif, marah, berontak, tidak 
mau bekerja sama dengan perawat. 
Untuk itu sebagai tenaga medis harus 
bisa memberikan sikap ramah dan 
memberikan stimulasi pada anak 

prasekolah, salah satunya dengan 
pemberian terapi bermain (Suriadi, 
2006). 

Menurut Deslidel et al (2011) 

untuk mengurangi ketakutan anak yang 
harus mengalami rawat inap di rumah 
sakit dapat dilakukan beberapa cara salah 
satunya adalah dengan terapi bermain. 
Tindakan yang dilakukan dalam 
mengatasi masalah anak, apapun 
bentuknya harus berlandaskan pada 
asuhan yang terapeutik karena bertujuan 
sebagai terapi bagi anak. Dengan 
melakukan permainan, anak akan 
terlepas dari ketegangan dan stress yang 
dialaminya karena anak akan dapat 
mengalihkan rasa sakitnya dan relaksasi 

melalui kesenangan saat melakukan 
permainan. Bermain tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan anak, karena 
bermain sangat diperlukan untuk 
perkembangan anak (Ngastiyah, 2005). 
Bermain dapat digunakan sebagai media 
psikoterapi atau pengobatan terhadap 
anak yang dikenal dengan sebutan terapi 
bermain (Tedjasaputra, 2008).  

Mewarnai sebagai salah satu 
permainan yang memberikan 
kesempatan anak untuk bebas 
berekspresi dan sangat terapeutik 
(sebagai permainan penyembuh). Anak 

dapat mengekspresikan perasaannya 
dengan cara mewarnai gambar, ini 
berarti mewarnai gambar bagi anak 
merupakan suatu cara untuk 
berkomunikasi tanpa menggunakan kata-
kata (Suparto, 2003). Dengan mewarnai 
gambar dapat memberikan rasa senang 
pada anak meskipun masih menjalani 
perawatan di rumah sakit karena pada 
dasarnya anak usia prasekolah sudah 
sangat aktif dan imajinatif (Hartono, 
2005). 
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Berdasarkan data di atas maka 
peneliti tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh terapi bermain 
mewarnai gambar terhadap efek 

hospitalisasi pada anak usia prasekolah di 
Ruang Bougenvile RSUD dr. Soeroto 
Ngawi”. 
 
 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh 
terapi bermain mewarnai gambar 
terhadap efek hospitalisasi pada anak 
usia prasekolah di Ruang Bougenvile 
RSUD dr. Soeroto Ngawi. 

 
 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi efek hospitalisasi 

pada anak usia prasekolah sebelum 
diberikan terapi bermain 
mewarnai gambar di Ruang 
Bougenvile RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. 

b. Mengidentifikasi efek hospitalisasi 
pada anak usia prasekolah setelah 
diberikan terapi bermain 
mewarnai gambar di Ruang 
Bougenvile RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. 

c. Menganalisis pengaruh terapi 
bermain mewarnai gambar 
terhadap efek hospitalisasi pada 

anak usia prasekolah di Ruang 
Bougenvile RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. 
 

Metodologi Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian Quasi eksperiment dengan one 
group pre - post test design untuk 
mengungkapkan hubungan sebab akibat 

(Notoatmodjo, 2005). Penelitian ini 
dilakukan dengan cara memberikan pre 
test (pengamatan data) terlebih dahulu 
sebelum diberikan intervensi, setelah itu 

diberikan intervensi kemudian dilakukan 
post test (pengamatan akhir) 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah anak usia prasekolah yang dirawat 
di ruang bougenvile RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. Jumlah rata – rata anak usia 
prasekolah yang dirawat dalam satu 
bulan adalah 35 anak. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 32 anak 
berdasarkan tabel penentuan jumlah 
sampel dengan taraf kesalahan 5% 
(Sugiyono, 2008).  Sampel pada 
penelitian ditentukan berdasarkan 

kriteria inklusi yaitu 1) Anak usia 3 – 6 
tahun yang dirawat di ruang ruang 
bougenvile RSUD dr. Soeroto Ngawi 
pada bulan Desember 2012, (2) Anak 
yang diijinkan orang tuanya untuk 
menjadi responden. (3) Anak dapat 
diajak berkomunikasi atau berbicara. (4) 
Pasien anak yang sadar atau tidak dalam 
keadaan koma. (5) Lama perawatan 1 – 
7 hari. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Consecutive sampling yaitu 
pemilihan sampel dengan menetapkan 
subjek yang memenuhi kriteria dan 

dimasukkan sampai kurun waktu 
tertentu 

Jenis variabel diklasifikasikan 
menjadi bermacam-macam namun 
dalam penelitian disini menggunakan 
dua variabel yaitu : (1) Variabel 
independen (bebas) dalam penelitian ini 
adalah terapi bermain mewarnai gambar. 
(2) Variabel dependen (terikat) dalam 
penelitian ini adalah efek hospitalisasi 
pada anak usia pra sekolah. 
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Hasil Penelitian 
1. Efek hospitalisasi sebelum dilakukan 

terapi bermain mewarnai gambar. 

Efek 
Hospitalisasi 

Sebelum 
Intervensi 

Frekuensi (%) 

Negatif 23 71,9 

Positif 9 28,1 

Total  32 100 

 
2. Efek hospitalisasi sesudah dilakukan 

terapi bermain mewarnai gambar. 

Efek 
Hospitalisasi 

Sesudah Intervensi 

Frekuensi (%) 

Negatif 13 40,6 

Positif 19 59,4 

Total  32 100 

 
3. Perbedaan efek hospitalisasi 

responden antara sebelum dan 

sesudah terapi bermain mewarnai 
gambar. 

Efek 
Hospitalisasi 

Sebelum 
Intervensi 

Efek Hospitalisasi Sesudah 
Intervensi Total 

Positif Negatif 

Σ % Σ % Σ % 

Positif 6 18,8 3 9,4 9 28,2 

Negatif 13 40,6 10 31,2 23 71,8 

Total 19 59,4 13 40,6 32 100 

P value = 0,012     α = 0,05 

 

Pembahasan 
1. Efek Hospitalisasi Sebelum Dilakukan 

Terapi Bermain Mewarnai Gambar 
Berdasarkan hasil penelitian 

terlihat bahwa dari 30 responden di 
ruang rawat inap RSUD Kab. Madiun 
sebagian besar klien mengatakan 
Komunikasi verbal perawat cukup 
yaitu 22 responden atau 73%. 

Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan uji Koefisien 

Kontingensi dengan α = 0,05 antara 
umur dengan efek hospitalisasi pada 

anak usia prasekolah sebelum 
pemberian terapi bermain mewarnai 

gambar diperoleh nilai p value = 
0,002, jenis kelamin dengan efek 
hospitalisasi sebelum pemberian 
terapi bermain mewarnai gambar 

diperoleh nilai p value = 0,028, 
pernah/tidak pernah MRS dengan 
efek hospitalisasi sebelum pemberian 
terapi bermain mewarnai gambar 
diperoleh nilai p value = 0,001, 
lamanya dirawat dengan efek 
hospitalisasi sebelum pemberian 
terapi bermain mewarnai gambar 
diperoleh nilai p value = 0,001. 

Menurut Supartini (2004) 
bahwa faktor yang mempengaruhi 
hospitalisasi pada anak usia prasekolah 
adalah umur, jenis kelamin, pernah 

atau tidak pernah masuk rumah sakit 
dan lamanya anak dirawat di Rumah 
Sakit. Selain itu sesuai dengan 
pendapat Suriadi (2006) bahwa anak 
usia prasekolah sering kali 
mempersepsikan hospitalisasi sebagai 
hukuman, sehingga ada perasaan malu 
dan takut yang ditunjukkan dengan 
reaksi agresif, marah, berontak, tidak 
mau bekerjasama dengan perawat. 
Menurut pendapat Wong (2009) 
bahwa lamanya seorang anak dirawat 
dirumah sakit mempengaruhi 
pendekatan – pendekatan yang harus 

dilakukan, sedangkan ketepatan 
melakukan pendekatan akan 
mempengaruhi proses kesembuhan 
anak. Wong (2009) mengatakan 
bahwa lingkungan yang baru atau 
asing dapat mengakibatkan anak 
mengalami ketakutan dan 
ditunjukkan dengan anak lebih sering 
diam tidak mau berkomunikasi. 

Sejalan dengan bertambahnya 
usia anak lebih aktif, kreatif, dan 
lebih berani untuk mengenal hal 
baru. Pada saat anak sakit orang tua 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  Mei  2013 

10 
 

akan lebih khawatir sehingga orang 
tua membatasi aktifitas anak, hal ini 
menyebabkan anak menjadi sedih dan 
murung. Dunia bermain bagi anak 

adalah hal yang paling menyenangkan 
baginya, oleh sebab itu pada saat anak 
dirawat di Rumah Sakit anak  menjadi 
lebih agresif dan marah – marah, 
lebih sering diam dan menangis 
karena anak merasa tidak boleh 
bermain seperti pada saat dia sehat. 
Kekhawatiran orang tua yang terlalu 
berlebihan membuat anak semakin 
takut saat dirawat di Rumah Sakit. 
Sebagian orang tua sering menakut – 
nakuti anak dengan kedatangan 
tenaga medis sehingga anak semakin 

takut, hal ini dapat menyebabkan 
anak berpersepsi bahwa tenaga medis 
itu menakutkan. Dan suatu saat jika 
anak sakit anak menjadi trauma dan 
tidak mau jika dirawat di Rumah 
Sakit. Untuk itu semua tenaga medis 
harus bisa memberikan sikap ramah 
dan memberikan stimulasi pada anak 
prasekolah, salah satunya dengan 
pemberian terapi bermain. Dalam 
bermain seorang perawat harus 
memikirkan kondisi anak dan 
memilih permainan yang tidak 
menguras tenaga 

 
2. Efek Hospitalisasi Sesudah Dilakukan 

Terapi Bermain Mewarnai Gambar 
Berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan uji Koefisien 

Kontingensi dengan α = 0,05 antara 
umur dengan efek hospitalisasi pada 
anak usia prasekolah sesudah 
pemberian terapi bermain mewarnai 
gambar diperoleh nilai p value = 
0,042, jenis kelamin dengan efek 

hospitalisasi sesudah pemberian terapi 
bermain mewarnai gambar diperoleh 

nilai p value = 0,003, pernah/tidak 
pernah MRS dengan efek hospitalisasi 
sesudah  pemberian terapi bermain 
mewarnai gambar diperoleh nilai p 

value = 0,007, lamanya dirawat 
dengan efek hospitalisasi sesudah 
pemberian terapi bermain mewarnai 
gambar diperoleh nilai p value = 
0,027. 

Menurut Suriadi (2006) bahwa 
dengan bermain di Rumah Sakit dapat 
meningkatkan hubungan perawat dan 
klien, memulihkan rasa mandiri, 
dapat mengekspresikan rasa tertekan, 
dapat menurunkan setress, membina 
tingkah laku positif di Rumah Sakit 
serta merupakan alat komunikasi 

antara perawat dan klien. Wong 
(2009) mengemukakan bahwa 
lamanya seorang anak dirawat 
dirumah sakit mempengaruhi 
pendekatan – pendekatan yang harus 
dilakukan, sedangkan ketepatan 
melakukan pendekatan akan 
mempengaruhi proses kesembuhan 
anak. Menurut Muscary (2005) setiap 
anak memiliki ciri – ciri umum yang 
berbeda sesuai dengan tahap 
perkembangannya (disamping ciri – 
ciri khusus sesuai dengan pribadinya) 
dan karena itu semua jenis perlakuan 

yang diberikan menyesuaikan pada 
hal ini. Sehingga menghadapi dan 
merawat anak usia 3 dan 4 tahun 
berbeda dengan anak usia 5 atau 6 
tahun. 

Setelah pemberian terapi 
bermain efek hospitalisasi anak 
mengalami peningkatan yang 
sebelumnnya negatif menjadi positif 
walaupun tidak semua anak, hal ini 
dipengaruhi oleh usia anak, jenis 
kelamin, pernah dan tidak pernah 
masuk rumah sakit dan lamanya anak 
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dirawat. Dengan pendekatan tenaga 
medis membuat anak semakin 
percaya dan mengurangi rasa cemas 
serta takutnya. Perawat juga lebih 

mudah menanyakan rasa sakit yang 
dialami anak dan anak mau 
menunjukkan lokasi mana yang sakit. 
Banyak anak menolak diajak ke 
rumah sakit, apalagi menjalani rawat 
inap dalam jangka waktu yang lama. 
Rawat inap di rumah sakit menjadi 
sesuatu yang menakutkan dan 
menimbulkan kegelisahan. Agar hal 
itu tidak terjadi, orangtua harus 
mampu menjelaskan kapan dan 
mengapa anak harus dirawat dalam 
waktu lama. 

Berdasarkan hasil penelitian 
secara keseluruhan diketahui bahwa 
terapi bermain mewarnai gambar 
dapat memberikan pengaruh terhadap 
efek hospitalisasi pada anak usia 
prasekolah di Ruang Bougenvile 
RSUD dr. Soeroto Ngawi pada Bulan 
Desember 2012, dimana efek 
hospitalisasi anak meningkat setelah 
diberikan terapi bermain mewarnai 
gambar 

 
3. Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai 

Gambar Terhadap Efek Hospitalisasi 

Pada Anak Usia Prasekolah di Ruang 
Bougenvile RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. 

Berdasarkan hasil penelitian 
dengan menggunakan uji statistik 
Wilcoxon Signet Ranks Test dengan 

α = 0,05 menunjukkan nilai p Value 

< α (0,012 < 0,05), sehingga dapat 
disimpulkan ada pengaruh terapi 

bermain mewarnai gambar terhadap 
efek hospitalisasi pada anak usia 
prasekolah di Ruang Bougenvile 
RSUD dr. Soeroto Ngawi. 

Menurut Ngastiyah (2005) 
terapi bermain dapat memberikan 
pelepasan setress dan ketegangan, 
mendorong percobaan dan pengujian 

situasi yang menakutkan dengan cara 
yang aman, memudahkan komunikasi 
verbal tidak langsung dan non verbal 
tentang kebutuhan rasa takut dan 
keinginan. Hasil yang diharapkan 
dalam pemberian terapi bermain 
adalah untuk melanjutkan 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang normal pada saat sakit, 
mengekspresikan perasaan, keinginan 
dan fantasi, serta ide – idenya pada 
saat sakit, mengembangkan kreatifitas 
serta dapat beradaptasi secara efektif 

terhadap setress karena sakit dan 
dirawat di Rumah Sakit (Deslidel et 
al, 2011). Hasil penelitian ini sesuai 
dengan pendapat Muscary (2005) 
ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang 
anak antara lain perkembangan 
menimbulkan perubahan yaitu 
perkembangan terjadi bersamaan 
dengan pertumbuhan, setiap 
pertumbuhan disertai dengan 
perubahan fungsi. Misalnya 
perkembangan intelegensi pada anak 
akan menyertai pertumbuhan otak 
dan serabut saraf ; Pertumbuhan dan 

perkembangan pada tahap awal 
menentukan perkembangan 
selanjutnya yaitu setiap anak tidak 
bisa melewati satu tahap 
perkembangan sebelum ia melewati 
tahapan sebelumnya ; Pertumbuhan 
dan perkembangan mempunyai 
kecepatan yang berbeda – beda baik 
dalam pertumbuhan fisik maupun 
perkembangan fungsi organ dan 
perkembangan pada masing – masing 
anak. Perkembangan berkorelasi 
dengan pertumbuhan yaitu pada saat 
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pertumbuhan berlangsung cepat, 
perkembangan pun demikian, terjadi 
peningkatan mental, memori, daya 
nalar, asosiasi dan lain – lain. 

Menurut pendapat Wong (2009) 
anak sehat, bertambah umur, 
bertambah berat dan tinggi badannya 
serta bertambah kepandaiannya. 
Lamanya seorang anak dirawat 
dirumah sakit mempengaruhi 
pendekatan – pendekatan yang harus 
dilakukan, sedangkan ketepatan 
melakukan pendekatan akan 
mempengaruhi proses kesembuhan 
anak. 

Keberhasilan pemberian terapi 
bermain dalam meningkatkan efek 

hospitalisasi pada anak usia prasekolah 
dipengaruhi oleh permainan yang 
disediakan peneliti adalah jenis 
permainan yang sesuai dengan tingkat 
tumbuh kembang anak, sehingga anak 
tertarik dengan permainan yang 
diberikan. Rasa tertarik anak 
terhadap permainan akan 
menimbulkan rasa senang selama 
dirawat di Rumah Sakit dan rasa 
senang ini meningkatkan efek 
hospitalisasi anak dari negatif menjadi 
positif. Selain itu keberhasilan terapi 
bermain ini dalam meningkatkan efek 

hospitalisasi pada anak prasekolah 
juga dipengaruhi oleh karakteristik 
responden itu sendiri seperti umur, 
jenis kelamin, pernah/tidak pernah 
masuk rumah sakit dan lamanya 
dirawat. Dimana berdasarkan hasil 
penelitian menurut umur, yang 
mengalami peningkatan dari efek 
hospitalisasi negatif menjadi positif 
adalah anak usia 4 – 5 tahun 
dibandingkan usia 3 – 4 tahun. Hal 
ini dikarenakan oleh setiap anak 
memiliki ciri – ciri umum yang 

berbeda sesuai dengan tahap 
perkembangannya (disamping ciri – 
ciri khusus sesuai dengan pribadinya) 
dan karena itu semua jenis perlakuan 

yang diberikan menyesuaikan pada 
hal ini. Sehingga menghadapi dan 
merawat anak usia 3 dan 4 tahun 
berbeda dengan anak usia 5 atau 6 
tahun. 

Berdasarkan jenis kelamin pada 
penelitian ini anak laki –laki lebih 
cenderung mengalami efek 
hospitalisasi positif setelah pemberian 
terapi bermain karena rasa ingin tahu 
anak laki – laki lebih tinggi 
dibandingkan anak perempuan 
sehingga anak laki – laki lebih tertarik 

terhadap permainan yang diberikan 
peneliti. 

Berdasarkan pernah/tidak 
pernah masuk rumah sakit anak yang 
tidak pernah masuk rumah sakit lebih 
tinggi mengalami efek hospitalisasi 
negatif karena anak berfikir bahwa 
lingkungan yang baru atau asing dapat 
mengakibatkan anak mengalami 
ketakutan dan ditunjukkan dengan 
anak lebih sering diam tidak mau 
berkomunikasi. 

Berdasarkan lamanya anak 
dirawat yang mengalami efek 

hospitalisasi positif adalah anak yang 
dirawat dalam waktu singkat yaitu 1 
– 3 hari dan yang paling rendah 
adalah anak yang dirawat dalam 
waktu lama yaitu > 6 hari. Pada anak 
yang dirawat dalam waktu singkat, 
pemulihan diarahkan pada hal-hal 
yang traumatik dan anak yang dirawat 
dalam waktu singkat yaitu 1 – 3 hari 
tentunya akan dihadapkan pada 
lingkungan yang baru yaitu 
lingkungan rumah sakit, sebagai 
patokan umum tetap berlaku tidak 
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ada tempat, ruangan, kamar 
perawatan yang dirasakan nyaman 
bagi anak. Berbagai peraturan jelas 
membatasi kebebasan anak, apalagi 

harus mengikuti prosedur perawatan 
dengan peralatan-peralatannya seperti 
pengambilan darah untuk 
pemeriksaan, injeksi, infus dan 
pemeriksaan lain dimana anak harus 
menyesuaikan yang kadang-kadang 
tidak mudah. Sedangkan pada anak 
yang dirawat cukup lama, bahkan 
mungkin tergolong lama, perlu 
diperhatikan adanya efek pembiasaan 
yaitu terbiasa dilayani, diperhatikan, 
dibantu, merasa disayang, sehingga 
muncul reaksi untuk 

mempertahankan sakitnya agar terus 
memperoleh perlakuan yang 
menyenangkan. Pada perawatan yang 
lama anak merasa bosan sehingga 
anak lebih agresif dan ingin segera 
pulang. Ditunjukkan dengan anak 
memusuhi siapapun yang datang 
dengan harapan dia akan segera 
pulang ke rumah. 

Banyak anak menolak diajak ke 
rumah sakit, apalagi menjalani rawat 
inap dalam jangka waktu yang lama. 
Rawat inap di rumah sakit menjadi 
sesuatu yang menakutkan dan 

menimbulkan kegelisahan. Agar hal 
itu tidak terjadi, orangtua harus 
mampu menjelaskan kapan dan 
mengapa anak harus dirawat dalam 
waktu lama. Kepandaian orangtua 
dalam menjelaskan prosedur kepada 
anak yaitu dengan tidak panik dan 
tetap tenang dalam menjelaskan 
kepada anak akan membantu anak 
untuk tetap tenang dan tidak takut. 
Para ahli sepakat anak-anak yang telah 
dberi penjelasan yang lengkap tentang 
rawat inap di rumah sakit akan lebih 

siap. Mereka biasanya akan 
menunjukan kecemasan yang lebih 
sedikit, gampang menyesuaikan, 
mampu sembuh lebih cepat, dan 

mempunyai lebih sedikit kesulitan 
beradaptasi ketika kembali kerumah 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Efek hospitalisasi pada anak usia 

prasekolah di Ruang Bougenvile 
RSUD dr. Soeroto Ngawi sebelum 
dilakukan terapi bermain mewarnai 
gambar, sebagian besar responden 
yaitu 23 responden (71,9%) memiliki 
efek hospitalisasi negatif dari 32 
responden. 

2. Efek hospitalisasi pada anak usia 
praseklah di Ruang Bougenvile RSUD 

dr. Soeroto Ngawi sesudah dilakukan 
terapi bermain mewarnai gambar, 
sebagian besar yaitu 19 responden 
(59,4%) memiliki efek hospitalisasi 
positif dari 32 responden. 

3. Ada pengaruh terapi bermain 
mewarnai gambar terhadap efek 
hospitalisasi pada anak usia prasekolah 
di Ruang Bougenvile RSUD dr. 
Soeroto Ngawi. Dengan hasil uji 
statistik Wilcoxon Signed Ranks Test 
nilai p value = 0,012, maka p value 

< α (0,012 < 0,05). 
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ABSTRACT 

 
 

Hypertention is a kind of disease that is very dangerous for the suffer. Hypertention must be 
controlled. Non pharmacological treatment have little side effect to control hypertention. Utilization of 
cucumber (Cucumis sativus L.) is one of the therapies non pharmacological are affered to lower high blood 
pressure. Where the cucumber (Cucumis sativus L.) have diuretic caracteristict that can lower blood pressure 
by how removing the body fluid (urine). Purpose research is to know the effectiveness of giving cucumber juice 
(Cucumis sativus L.) for reducing high blood pressure to the high blood pressure sufferrer in Tempel Wetan 
village RT 04/RW 02 Loceret Nganjuk district. 

Design on this study is quasy experiments. Based on the total sampling technique obtained a sample of 
20 respondents, which consisted of 10 respondents control group and 10 respondents treated group. The 
research independent variable is giving the cucumber juice (Cucumis sativus L.), while the dependent 
variable is reducing of blood pressure, file were analyzed using SPSS v 16 with a statistical test of Wilcoxon, 

p-Value = 0,014 with α = 0,05. 
The results are research before given the cucumber juice (Cucumis sativus L.), in the control group had 

lower blood pressure by catagories of stage 1 as many as 6 (60%) of respondent, whereas in the treated 
group had lower blood pressure with catagories of stage of pre-hypertention as much as 4 (40%) of 
respondent. After being given cucumber juice (Cucumis sativus L.) in the control group had blood pressure by 
category of pre-hypertention and stage 1, each as much as 5 (50%) of respondent, whereas in the treated 
group  had blood pressure with categories of pre-hypertention as much as 4 (40%) of respondent. In this 

study using the Wilcoxon test, p-Value = 0,014 with α = 0,05 so Ho rejected and Ha accepted the 
cucumber juice (Cucumis sativus L.) effectively lower blood pressure. 

After di this study, researchers hope for all people more of the benefits from of cucumber (Cucumis 
sativus L.) and other TOGA plaints that can serve as lowering high blood pressure. 
 
Keywords : Cucumber (Cucumis sativus L.), Blood Pressure, Hypertention 
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PENDAHULUAN 
Hipertensi dijuluki sebagai pembunuh 

diam-diam atau silent killer. Hipertensi 
merupakan penyakit yang bisa menyerang 
siapa saja (Indrayani, 2009). Seperti halnya 

yang terjadi pada saat ini. Hipertensi kini 
menjadi masalah global karena prevalensi 
yang terus meningkat sejalan dengan 
perubahan gaya hidup (Wijoyo, 2011). 
Gaya hidup modern yang melupakan 
kesehatan karena kesuksesan, kerja keras 
dalam situasi penuh tekanan, stres yang 
berkepanjangan, kurang olah raga, dan 
berusaha mengatasi stresnya dengan 
merokok, minum alkohol, atau minum 
kopi, selain itu mengkonsumsi makanan 
yang diawetkan dan garam dapur serta 
bumbu penyedap dalam jumlah tinggi, 

padahal semua ini penyebab yang 
meningkatkan resiko hipertensi 
(Muhammadun, 2010). Karakter penyakit 
hipertensi yang timbul tenggelam dan sulit 
diprediksi keberadaannya sehingga 
membuat penderitanya tidak terlalu 
percaya jika diminta menghentikan 
pemakaian obat meski tekanan darahnya 
dinyatakan normal (Rusdi, 2009). 

Berdasarkan hasil studi awal yang 
telah dilakukan pada tanggal 14 Nopember 
2011, terdapat 5109 penderita hipertensi di 
wilayah Puskesmas Loceret dan hampir 

90% dari mereka tidak menggunakan 
pengobatan secara non farmakologi. 

Jumlah penderita hipertensi di 
seluruh dunia terus meningkat. Menurut 
Badan Kesehatan Dunia, dari 50% 
penderita hipertensi yang terdeteksi hanya 
25% yang mendapat pengobatan dan hanya 
12,5% bisa diobati dengan baik 
(Muhammadun, 2010). Kuantitas penderita 
hipertensi di Indonesia diperkirakan 
mencapai 15 juta orang, tetapi hanya 4% 
penderita hipertensi terkontrol. Prevalensi 
6-15% pada orang dewasa, 50% di 
antaranya tidak menyadari sebagai 

penderita hipertensi (Elsanti, 2009). Pada 

tahun 2010, tercatat penderita hipertensi 
diprovinsi Jawa Timur sebanyak 12,41% 

dari 38.026.550 jumlah penduduk Jawa 
Timur, sedangkan prevalensi penderita 
hipertensi Kabupaten Nganjuk pada tahun 
2010 sebanyak 75760 dari jumlah 
penduduk. Penderita hipertensi Kecamatan 
Loceret sebanyak 5109. Tercatat  pada 
tahun 2010, prevalensi penderita hipertensi 
di Desa Tempel Wetan RT 04/RW 02 
Kecamatan Loceret mencapai 48% dan 
pada tahun 2011 ini meningkat menjadi 
50% dari populasi orang di daerah tersebut. 
Berdasarkan studi awal yang telah dilakukan 
pada tanggal 18 Nopember 2011, tercatat 

hampir 40% dari 110 penderita hipertensi 
yaitu 44 penderita hipertensi di Desa 
Tempel Wetan RT 04/RW 02 Kecamatan 
Loceret Kabupaten Nganjuk melakukan 
pengobatan secara farmakologis. 

Hipertensi merupakan jenis penyakit 
yang sangat rawan bagi penderitanya. 
Hipertensi harus terus dikontrol 
(Muhammadun, 2010). Pengobatan secara 
non farmakologi mempunyai efek samping 
yang sangat kecil yang dapat mengontrol 
hipertensi. Sebagian banyak dari penderita 
hipertensi tidak terlalu percaya jika diminta 

menghentikan pemakaian obat meski 
tekanan darahnya dinyatakan normal 
(Rusdi, 2009). Obat-obatan antihipertensi 
mempunyai efek samping yang dapat 
menyebabkan hilangnya kalium melalui 
urin, dapat menimbulkan gejala 
bronkospasme (penyempitan saluran nafas) 
dan dapat menutupi gejala hipoglikemia 
(kondisi dimana kadar gula dalam darah 
turun menjadi sangat rendah yang bisa 
berakibat bahaya bagi penderitanya bahkan 
dapat menyebabkan kematian) (Wahdah, 
2011). Obat hanya dapat membuat tekanan 
darah kembali normal, namun tidak dapat 

memberikan jaminan serangan hipertensi 
tidak akan kambuh lagi (Rusdi, 2009). 

Sebagian besar penderita hipertensi 
memerlukan pengobatan seumur hidup  
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dengan berbagai obat-obatan penurun 
tekanan darah (Tara, 2006). Selain 

pengobatan secara farmakologi, pengobatan 
hipertensi dapat dilakukan secara non 
farmakologi. Pengobatan secara non 
farmakologi diantaranya dapat berupa 
pengobatan dengan menggunakan hasil 
tanaman yaitu buah Mentimun (Cucumis 
sativus L.) karena mengandung air yang 
sangat tinggi sehingga memiliki efek 
diuretik yaitu memperlancar buang air kecil 
(Muhammadun, 2010). Buah Mentimun 
(Cucumis sativus L.) ini dibudidayakan 
dimana-mana sehingga mudah didapat, 
pengobatan alternatif yang baik, biayanya 

murah, dan tanpa efek samping  (Wijoyo, 
2011). Berdasarkan semua yang diuraikan 
diatas, peneliti ingin meneliti seberapa jauh 
efektivitas jus Mentimun (Cucumis sativus 
L.) terhadap penurunan tekanan darah pada 
penderita hipertensi. 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas 
pemberian jus Mentimun (Cucumis sativus 
L.) terhadap penurunan tekanan darah pada 
penderita hipertensi di Desa Tempel Wetan 
RT 04/RW 02 Kecamatan Loceret 
Kabupaten Nganjuk. 
 
 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi tekanan darah pada 

penderita hipertensi pada kelompok 
kontrol dan perlakuan sebelum 
dilakukan pemberian jus mentimun 
(Cucumis sativus L.) di Desa Tempel 
Wetan RT 04/RW 02 Kecamatan 
Loceret Kabupaten Nganjuk. 

 
 
 

b. Mengidentifikasi tekanan darah pada 
penderita hipertensi pada kelompok 

kontrol dan perlakuan sesudah 
dilakukan pemberian jus mentimun 
(Cucumis sativus L.) di Desa Tempel 
Wetan RT 04/RW 02 Kecamatan 
Loceret Kabupaten Nganjuk. 

c. Menganalisa efektivitas pemberian jus 
mentimun (Cucumis sativus L.) 
terhadap penderita hipertensi pada 
kelompok kontrol dan perlakuan di 
Desa Tempel Wetan RT 04/RW 02 
Kecamatan Loceret Kabupaten 
Nganjuk 

 

Metodologi Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian desain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Quasy-experiment yaitu satu kelompok 
dilakukan intervensi sesuai dengan metode 
yang dikehendaki kelompok lainnya 
dilakukan seperti biasanya. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh penderita hipertensi di Desa 
Tempel Wetan RT 04/RW 02 Kecamatan 
Loceret Kabupaten Nganjuk yang 
berjumlah 20 orang. Sampel yang diambil 
pada penelitian ini adalah seluruh penderita 
hipertensi di Desa Tempel Wetan RT 
04/RW 02 Kecamatan Loceret Kabupaten 
Nganjuk yang berjumlah 20 orang. Teknik 

sampling yang digunakan menggunakan 
teknik Total Sampling, dimana peneliti 
menetapkan seluruh subjek yang memenuhi 
kriteria penelitian dimasukkan dalam 
penelitian (Nursalam, 2008). 

Variabel dalam penelitian ada 2 yaitu 
Variabel Independent (bebas), yaitu 
pemberian jus mentimun (Cucumis sativus 
L.) dan Variabel Dependent (terikat) adalah 
penurunan tekanan darah. 
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Hasil Penelitian 
1. Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi Pada Kelompok Kontrol 
Dan Kelompok Perlakuan Sebelum 
Dilakukan Pemberian Jus Mentimun 

(Cucumis sativus L.) (pre test) 
Kategori 

Hipertensi 

Kelompok 

Kontrol 

Kelompok 

Perlakuan 

∑ % ∑ % 

Stadium 2 0 0 3 30 

Stadium 1 6 60 3 30 

Pre hipertensi 4 40 4 40 

Normal 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 

 
2. Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi Pada Kelompok Kontrol 
Dan Kelompok Perlakuan Sesudah 
Dilakukan Pemberian Jus Mentimun 
(Cucumis sativus L.) (post test) 
Kategori 

Hipertensi 

Kelompok 

Kontrol 

Kelompok 

Perlakuan 

∑ % ∑ % 

Stadium 2 0 0 1 10 

Stadium 1 5 50 3 30 

Pre hipertensi 5 50 4 40 

Normal 0 0 2 20 

Jumlah 10 100 10 100 

 
3. Pemberian Jus Mentimun (Cucumis 

sativus L.) Pada Kelompok Kontrol 

Dan Kelompok Perlakuan Sebelum Dan 
Sesudah (pre tes dan post test) 

Kategori 
Hiperten

si 

Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan 

Pre Post Pre Post 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Stadium 

2 

0 0 0 0 3 30 1 10 

Stadium 
1 

6 60 5 50 3 30 3 30 

Pre 
hiperten

si 

4 40 5 50 4 40 4 30 

Normal 0 0 0 0 0 0 2 40 

Jumlah 10 10
0 

10 10
0 

10 10
0 

10 10
0 

Hasil Uji Statistik Wilcoxon p-Value = 0.014 < α = 0.05 
Z = - 2,449a 

 
 

 
 

Pembahasan 
1. Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi Pada Kelompok Kontrol Dan 
Kelompok Perlakuan Sebelum 
Dilakukan Pemberian Jus Mentimun 

(Cucumis sativus L.) 
Hasil peneltian penderita hipertensi di 

Desa Tempel Wetan RT 04/RW 02 
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk 
didapatkan 6 responden (60%) pada 
kelompok kontrol dalam kategori stadium 
1 dan kelompok perlakuan didapatkan 4 
responden (40%) dengan kategori pre 
hipertensi. Penelitian pada kelompok 
kontrol ini dipengaruhi oleh umur 
responden yang setengahnya berusia 50 
tahun – 59 tahun sebanyak 3 responden 
(50%), hal ini dibuktikan nilai p-Value 

0,038. Selain itu, menurut data demografi 
pada kelompok kontrol yaitu jenis kelamin, 
pekerjaan, IMT, kebiasaan merokok, 
penggunaan pil KB, kebiasaan 
mengkonsumsi garam berlebih, dan 
kebiasaan mengkonsumsi makan makanan 
instan, serta pada kelompok perlakuan 
yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, IMT, 
kebiasaan merokok, penggunaan pil KB, 
kebiasaan mengkonsumsi garam berlebih, 
dan kebiasaan mengkonsumsi makan 
makanan instan tidak signifikan. 

  Pada populasi umum kejadian 

tekanan darah tinggi tidak terdistribusi 
secara merata. Setelah terjadi menopause 
(biasanya setelah usia 50 tahun), tekanan 
darah pada wanita meningkat terus, hingga 
usia 75 tahun tekanan darah tinggi lebih 
banyak ditemukan pada wanita dari pada 
pria. Pada wanita menopause lebih 
cenderung mengalami hipertensi karena 
terjadinya perubahan hormon esterogen. 
Selain itu hipertensi juga dipengaruhi oleh 
pekerjaan. Stres pada pekerjaan cenderung 
menyebabkan terjadinya hipertensi tingkat 
berat (Muhammadun, 2010). Hubungan 
antara stres dengan hipertensi, diduga 

terjadi akibat aktivasi saraf simpatis (saraf 
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yang bekerja pada saat kita beraktivitas). 
Aktivitas saraf simpatis yang bekerja secara 

aktif dan meningkat juga dapat memicu 
terjadinya peningkatan tekanan darah secara 
intermiten (tidak menentu). Obesitas 
sangat juga berpotensi terkena hipertensi 
apabila tidak segera dilakukan upaya 
penurunan berat badan. Beberapa 
penelitian telah membuktikan bahwa daya 
pompa jantung dan sirkulasi volume darah 
penderita obesitas dengan hipertensi lebih 
tinggi dibandingkan dengan penderita yang 
mempunyai berat badan normal. Faktor 
terjadinya hipertensi karena pengaruh obat-
obatan (pil KB) pada dasarnya lebih 

potensial dialami oleh kaum wanita, 
terutama mereka yang mengkonsumsi obat-
obatan kontrasepsi oral (Rusdi, 2009). 

Dalam rokok mengandung nikotin 
yang dapat merangsang bangkitnya 
adrenalin hormon dari anak ginjal yang 
menyebabkan jantung berdebar-debar, 
meningkatkan tekanan darah serta kadar 
kolesterol dalam darah. Gas karbon 
monoksida pada rokok juga berpengaruh 
negatif terhadap jalan nafas. Karbon 
monoksida lebih mudah terikat pada 
hemoglobin dari pada oksigen. Sehingga, 

darah yang kemasukan karbon monoksida 
banyak, akan berkurang daya angkutnya 
bagi oksigen dan dapat mengakibatkan 
kematian karena keracunan karbon 
monoksida. Merokok akan membuat darah 
seseorang menjadi lengket dan mudah 
beku. Hipertensi juga dapat dipengaruhi 
oleh garam. Garam dapat menyebabkan 
penumpukan cairan dalam tubuh, karena 
menarik cairan di luar sel agar tidak keluar, 
sehingga akan meningkatkan volume dan 
tekanan darah (Muhammadun, 2010). 
Sumber natrium lainnya juga perlu 
diwaspadai yaitu yang berasal dari penyedap 

masakan (MSG). MSG banyak dijumpai 
pada makanan instan, maka untuk 
mengkonsumsi makanan instan perlu 
diperhatikan. Dalam penggunaan garam dan 

MSG ini perlu diwaspadai karena kedua 
bahan penyedap itu sudah banyak dan 

umum digunakan oleh hampir semua orang 
(Rusdi, 2009). 

Dari uraian diatas diketahui bahwa  
usia yang semakin bertambah akan 
mempengaruhi peningkatan tekanan darah. 
Jenis kelamin perempuan  yang telah 
memasuki masa menopause. Menopause 
dapat mempengaruhi perubahan hormon 
pada wanita. Sebagian besar responden 
bekerja swasta. Pekerjaan swasta pada 
umumnya merupakan pekerjaan keras yang 
dapat meningkatkan kerja jantung sehingga 
akan mempengaruhi peningkatan tekanan 

darah. IMT normal, kebiasaan merokok, 
ataupun penggunaan pil KB, tetapi pada 
kelompok kontrol seluruhnya dari mereka 
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi 
garam berlebih dan sering mengkonsumsi 
makanan instan, sedangkan pada kelompok 
perlakuan sebagian besar dari responden 
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi 
garam berlebih dan sering mengkonsumsi 
makanan instan. Hal ini dapat 
mengakibatkan konsentrasi natrium 
didalam cairan ekstraseluler meningkat 
yang dapat meningkatkan volume darah, 

sehingga berdampak pada timbulnya 
tekanan darah tinggi. 

 
2. Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi Pada Kelompok Kontrol Dan 
Kelompok Perlakuan Setelah Dilakukan 
Pemberian Jus Mentimun (Cucumis 
sativus L.) 

Hasil penelitian didapatkan post 
pemberian jus mentimun (Cucumis sativus 
L.) pada kelompok kontrol terdapat masing 
– masing 5 responden dengan kategori pre 
hipertensi dan stadium 1, sedangkan pada 
kelompok perlakuan yaitu 4 dari 4 

responden dengan kategori pre hipertensi. 
Pada kelompok kontrol dengan kategori 
pre hipertensi penelitian ini dipengaruhi 
oleh Pekerjaan responden yang sebagian 
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besar swasta 3 responden (60%), hal ini 
dibuktikan nilai p-Value 0,038. Selain itu, 

menurut data demografi pada kelompok 
kontrol yaitu umur, jenis kelamin, IMT, 
kebiasaan merokok, penggunaan pil KB, 
kebiasaan mengkonsumsi garam berlebih, 
dan kebiasaan mengkonsumsi makan 
makanan instan, serta pasa kelompok 
perlakuan yaitu umur, jenis kelamin, 
pekerjaan, IMT, kebiasaan merokok, 
penggunaan pil KB, kebiasaan 
mengkonsumsi garam berlebih, dan 
kebiasaan mengkonsumsi makan makanan 
instan tidak signifikan. 

      Pada hipertensi, terapi tanpa obat 

(non farmakoterapi) dapat dilakukan yaitu 
dengan pemanfaatan buah mentimun 
(Cucumis sativus L.). Dalam kenyataannya, 
konsumsi garam sering kali dilakukan 
dengan berlebihan karena budaya masak 
masyarakat kita yang umumnya boros 
dalam menggunakan garam. Konsumsi 
garam ini sulit dikontrol, terutama jika kita 
terbiasa mengkonsumsi makanan diluar 
rumah. Sumber natrium juga perlu 
diwaspadai yaitu yang berasal dari penyedap 
masakan (MSG). MSG ini juga banyak 
terdapat pada makanan instan (Rusdi, 

2009). Buah mentimun (Cucumis sativus 
L.) dapat digunakan sebagai lalapan 
terutama bagi mereka yang terbiasa makan 
diluar rumah, sehingga bagi mereka yang 
mempunyai gaya hidup modern yang sering 
makan diluar rumah dan bagi pekerja keras 
akan lebih mudah mengkonsumsinya 
(Muhammadun, 2010). 

Pada penelitian dengan menggunakan 
jus mentimun (Cucumis sativus L.) ini 
disebabkan pada usia yang semakin tua akan 
mengalami aging proses yang semakin 
banyak, selain itu pada usia yang semakin 
tua akan lebih banyak penyakit – penyakit 

yang timbul. Sehingga, mereka berusaha 
mengobati dan mencegah hipertensi dengan 
mengkonsumsi jus mentimun (Cucumis 
sativus L.). Sebagian besar dari mereka 

berjenis kelamin perempuan, karena pada 
penelitian ini hampir seluruh responden 

adalah perempuan yang telah memasuki 
masa menopause. Sebagian besar dari 
responden bekerja swasta. Pada umumnya 
pekerjaan swasta itu suka mengabaikan 
kesehatan demi pekerjaan, sehingga untuk 
mengkonsumsi jus mentimun (Cucumis 
sativus L.) juga tidak akan bisa teratur. IMT 
pada post penelitian ini hampir seluruhnya 
normal, sebagian besar tidak merokok, dan 
hampir seluruhnya tidak menggunakan pil 
KB, tetapi hampir seluruhnya dari 
penelitian ini mempunyai kebiasaan 
mengkonsumsi garam berlebih dan sering 

mengkonsumsi makanan instan. Hal ini 
karena responden sudah mengalami ambang 
rasa terhadap garam yang tinggi dan mereka 
tidak sadar bahwa mereka telah 
mengkonsumsi natrium berlebih. Sehingga 
mereka berusaha menurukan tekanan darah 
mereka dengan mengkosumsi jus 
mentimun (Cucumis sativus L.). 

 
3. Efektivitas Pemberian Jus Mentimun 

(Cucumis sativus L.) Pada Kelompok 
Kontrol Dan Kelompok Perlakuan 

Pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat 

jumlah kategori penderita hipertensi di 
Desa Tempel Wetan RT 04/RW 02 
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk 
pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan sebelum dan sesudah diberikan 
jus mentimun (Cucumis sativus L.). Pada 
kelompok kontrol sejumlah 6 responden 
dengan kategori stadium 1 dan pada 
kelompok perlakuan pada pre pemberian 
jus mentimun (Cucumis sativus L.) yaitu 
sejumlah 4 responden. Pada post test 
pemberian jus mentimun (Cucumis sativus 
L.) didapatkan masing – masing 5 
responden dengan kategori pre hiprtensi 

dan stadium 1 pada kelompok kontrol, 
sedangkan 4 responden dengan kategori pre 
hipertensi. Dari tabel 4.5 efektivitas 
pemberian jus mentimun (Cucumis sativus 
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L.) diatas menggunakan SPSS v 16 
didapatkan Uji statistik Wilcoxon p-Value 

= 0.014 < α = 0.05 dan Z = - 2,449a 
dengan hasil Ho ditolak dan Ha diterima 
yaitu jus mentimun (Cucumis sativus L.) 
efektif menurunkan tekanan darah. 

Hal ini dikarenakan penderita yang 
mengalami hipertensi di daerah tersebut 
disebabkan usianya banyak yang memasuki 
usia lanjut, pola makan yang kurang sehat, 
stress, dan karena juga pekerjaan yang 
berat. Disimpulkan bahwa prevalensi 
hipertensi akan meningkat dengan 

bertambahnya usia, pola makan yang sering 
mengkonsumsi makanan instan, tidak 
menghiraukan masukan garam tiap hari, 
minum kopi, minum alkohol dan juga 
merokok. Padahal garam dan makanan 
instan mengandung banayak natrium. Selain 
itu rokok mengandung nikotin yang dapat 
merangsang bangkitnya hormon adrenalin 
dari anak ginjal yang menyebabkan tekanan 
darah meningkat. Selain itu kopi juga 
mengandung nikotin. Pekerjaan dan stress 
juga dapat merangsang kelenjar anak ginjal 
melepaskan hormon adrenalin dan memacu 

jantung berdenyut lebih cepat serta lebih 
kuat, sehingga tekanan darah akan 
meningkat (Muhammadun, 2010). Adapun 
sumber makanan yang merupakan zat 
pengatur tubuh secara umum terdapat pada 
semua sayur-sayuran dan buah-buahan yang 
mengandung berbagai vitamin dan mineral. 
Bahan-bahan ini berperan untuk membantu 
proses metabolisme tubuh atau bekerjanya 
fungsi organ dalam tubuh. Selain itu, air 
juga diperlukan untuk proses metabolisme 
(Rusdi, 2009). Seperti halnya buah 
mentimun (Cucumis sativus L.). Buah 
mentimun (Cucumis sativus L.) dapat 

mengobati hipertensi karena kandungan 
mineralnya yaitu potassium, magnesium, 
dan fosfor. Selain itu buah mentimun 
(Cucumis sativus L.) bersifat diuretik 
karena kandungan airnya yang tinggi 

sehingga membantu menurunkan tekanan 
darah (Muhammadun, 2010). 

Pemberian jus mentimun (Cucumis 
sativus L.) efektif sebagai salah satu cara 
untuk menurunkan tekanan darah pada 
penderita hipertensi. Pemberian jus 
mentimun (Cucumis sativus L.) ini 
merupakan salah satu pengobatan secara 
non farmakologi dan dapat dijadikan sebagai 
penurun tekanan darah karena kandungan 
airnya yang sangat tinggi dan buah 
mentimun (Cucumis sativus L.) 
mempunyai efek diuretik (memperlancar 
buang air kencing).  

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Tekanan darah pada penderita 
hipertensi sebelum dilakukan terapi 
dengan jus mentimun (Cucumis sativus 
L.) pada kelompok kontrol berjumlah 
6 (60%) responden dengan kategori 
stadium 1 dan pada kelompok 
perlakuan yang berjumlah 4 (40%) 
responden dengan kategori pre 
hipertensi. 

2. Tekanan darah pada penderita 
hipertensi sesudah dilakukan terapi 
dengan jus mentimun (Cucumis sativus 
L.) pada kelompok kontrol dengan 

kategori stadium 1 dan pre hipertensi 
masing – masing berjumlah 5 (50%) 
dan pada kelompok perlakuan yang 
berjumlah 6 (60%) responden dengan 
kategori pre hipertensi. 

3. Pemberian jus mentimun (Cucumis 
sativus L.) efektif terhadap penderita 
hipertensi menggunakan Uji statistik 

Wilcoxon, p-Value = 0.014 dengan α 
= 0.05 dan Z = - 2,449a. 
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ABSTRACT 
 

 Fine motor adaftif is move are meke fine muscle or many body organitations, based on preliminary 
studies carried out research on the TK Dharma Wanita I Werungotok Nganjuk children aged 3-6 years 
found there were 18 children who 10 children just can write good. This study to determine the effect of 
writing game on the development of fine motor skills in children 3-6 years pre school in kindergarten 
Dharma Wanita I Werungotok Nganjuk District. 

This research method is to use the Pre-experimental design, research design using one-group pre-test 
post-test. The study population was all 3-6 year olds in kindergarten Dharma Wanita I Werungotok, 
sampling with a total sampling as many as 36 students. Providing research variables play write and fine 
motor skills,  with Pre test data, giving writing game, and post test with KPSP and then analyzed using a 

Wilcoxson with α = 0.05.  
 The results of this study are given writing game before there were 66,7% of respondents 

experienced an aberrant development of fine motor, after giving writing game there were 69,4% of 

respondents had a good motor development. Known significant results with α = 0.05 (ρ value 0.000), H0 
is not invite, meaningful influence on the development of fine motor stimulation in preschool children 3-6 
years in kindergarten Dharma Wanita I Werungotok Nganjuk district.  

Based on those writing game is one of facilities that are useful for the development of fine motor 
skills and knowledge of parents about giving a stimulus or stimuli to their children.  

 

 
Keywords: fine motor, Writing game, pre school children 3-6 years 
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PENDAHULUAN 
Tingkatan tumbuh dan kembangnya 

anak menjadi seorang yang terampil dan 
cakap dalam gerak serta lancar 
berkomunikasi, disebut sebagai tahapan 

perkembangan (Thompson, 2003). Masalah 
perkembangan anak, yang terpenting adalah 
pada masa 3 tahun pertama, karena pada 
usia 3 tahun pertama ini tumbuh kembang 
berlangsung dengan pesat dan menentukan 
masa depan anak kelak. (Narendra, M.B, 
dkk. 2002). Salah satu aspek dari 
perkembangan adalah perkembangan 
motorik halus (fine motor adaptif), yaitu 
aspek yang berhubungan dengan kemapuan 
anak untuk mengamati sesuatu dan 
melakukan gerakan – gerakan yang 
melibatkan bagian bagian tubuh tertentu 

dan otot – otot kecil, memerlukan 
koordinasi yang cermat dan tidak 
memerlukan banyak tenaga (Nursalam, 
dkk, 2005). 

 Sesuai dengan tahap 
perkembanganya kematangan kontrol gerak 
halus anak usia 3 tahun menunjukkan 
kemajuan pesat, jika beberapa bulan 
sebelumnya ia masih menggenggam pensil, 
maka sekarang ia mulai bisa memegang 
pensil diantara ibu jari dan jari telunjuk 
kemampuan ini membuat anak lebih leluasa 
menggerakkan pensil, sehingga ia tidak 

sekedar membuat lingkaran – lingkaran 
yang saling menumpuk seperti benang 
kusut, melainkan mulai menggambar 
berbagai bentuk geometris. Umumnya 
memasuki usia 4 tahun nanti anak mulai 
menggambar bentuk yang lebih komplek, 
yang merupakan gabungan beberapa bentuk 
geometris sehingga menghasilkan gambar 
menusia, rumah, dan sebagainya (Hartono, 
2007). Berdasarkan studi awal pada tanggal 
10 Oktober 2011, selama ini hasil yang 
didapat di TK Dharma Wanita I 
Werungotok Nganjuk selama 2 tahun 
sebelumnya khususnya pada bidang 

pengembangan kemampuan dasar motorik 

halus masih kurang dibawah target yaitu 
80%. Sementara itu Nursalam (2005) 

menjelaskan beberapa faktor yang 
mempengaruhi perkembangan anak 
diantaranya adalah faktor internal yang 
meliputi : genetika dan faktor eksterna atau 
lingkungan yang meliputi faktor prenatal, 
kelahiran, dan faktor pascanatal (gizi, 
lingkungan pengasuh, dan stimulasi). 

Rilanto (2002) menjelaskan bahwa 
jumlah balita Indonesia yang sangat besar 
memiliki potensi yang tinggi jika 
dikembangkan secara optimal. Sebaliknya, 
kondisi ini juga dapat menjadi sumber 
kerawanan apabila tidak mendapat 

perhatian yang lebih dari berbagai pihak. 
Para ahli berpendapat bahwa umumnya 
20% anak dapat mengendalikan koordinasi 
yang lebih baik yang melibatkan kelompok 
otot yang lebih kecil yang digunakan untuk 
menulis, menggerakkan alat setelah 
berumur 5 tahun (Depkes RI, 2005). 
Mengutip survey Dinas Kesehatan Provinsi 
jawa Timur, menunjukan data 38 
kabupaten Jawa Timur, bahwa cakupan 
deteksi tumbuh kembang motorik halus 
anak usia prasekolah sebanyak 45,99% jauh 
dibawah target 80% dan di Nganjuk 

terdapat 56% anak usia prasekolah yang 
mengalami keterlambatan tersebut 
(Chusnul, 2011). Berdasarkan studi awal 
pada tanggal 10 Oktober 2011 di TK 
Dharma Wanita I Werungotok Nganjuk 
jumlah anak yang berusia 3 - 6 tahun 
sebanyak 18 murid, dari jumlah anak yang 
hadir didapatkan 10 anak mendapatkan nilai 
dibawah target yaitu memperoleh nilai 
bintang 1. 

Terkait hal tersebut dalam 
perkembangan motorik halus dipengaruhi 
oleh beberapa faktor diantaranya faktor 
interna (genetis) dan faktor eksterna 

(lingkungan), Oleh sebab itu agar faktor 
lingkungan memberikan pengaruh yang 
positif bagi tumbuh kembang anak, maka 
diperlukan pemenuhan atas kebutuhan 

1

1 
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dasar tertentu (Nursalam, dkk, 2005). 
Apabila rangsangan atau stimulasi tidak 

diberikan dan adanya perlindungan yang 
berlebihan maka perkembangan anak dapat 
terhambat dan dapat menimbulkan 
gangguan pada penyesuaian dan pribadi 
anak (Narendra, M.B, dkk, 2002). Para ahli 
saraf menyakini bahwa jika gejala – 
gejalanya munculnya potensi tidak 
diberikan rangsangan kearah yang positif, 
maka potensi – potensi tadi akan kembali 
menjadi potensi tersembunyi dan lambat 
laun akan berkurang hingga sel saraf 
menjadi mati (Depdiknas, 2007). 

Usia prasekolah merupakan masa 

peka dari anak. Masa peka adalah masa 
terjadinya pematangan fungsi – fungsi fisik 
dan psikis yang siap merespon stimulasi 
yang diberikan oleh lingkungan. Oleh sebab 
itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang 
sesuai agar pertumbuhan dan 
perkembangan anak agar optimal. Upaya 
pengembangan tersebut dapat dilakukan 
melalui kegiatan bermain sambil belajar 
atau belajar seraya bermain (Dikpora, 
2005). Salah satunya adalah dengan 
diterapkanya metode permainan menulis. 

Berdasarkan data di atas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 
”Pengaruh permainan menulis terhadap 
perkembangan motorik halus anak usia 
prasekolah 3 – 6 tahun di TK Dharma 
Wanita I werungotok Nganjuk”. 
 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh permainan 
menulis terhadap perkembangan motorik 
halus anak usia prasekolah 3 – 6 tahun di 
TK Dharma Wanita I Werungotok 
Nganjuk. 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi perkembangan 
motorik halus anak usia prasekolah 3 
– 6 tahun di TK Dharma Wanita I 

Werungotok Nganjuk sebelum 
dilakukan permainan menulis. 

b. Mengidentifikasi perkembangan 
motorik halus anak usia prasekolah 3 
– 6 tahun di TK Dharma Wanita I 
Werungotok Nganjuk sesudah 
dilakukan permainan menulis. 

c. Menganalisa pengaruh permainan 
menulis terhadap perkembangan 
motorik halus anak usia prasekolah 3 
– 6 tahun di TK Dharma Wanita I 
Werungotok Nganjuk. 

 

Metodologi Penelitian 
Dilihat dari cara pengumpulan dan 

pengolahan datanya  maka penelitian dan 
pembahasan ini merupakan penelitian ”Pra 
Eksperimental dengan desain One Group 

Pre Test Post Test Eksperimental”, yang 
mana kelompok subjek diobservasi sebelum 
dilakukan intervensi, kemudian diobservasi 
lagi setelah intervensi 

Pada penelitian ini populasi yang 
diambil peneliti adalah semua anak usia 
prasekolah 3 - 6 tahun di Taman Kanak – 
Kanak  Dharma Wanita I Werungotok 
Nganjuk sejumlah 36 anak. Sampelnya 
keseluruhan populasi yaitu semua anak usia 
prasekolah 3 - 6 tahun di Taman Kanak - 
Kanak Dharma Wanita I Werungotok 
Nganjuk sejumlah 36 anak. Teknik yang 

digunakan pada penelitian ini adalah total 
sampling atau sampling jenuh yaitu suatu 
cara pengambilan data, mengambil semua 
populasi menjadi sampel (Hidayat, 2007). 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan dua variabel yaitu (1) 
Variable Independent (Variabel Bebas) 
yaitu  Variabel independent dalam adalah 
pengaruh permainan menulis. (2) Variable 
Dependent (Variabel Tergantung) yaitu 
perkembangan motorik halus anak usia 
prasekolah 3 – 6 tahun. 
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Hasil Penelitian 
1. Perkembangan Motorik Halus Sebelum 

Diberikan Permainan Menulis 
Kategori 

Perkembangan 

Motorik Halus 

Frekuensi (%) 

Sesuai 10 27,8 

Meragukan  24 66,7 

Menyimpang  2 5,6 

Jumlah 36 100 

 
2. Perkembangan Motorik Halus Sesudah 

Diberikan Permainan Menulis 
Kategori 

Perkembangan 
Motorik Halus 

Frekuensi (%) 

Sesuai  25 69,4 

Meragukan 11 30,6 

Menyimpang  0 0 

Jumlah 36 100 

 
3. Pengaruh Permainan Menulis Terhadap 

Perkembangan Motorik halus Anak Usia 
Prasekolah 3 – 6 tahun di TK Dharma 
Wanita I Werungotok Nganjuk 

 
 

Pembahasan 
1. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 

Prasekolah 3 – 6 Tahun Sebelum 
Diberikan Permainan Menulis di TK 
Dharma Wanita I Werungotok Nganjuk. 

 
Berdasarkan hasil penelitian tanggal 

09 sampai 25 April 2012, yang ditunjukkan 
pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 
sebagian besar responden 66,7% (24) 
memiliki perkembangan motorik halus yang 
meragukan. Pada penelitian ini faktor yang 

mempengaruhi anak mempunyai motorik 
halus menyimpang adalah faktor pendidikan 
orangtua, dimana pada orangtua responden 
penelitian sebagian besar orang tua 

responden adalah berpendidikan SD yaitu 
sebanyak 54,1% (13) responden dari 24 

responden. Faktor hubungan pendidikan 
orangtua dengan perkembangan motorik 
halus anak usia prasekolah 3-6 tahun ini, 
dapat ditunjukkan dengan memakai uji 
statistik Spearman rank test dengan 
program SPSS versi 16 dengan tingkat 

kemaknaan (α)=0,05, didapatkan hasil nilai 
P value = 0.007 yang bermakna ada 
hubungan antara pendidikan orangtua 
dengan perkembangan motorik halus anak 
usia 3 – 6 tahun. 

Kuncorodiningrat (1997) yang 
dikutip oleh Nursalam dan Siti Pariani 
(2001) mengemukakan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang makin 
mudah menerima informasi sehingga makin 
banyak pula pengetahuan yang dimiliki, 
sebaliknya pendidikan yang kurang akan 
menghambat perkembangan sikap 
seseorang terhadap nilai-nilai atau hal-hal 
yang baru diperkenalkan. Hurlock (2005) 
mengemukakan bahwa kondisi yang 
mempengaruhi laju perkembangan motorik 
anak adalah adanya rangsangan, dorongan 

dan kesempatan untuk menggerakkan 
semua bagian tubuh. 

Dari uraian di atas peneliti 
berpendapat dimana dengan keluarga yang 
status pendidikanya rendah karena memiliki 
pengetahuan yang terbatas akan memiliki 
keterbatasan pengetahuan tentang 
perkembangan anak, kususnya 
perkembangan motorik halus. Demikian 
pula sebaliknya status pendidikan keluarga 
yang tinggi akan lebih memiliki cukup 
pengetahuan tentang perkembangan anak, 
dan akan mudah menerima informasi 
tentang perkembangan anak. Tetapi hal ini 

bukanlah menjadi tolok ukur bahwa 
selamanya pendidikan yang tinggi maka 
perkembangan anak akan tinggi juga, begitu 
pula sebaliknya pendidikan rendah maka 
perkembangan akan rendah pula. Apabila 
seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi 

 Permainan Menulis 

Perkembangan 
Motorik Halus 

Sebelum Sesudah 

Sesuai 10 25 

Meragukan 24 11 

Menyimpang 2 0 

ρ Value 0,000 α=0,05 
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kurang memberikan rangsangan, dorongan 
kepada anak maka perkembangan anak juga 

akan bisa terhambat. 
 
2. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 

Prasekolah 3 - 6 Tahun Sesudah 
Diberikan Permainan Menulis di TK 
Dharma Wanita I Werungotok Nganjuk. 

 
Berdasarkan hasil penelitian tanggal 

09 sampai 25 april 2012, yang ditunjukkan 
pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 
sebagian besar yaitu 69,4% (25) responden 
setelah dilakukan permainan menulis 
memiliki perkembangan motorik halus yang 

sesuai. Pada penelitian ini faktor yang 
mempengaruhi anak mempunyai motorik 
halus yang sesuai adalah faktor pendidikan 
orangtua, dimana pendidikan orangtua 
responden hampir sebagian orangtua 
responden adalah berpendidikan SD yaitu 
sebanyak 40% (10) responden dari 25 
responden. Faktor hubungan antara 
pendidikan orangtua dengan perkembangan 
motorik halus anak usia prasekolah 3-6 
tahun ini dapat ditunjukkan dengan 
memakai uji statistik Spearman rank test 
dengan program SPSS versi 16 dengan 

tingkat kemaknaan (α)=0,05, didapatkan 
hasil nilai ρ  value =0.031, yang bermakna 
ada hubungan antara perkembangan 
motorik halus anak usia prasekolah 3 – 6 
tahun dengan pendidikan orangtua. 

Narendra, M.B., dkk dalam bukunya 
“Tumbuh Kembang Anak dan Remaja” 
mengatakan bahwa perkembangan 
memerlukan rangsangan / stimulasi 
khususnya dalam keluarga. Selain itu, 
pendidikan orang tua adalah termasuk 
faktor yang mempengaruhi tumbuh 

kembang anak. Menurut Kuncorodiningrat 
(1997) yang dikutip oleh Nursalam dan Siti 
Pariani (2001) bahwa makin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang makin mudah 
menerima informasi sehingga makin banyak 
pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat 
perkembangan sikap seseorang terhadap 

nilai-nilai atau hal - hal yang baru 
diperkenalkan. Menurut Notoatmodjo yang 
dikutip Siti Pariani (2001) bahwa 
pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini 
terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek 
tertentu.  

Dari uraian di atas dapat diasumsikan 
bahwa dimana dengan keluarga yang status 
pendidikanya rendah yang kurang memiliki 
pengetahuan tentang perkembangan 
motorik halus anak, maka akan 
mengakibatkan salah satu faktor 

penghambat pencapaian perkembangan 
motorik halus anak yang baik. Tetapi 
apabila seseorang yang berpendidikan tinggi 
yang seharusnya mengetahui banyak 
informasi tentang perkembangan motorik 
halus anak tetapi tidak menerapkanya serta 
kurang memberikan rangsangan, dorongan 
kepada anak maka perkembangan anak juga 
akan bisa terhambat. Demikian juga 
sebaliknya orang yang berpendidikan 
rendah yang seharusnya memiliki 
pengetahuan yang kurang tetapi memiliki 
pengalaman tentang motorik halus anak dan 

menerapkanya dengan cara memberi 
rangsangan dan dorongan kepada anak, 
maka perkembangan motorik halus pada 
anak juga akan baik 
 
3. Pengaruh Permainan Menulis Terhadap 

Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 
Prasekolah 3 - 6 Tahun di TK Dharma 
Wanita I Werungotok Nganjuk. 

Dari hasil penelitian tanggal 09 
sampai 25 April 2012 yang ditunjukkan 
pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 
adanya pengaruh yang signifikan permainan 
menulis terhadap perkembangan motorik 

halus anak usia 3–6 tahun dapat ditunjukkan 
dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon 
signed rank test dengan Progam SPSS Versi 

16 dengan tingkat kemaknaan (α)=0.05 
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didapatkan hasil P value = 0,000 yang 
berarti H0 ditolak dan bermakna ada 

pengaruh permainan menulis terhadap 
perkembangan motorik halus anak usia  
prasekolah 3 - 6 tahun. 

Nursalam (2005) mengatakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi 
perkembangan motorik adalah faktor 
lingkungan. Salah satunya adalah stimulasi 
bermain. Oleh sebab itu agar faktor 
lingkungan memberikan pengaruh yang 
positif bagi tumbuh kembang anak, maka 
diperlukan pemenuhan atas kebutuhan 
dasar tertentu. Dalam melaksanakan 
permainan menulis, peran lingkungan 

sangat menentukan strategi pembelajaran, 
antara lain: menciptakan suasana kondusif, 
cocok serta memotivasi minat baca tulis 
anak, menciptakan ruangan diluar maupun 
didalam kelas yang dapat menumbuhkan 
kreatifitas, rasa aman, nyaman, dan 
menyenangkan. Papan pajangan harus ada 
di ruangan (Depdiknas, 2007). Menurut 
Dep.Kes.RI. 2005, stimulasi adalah 
kegiatan merangsang kemampuan dasar 
anak umur 0 - 6 tahun agar anak tumbuh 
dan berkembang secara optimal dan status 
pendidikan keluarga menjadi salah satu 

faktor tumbuh kembang anak. 
Kuncorodiningrat (1997) yang dikutip oleh 
Nursalam dan Siti Pariani (2001) bahwa 
makin tinggi tingkat pendidikan seseorang 
makin mudah menerima informasi sehingga 
makin banyak pula pengetahuan yang 
dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang 
akan menghambat perkembangan sikap 
seseorang terhadap nilai-nilai atau hal-hal  
yang baru diperkenalkan. 

Dari uraian di atas peneliti 
berpendapat bahwa permainan menulis 
berpengaruh apabila lingkungan 
mendukung, dimana pada saat anak berada 

di Taman Kanak - Kanak diberikan 
permainan menulis yang sesuai dengan 
umur anak dan dilakukan secara teratur. 
Pada saat terlibat secara aktif dalam 

aktivitas fisik yang ditandai dengan kesiapan 
dan motivasi yang tinggi dan seiring dengan 

hal tersebut, anak perlu diberikan berbagai 
kesempatan dan pengalaman yang dapat 
meningkatkan keterampilan motorik anak 
secara optimal. Selain itu keberhasilan 
permainan menulis dipengaruhi oleh faktor 
guru dan peneliti sebagai pelaksana 
permainan menulis yang memberikan 
secara terencana dengan jelas dan 
konsisten, sehingga dapat memicu 
keberhasilan dan tidak ada fase yang 
terlewati. Faktor ketersedian alat yang baik 
dan menarik juga mempengaruhi motivasi 
anak untuk bermain dan belajar. Teman 

bermain atau siswa lain yang dimana anak 
mempunyai sifat mengikuti perilaku 
temannya. Selain itu kondisi sekolah yang 
kondusif, tenang dan nyaman membuat 
anak belajar dengan baik. Faktor pendidikan 
orangtua juga sangat mempengaruhi 
terhadap perkembangan motorik halus anak 
yang apabila diberikan stimulasi yang sesuai 
dan baik, orang tua dengan pendidikan yang 
tinggi yang seharusnya memiliki banyak 
pengetahuan dan informasi tentang 
perkembangan motorik halus anak serta 
menerapkanya, dan juga orang tua yang 

berpendidikan rendah tetapi menerapkan 
rangsangan stimulasi motorik halus, 
sehingga dapat mengoptimalkan 
keberhasilan pemberian permainan menulis 
yang mengarah kepada perkembangan 
motorik halus anak di TK Dharma Wanita I 
Werungotok Nganjuk 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Perkembangan motorik halus anak usia 

prasekolah 3-6 tahun di TK Dharma 
Wanita I werungotok Nganjuk sebelum 
dilakukan permainan menulis 
mempunyai perkembangan motorik 
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halus yang meragukan yaitu 66,7% (24) 
responden. 

2. Perkembangan motorik halus anak usia 
prasekolah 3-6 tahun di TK Dharma 
Wanita I werungotok Nganjuk sesudah 
dilakukan permainan menulis 
mempunyai perkembangan motorik 
halus yang baik yaitu 69,4% (25) 
responden. 

3. Ada pengaruh terhadap permaianan 
menulis terhadap perkembangan 
motorik halus anak prasekolah 3 - 6 
tahun di TK Dharma Wanita I Nganjuk. 
Ditunjukkan dengan memakai hasil uji 
statistik wilcoxon signed rank test 

dengan program SPSS 16 dengan tingkat 

α = 0,05 nilai ρ  value = 0.000 yang  
berarti ada pengaruh terhadap 
pemberian permainan menulis terhadap 
perkembangan motorik halus anak 
prasekolah 3 - 6 tahun. 
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PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAPPENINGKATAN 
BERAT BADAN BAYI DI DESA BAGOR WETAN 
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Eka Nuryannisa 
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ABSTRACT 
 

Bodyweight is one ofgrowth variable that represent child’s nutrition status. The increasing of 
bodyweight appropriate with age is a must. Whether bodyweight is not increase, it will impact for child 
growth and decreasing immune, so that they will influence disease easily. Bodyweight is influenced with 
food, so that needed stimulus to increase baby' appetite, it is needed to enter nutrition and increases baby’s 
bodyweight. This research is aimed to analyze the influence of massage for baby towards increasing baby’s 

bodyweight in Bagor Wetan Village, Sukomoro Sub-district, NganjukRegency. 
The design of this research uses pre experimental with One – group pre – post test design which was 

held on 10th March – 15th April 2012. The population in this research is baby aged 0-11 month who live 
in Bagor Wetan Village, Sukomoro Sub-district,NganjukRegency. This research takes 10thbabies with 
purposive sampling which meet the inclusion criteria. The independent variable is massage and dependent 
variable is bodyweight. The technique of data collection is observation bodyweight using the weighing of a 
body. This data is analyzed with statistics Paired t-Test using SPSS 16th version program with significant 

level <α=0,05. 
The average increase in body weight babies 1 month prior to the 790 grams of baby massage. From 

10 respondent, 5 respondent experienced an increase bodyweight over 1000 grams and 1 respondent loss 
weight 100 grams. After 1 month of performed a massage, an average increase baby’s weight is 980 grams. 
Compared to the previous month, from 10 respondent, 4 respondent experienced weight loss, 4 respondent 

experienced more weight gain, and 2 respondent experienced an increase in bodyweight remained. 

The result of statistics is Paired t-Test shows the p value =0,430> α=0,05 which is mean Ha is 
refused and Ho received. It means that there was not influence of baby massaging towards the increasing of 
bodyweight in Bagor Wetan Village, Sukomoro Sub-district, Nganjuk Regency 

Motheris expected to always use massaging for her baby, so it can help to increase bodyweight of baby 
according to age.  
 
 
Keywords :Massage, Bodyweight, Infants 
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Pendahuluan 
Menurut Undang – Undang RI nomor 

23 tahun 1992 bab V pasal 1 disebutkan 
bahwa kesehatan diselenggarakan untuk 
mewujutkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Penilaian tumbuh 
kembang anak secara medis atau secara 
statistik diperlukan untuk mengetahui 
apakah seorang anak tumbuh dan 
berkembang secara normal atau  tidak  
(Narendra,2002). Untuk pertumbuhan dan 
perkembangan anak yang optimal 
diperlukan berbagai faktor, yaitu kebutuhan 
fisik diantaranya adalah gizi, perawatan 
kesehatan dasar, pemukiman yang layak, 
kebersihan perorangan dan lingkungan, 
sandang, kesegaran jasmani dan lain-lain. 
Kebutuhan emosi dan kasih sayang juga 

sangat diperlukan (Tanuwidjya,2002). 
Periode penting dalam tumbuh kembang 
anak adalah masa bayi karena pada masa ini 
pertumbuhan dasar sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan baik fisik maupun sosial budaya. 
Manifestasi pertumbuhan salah satunya 
adalah berat badan.  Salah  satu faktor yang 
mempengaruhi berat badan adalah  nutrisi. 
Gizi kurang merupakan salah satu masalah 
gizi utama balita di Indonesia. Banyak 
faktor yang mempengaruhinya, salah 
satunya adalah penurunan nafsu makan. 
Sentuhan atau pijatan pada bayi dapat 

meningkatkan nafsu makan dan berat 
badannya. Tindakan ini juga akan 
mempererat tali kasih orang tua dan anak, 
serta menjadi dasar positif bagi 
pertumbuhan emosi dan fisik bayi. 
Sentuhan alamiah pada bayi sesungguhnya 
sama artinya dengan tindakan mengurut 
atau memijat. Kalau tindakan ini dilakukan 
secara teratur dan sesuai dengan tata cara 
dan teknik pemijatan bayi, ia bisa menjadi 
terapi untuk mendapatkan banyak manfaat 
buat si bayi. Untuk keperluan itu, tidak 
perlu mengundang dukun pijat bayi sebab 
pemijatan bisa dilakukan sendiri oleh ibu 

(Luize,2007). Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan 4 orang ibu 
yang mempunyai bayi di Desa Bagor Wetan 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 
pada tanggal 8 Januari 2012 diketahui 
bahwa sebagian besar ibu memijatkan 
anaknya ke dukun pijat bayi hanya pada saat 
sakit. Sebagian besar ibu mengaku tidak 
mengetahui manfaat pijat bayi khususnya 
terhadap peningkatan berat badan. 

Menurut data dari Dinkes Nganjuk 
berdasarkan pencapaian SKDN dan status 
gizi per Puskesmas di Kabupaten Nganjuk 
pada bulan Oktober 2011 prosentase KEP 
total sebanyak 9,06% dan Kecamatan 
Sukomoro menduduki urutan ke 2 yaitu 

sebanyak 14,06%. Jika dilihat dari 
perhitungan pencapaian SKDN yaitu jumlah 
KEP/D tidak boleh lebih dari sama dengan 
15% dan untuk BGM atau berat badan 
sangat kurang/D tidak boleh lebih dari 
sama dengan 1%, dan berdasarkan 
perhitungan tersebut Kecamatan Sukomoro 
tidak memenuhi target karena hasil dari 
KEP/D adalah 15,45% dan untuk BGM 
atau berat badan sangat kurang/D adalah 
1,48%. Sedangkan berdasarkan laporan 
kegiatan Posyandu Wilayah Kecamatan 
Sukomoro pada bulan Oktober 2011 Desa 

Bagor Wetan menduduki urutan pertama 
dengan prosentase KEP total 23,8% dari 
total jumlah 297 balita terdapat 55 anak 
mengalami gizi kurang dan 4 anak 
mengalami gizi buruk. Untuk bayi usia 0-11 
bulan berdasarkan rekap LB3 Gizi Posyandu 
Desa Bagor Wetan pada bulan Januari 2012 
dari total 43 bayi, 37 bayi (86%) dengan 
status gizi baik, (2,3%)  mengalami gizi 
kurang, 5 bayi (11,6%) tidak datang ke 
Posyandu dan tidak ditemukan bayi dengan 
gizi buruk.  

Berat badan merupakan salah satu 
variabel pertumbuhan yang mencerminkan 

satus gizi anak. Kenaikan berat badan bayi 
sesuai umur sangat diharuskan. Bila berat 
badan tidak naik akan berdampak pada 
tumbuh kembang anak dan menurunnya 

1 
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daya tahan tubuhnya sehingga mudah  
terkena penyakit infeksi. Penyakit infeksi 

dan tingkat gizi anak  mempunyai hubungan 
timbal balik yang sangat erat dan  saling  
mempengarui. Dalam keadaan gizi yang 
baik, tubuh mempunyai cukup kemampuan 
untuk mempertahankan diri terhadap 
penyakit infeksi. Jika keadaan gizi menjadi 
buruk maka reaksi kekebalan tubuh akan 
menurun yang berarti kemampuan tubuh 
mempertahankan diri terhadap serangan  
infeksi menjadi turun. Sebagai reaksi 
pertama akibat infeksi adalah menurunnya 
nafsu makan anak sehingga anak menolak 
makan yang diberikan  ibunya. Penolakan 

terhadap makanan berarti berkurangnya 
pemasukan zat gizi kedalam tubuh anak. 
Keadaan akan berangsur memburuk jika 
infeksi itu disertai dengan  muntah yang 
mengakibatkan hilangnya zat gizi. 
Kehilangan zat gizi dan cairan  akan  
menjadi semakin banyak apabila anak juga 
menderita diare. Keadaan yang buruk itu 
sering masih diperburuk oleh adanya 
pembatasan makan yang tidak jarang 
dilakukan para orang tua mereka sendiri. 
Kehilangan nafsu makan, adanya muntah 
dan diare dengan sangat cepat akan 

mengubah tingkat gizi anak ke arah gizi 
buruk. Karena keadaan gizi yang buruk 
dapat membawa akibat yang fatal berupa 
kematian (Anwar,2009). 

Pemijatan pada bayi akan merangsang 
nervus vagus, dimana saraf ini akan 
meningkatkan peristaltik usus sehingga 
pengosongan lambung meningkat dengan 
demikian akan merangsang nafsu makan 
bayi untuk makan lebih lahap dalam jumlah 
yang cukup. Selain itu nervus vagus juga 
memacu produksi enzim pencernaan 
sehingga penyerapan makanan maksimal.   
Disisi lain dengan pijat juga melancarkan 

peredaran darah dan meningkatkan 
metabolisme sel, dari rangkaian tersebut 
berat badan bayi akan meningkat 
(Guyton,1997). Roesli mengutip penelitian 

Field and Scafidi yaitu pada bayi prematur 
yang dilakukan pemijatan 3 x 10 menit 

selama 10 hari, kenaikan berat badannya 
tiap hari 20% – 47% dan pada bayi cukup 
bulan umur 1 – 3 bulan dipijat 15 menit, 2 
kali seminggu selama 6 minggu, kenaikan 
berat badannya lebih baik dari pada yang 
tidak dipijat. Manfaat yang lain dari pijat 
bayi juga meningkatkan daya tahan tubuh 
sehingga bayi tidak mudah terkena 
penyakit, dari sini nutrisi yang dimasukkan 
akan dimaksimalkan untuk pertumbuhan 
tidak untuk penyembuhan (Roesli,2001). 
Sehingga perlu diadakan penyuluhan dan 
demonstrasi pijat bayi pada ibu.  

 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh pijat bayi 
terhadap peningkatan berat badan bayi di 
Desa Bagor Wetan  Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi berat badan bayi 
sebelum pijat bayi di Desa Bagor 
Wetan Kecamatan Sukomoro 
Kabupaten Nganjuk. 

b. Mengidentifikasi berat badan bayi 
setelah pijat bayi di Desa Bagor 
Wetan Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. 
c. Menganalisa pengaruh pijat bayi 

terhadap peningkatan berat badan 
bayi di Desa Bagor Wetan Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk. 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 

rancangan pre – eksperimental, sedangkan 
desain yang digunakan adalah One – group 
pre– post test design yaitu rancangan untuk 
mengungkapkan hubungan sebab akibat 
dengan cara melibatkan satu kelompok 
subjek (Nursalam,2008). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah  
adalah semua bayi yang berusia 0-11 bulan 

yang  tinggal di Desa Bagor Wetan 
Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 
pada bulan Januari 2012, sebanyak 43 bayi. 
Penelitian ini menggunakan sampling non-
probability dengan metode purposive 
sampling yaitu teknik penetapan sampel 
dengan cara memilih sampel diantara 
populasi sesuai dengan yang di kehendaki 
peneliti, sehingga sampel tersebut dapat 
mewakili karakteristik populasi yang telah 
dikenal sebelumnya (Nursalam,2008). 
Sampel pada penelitian ini adalah bayi yang 
berumur 0-11 bulan yang tinggal di Desa 

Bagor Wetan yang memenuhi kriteria 
inklusi, yaitu (1) Bayi yang tidak mengalami 
cacat organ, asma, pneumonia, jantung dan 
penyakit komplikasi lainnya dan (2) 
Bersedia untuk menjadi responden  

Pada penelitian ini terdiri dari 2 
variabel yaitu (1) variabel independen yang 
digunakan adalah pijat bayi dan (2) variabel 
dependennya adalah peningkatan berat 
badan bayi. 

 
Hasil Penelitian 
1. Peningkatan berat badan bayi sebelum 

pemijatan (pre test) 
No. Responden Peningkatan Berat 

Badan (Gram) Bayi 
Pre Test 

1 500 

2 1000 

3 900 

4 1200 

5 1000 

6 1000 

7 700 

8 400 

9 1300 

10 -100 

Rerata berat badan 790 

 
 
 

2. Peningkatan berat badan bayi setelah 
pemijatan (post test) 

No. Responden Peningkatan Berat 
Badan (Gram) Bayi 

Post Test 

1 800 

2 900 

3 700 

4 1200 

5 600 

6 1000 

7 600 

8 1200 

9 1500 

10 300 

Rerata berat badan 980 

 
 
3. Pengaruh pijat bayi terhadap 

peningkatan berat badan bayi di Desa 
Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro 
Kabupaten Nganjuk. 

No. 
Responden 

Berat Badan (Gram) Bayi 

Pre Post Peningkatan 

 1  500 800 300 

2 1000 900 -100 

3 900 700 -300 

4 1200 1200 0 

5 1000 600 -400 

6 1000 1000 0 

7 700 600 -100 

8 400 1200 800 

9 1300 1500 200 

10 -100 300 200 

Rerata berat 
badan 

790 980 190 

Uji Paired t-Test p value 0,430 pada α = 0,05 
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Pembahasan 
1. Peningkatan berat badan bayi sebelum 

pemijatan (pre test) 
setelah pengukuran dengan 

menggunakan timbangan didapatkan rerata 

peningkatan berat badan 1 bulan sebelum 
dilakukan pemijataan yaitu 790 gram. Dari 
10 responden, 5 responden mengalami 
peningkatan berat badan lebih dari 1000 
gram, dan 1 orang mengalami penurunan 
berat badan 100 gram. Pada penelitian ini 
faktor yang mempengaruhi adalah 
pendidikan orang tua bayi. Hal ini 
dibuktikan dengan uji statistik spearmen 

rank yang menunjukkan α = 0,047 < 0,05 

(α) artinya ada pengaruh pendidikan orang 

tua bayi terhadap berat badan bayi. 
Tingkat pendidikan ibu akan 

berpengaruh terhadap pola pengasuhan. Ibu 
dengan pendidikan yang tinggi cenderung 
memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan 
serta pengasuhan anak yang baik (Madanijah 
2003). Wawan dan Dewi (2010) 
menyatakan bahwa pendidikan diperlukan 
untuk mendapatkan informasi misalnya hal-
hal yang menunjang kesehatan sehingga 
dapat meningkatkan kualitas hidup. Pada 

umumnya semakin tinggi pendidikan 
keluarga semakin mudah menerima 
informasi sehingga semakin banyak pula 
pengetahuan yang dimiliki. 

Faktor yang mempengaruhi berat 
badan bayi adalah jenis kelamin, umur bayi, 
siapa yang mengasuh, masukan makanan, 
urutan lahir, pemijatan sebelumnya, 
pekerjaan orang tua bayi, penghasilan dan 
pendidikan orang tua bayi, namun 
pendidikan orang tua bayi adalah faktor 
yang paling berpengaruh. Dari 5 responden 
yang mengalami peningkatan berat badan 

lebih dari 1000 gram, orang tuanya 
berpendidikan SD dan SMP, sedangkan 
responden nomor 10 yang mengalami 
penurunan berat badan 100 gram, orang 
tuanya berpendidikan SMA, hal ini 
bertentangan dengan teori yang 

menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi 
cenderung memiliki pengetahuan tentang 

gizi dan kesehatan serta pengasuhan anak 
yang baik. Kesenjangan ini disebabkan 
karena meskipun ibu hanya berpendidikan 
SD atau SMP namun ibu juga mendapatkan 
pengetahuan lain dari luar dunia pendidikan 
seperti dari keluarga dan lingkungan 
sekitar. 
 
2. Peningkatan berat badan bayi setelah 

pemijatan (post test) 
setelah pengukuran dengan 

menggunakan timbangan didapatkan rerata 
peningkatan berat badan bayi setelah 

dilakukan pemijataan yaitu 980 gram. 
Dibandingkan bulan sebelumnya, dari 10 
responden, 4 responden mengalami 
penurunan berat badan, 4 responden 
mengalami peningkatan lebih, dan 2 
responden mengalami peningkatan berat 
badan yang tetap. 

Menurut Yupi Supartini dalam 
bukunya yang berjudul “Konsep Dasar 
Keperawatan Anak”, faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan salah satunya 
adalah jenis kelamin. Jenis kelamin 
ditentukan sejak awal dalam kandungan 

(fase konsepsi) dan setelah lahir, anak laki-
laki cenderung lebih tinggi dan berat 
daripada anak perempuan dan hal ini 
bertahan sampai usia tertentu karena anak 
perempuan biasanya lebih awal mengalami 
masa prapubertas sehingga kebanyakan pada 
usia tersebut anak perempuan lebih tinggi 
dan besar. Akan tetapi, begitu anak laki-laki 
memasuki masa prapubertas, mereka akan 
berubah lebih tinggi dan besar daripada 
anak perempuan. Menurut Suhardjo 
(2003), terdapat pengaruh antara laju 
kelahiran dan keadaan gizi keluarga pada 
masyarakat miskin. Keluarga akan lebih 

mudah memenuhi kebutuhan makanannya 
jika jumlah anggota keluarga yang harus 
diberi makan lebih sedikit. Menurut 
Sastraatmadja (2006) seperti yang dikutip 
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Euis Sunarti dan Ali Khomsan (2012), 
petani hidup dalam suasana ketertinggalan 

dengan kondisi kehidupan yang 
mengenaskan. Data persentase penduduk 
miskin usia 15 tahun ke atas menurut 
Provinsi / Kabupaten / Kota dan sektor 
bekerja pada tahun 2003 (BPS,2004) 
menunjukkan prosentase terbesar 
penduduk miskin hampir di seluruh 
Kabupaten / Provinsi adalah bekerja di 
sektor pertanian.  

Menurut Irfan (2008) dikutip dari 
skripsi Santoso (2010) yang berjudul 
“Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Peningkatan 
Berat Badan Pada Balita Gizi Kurang Usia 

12-24 Bulan di Puskesmas Imogiri II 
Kabupaten Bantul” mengatakan bahwa 
daerah yang dipijat secara refleks akan 
terjadi dilatasi pembuluh darah, dimana 
sirkulasi darah akan meningkat. Sentuhan 
pada kulit akan merangsang peredaran 
darah dan akan menambah energi 
gelombang oksigen yang lebih baik. Rasa 
nyaman akibat pijat akan meningkatkan 
kualitas tidur. Pada saat tidur sekitar 80% 
terjadi pertumbuhan otak dan fisik. Pada 
saat itu otak akan memproduksi hormon 
pertumbuhan. Pijat merangsang hormon 

tiroid yang berfungsi pada metabolisme 
protein, karbohidrat dan lemak. 
Meningkatnya tonus nervus vagus membuat 
kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin 
naik sehingga penyerapan terhadap sari 
makanan menjadi lebih baik. Pijat juga 
dapat memacu kerja sistem limfoid yang 
merangsang sistem kekebalan tubuh, 
membuat daya tahan tubuh semakin 
bertambah. 

Dari 10 responden, seluruh 
responden perempuan termasuk pada 
responden yang mengalami peningkatan 
berat badan tetap dan menurun, hal ini 

sesuai dengan teori bahwa pada masa bayi, 
bayi laki-laki mengalami pertumbuhan lebih 
cepat dibandingkan bayi perempuan. Selain 
itu, sebagian besar responden bukanlah 

anak pertama, dengan kata lain dengan 
jumlah anak lebih dari satu, dengan 

pekerjaan orang tua bayi yang mayoritas 
bermata pencaharian sebagai petani, maka 
kebutuhan hidup akan meningkat. 
Meskipun dengan diberikanya pijat bayi 
dapat meningkatkan berat badan, namun 
jika keluarga tidak dapat memenuhi 
kebutuhan hidup dengan baik, maka 
peningkatan berat badan tidak akan 
maksimal. Karena meskipun bayi selalu 
mendapatkan ASI dari ibu, namun jika 
penghasilan keluarga kurang, gizi ibu juga 
tidak dpat optimal sehingga produksi ASI 
ibu tidak maksimal. 

 
3. Pengaruh pijat bayi terhadap 

peningkatan berat badan bayi di Desa 
Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro 
Kabupaten Nganjuk. 

peningkatan berat badan pre test 790 
gram sedangkan peningkatan rerata berat 
badan post test 980 gram. Dari data berat 
badan pre dan post test peningkatan rerata 
berat badan yaitu 190 gram. Hasil uji 
Paired t-Test didapatkan p value = 0,430 > 

α 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima 

sehingga tidak ada pengaruh pijat bayi 
terhadap peningkatan berat badan bayi di 
Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro 
Kabupaten Nganjuk. 

Menurut Supariasa (2002), faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu : 
genetik dan lingkungan. Faktor genetik 
ditentukan oleh pembawa faktor keturunan 
(gen) yang terdapat dalam sel tubuh yang 
diturunkan orang tua kepada anaknya. 
Faktor lingkungan yang berperan pada 
proses pertumbuhan seorang anak, dapat 
beraneka ragam. Soetjiningsih (1998) 

membagi faktor lingkungan ini menjadi dua 
yaitu lingkungan pranatal dan  

lingkungan pascanatal. lingkungan 
pranatal antaranya adalah gizi ibu pada 
waktu hamil, mekanis, toksik atau zat kimia 
yang termakan atau terhirup oleh ibu, 
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endokrin, radiasi, infeksi intra uterin, stres 
ibu hamil, dan anoksia embrio. Sedangkan 

lingkungan pascanatal diantaranya adalah 
lingkungan biologis seperti ras, jenis 
kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, 
kepekaan terhadap penyakit, penyakit 
kronis, dan fungsi metabolisme. 
Lingkungan fisik seperti cuaca, keadaan 
geografis, sanitasi lingkungan, keadaan 
rumah dan radiasi. Faktor psikososial yaitu 
stimulasi (rangsangan), motivasi, ganjaran, 
atau hukuman, kelompok sebaya, stres, 
lingkungan sekolah, cinta dan kasih sayang 
serta kualitas interaksi antara anak dan 
orang tua. Serta faktor keluarga dan adat 

istiadat, antara lain pekerjaan atau 
pendapatan keluarga, stabilitas rumah 
tangga, adat istiadat, norma dan tabu serta 
urbanisasi.  

Menurut Guyton (1997) dalam “Buku 
Ajar Fisiologi Kedokteran”, pemijatan pada 
bayi akan merangsang nervus vagus, dimana 
saraf ini akan meningkatkan peristaltik usus 
untuk mengosongkan lambung, dengan 
begitu bayi cepat lapar sehingga masukan 
makanan akan meningkat. Syaraf ini juga 
merangsang peningkatan produksi enzim 
pencernaan, sehingga penyerapan nutrisi 

meningkat. Nutrisi yang diserap akan ikut 
dalam peredaran darah yang juga meningkat 
oleh potensial aksi saraf simpatis. Selain itu 
peningkatan distribusi mikro dan makro 
nutrien akan membantu peningkatan 
metabolisme organ dan sel sehingga ada 
penyimpanan bawah kulit dan 
pembentukan sel baru. Keadaan ini yang 
dapat meningkatkan berat badan bayi. 
Adanya kenaikan berat badan menunjukkan 
bahwa adanya kesinambungan antara 
masukan nutrisi bayi dengan pengeluaran 
energi karena berat badan dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan seperti masukan makanan 

(Ganong,1997). Penelitian yang dilakukan 
oleh Prof. T. Field & Scafidi (1986 &1990) 
menunjukkan pada bayi cukup bulan 1-3 
bulan yang dipijat 15 menit, 2 kali 

seminggu selama 6 minggu di dapatkan 
kenaikan berat badan yang lebih dari 

kontrol. Pada bayi yang dipijat mengalami 
peningkatan tonus nervus vagus (saraf otak 
ke-10) yang akan menyebabkan 
peningkatan kadar enzim penyerapan 
gastrin dan insulin. Dengan demikian, 
penyerapan makanan akan menjadi lebih 
baik. Itu sebabnya mengapa berat badan 
bayi yang dipijat meningkat lebih banyak 
daripada yang tidak dipijat (Roesli,2001).  

Dari serangkaian proses yang dialami 
oleh tubuh yang merupakan efek dari pijat, 
maka pijat dapat memacu pertumbuhan 
fisik. Selain itu dengan diberikanya pijat 

pada bayi juga dapat merangsang 
peningkatan peristaltik usus yang 
menyebabkan bayi akan cepat lapar 
sehingga masukan makanan akan 
meningkat, dengan demikian maka berat 
badan bayi akan mengalami peningkatan. 
Namun demikian, pijat bukanlah faktor 
utama yang mempengaruhi pertumbuhan 
khususnya berat badan, karena banyak 
faktor lain yang mempengaruhi, seperti 
fungsi metabolisme, pekerjaan, pendapatan 
keluarga, dan lain-lain. Sehingga pada 
penelitian ini pijat tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan berat badan 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:   
1. Rerata peningkatan berat badan bayi di 

Desa Bagor Wetan Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk 1 bulan 
sebelum dilakukan pijat yaitu 790 
gram. Dari 10 responden, 5 responden 
mengalami peningkatan berat badan 
lebih dari 1000 gram, dan 1 orang 
mengalami penurunan berat badan 100 

gram. 
2. Rerata peningkatan berat badan bayi di 

Desa Bagor Wetan Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk 1 bulan 
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setelah dilakukan pemijataan yaitu 980 
gram. Dibandingkan bulan sebelumnya, 

dari 10 responden, 4 responden 
mengalami penurunan berat badan, 4 
responden mengalami peningkatan 
lebih, dan 2 responden mengalami 
peningkatan berat badan yang tetap. 

3. Hasil uji statistik paired t-test, 

didapatkan p value = 0,430 > α = 0,05 
maka Ha ditolak sehingga tidak ada 
pengaruh pijat bayi terhadap 
peningkatan berat badan bayi di Desa 
Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. 
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ABSTRACT  
 

Acute Infark Miocard(Non Stemi) is the death of miocard tissue because of the damage of coroner 
miocard blood circulation. This effect is left chest pain. Maintaning the pain must be done as soon as 
possible, one of than is totally bed rest, to prevent the activate of simpatism nerve. The aim of the research is 
to know the intensity of chest pain of acute infark miocard (Non Stemi) on bed rest in Dahlia Hospital 

Nganjuk. 
This research use Pre-experiment one group pre-test post-test design. The population is all of acute 

Infark Miocard Acute (Non Stemi) cured in Dahlia RSUD Nganjuk of 20 patients, sample was amounted 
15 respondents, sampling was used accidental sampling. The independent variable is giving bed rest, 

dependent variable is lowering chest pain, data were analyzed by hypothesis testing of wilcoxon with α ≤ 
0,05. 

From this research found that patient of chest pain with acute infark miocard (Non Stemi) before bed 
rest who have medium chest pain are 100% (15 respons/ patiens). After having bed rest 86 % (13 persons) 
got light chest pain, and 14%  (2 persons) still have medium chest pain. The result of hypothesis testing 

wilcoxon is showed ρ  value = 0,000 ≤ α = 0,05 therefore Ho refused and H1 accepted. 

It is a hope that hospital make “protap” applying bed rest as nurse guidance in curing heart coroner. 
Hopefully for the next researcher to expand the research not only having bed rest of acute infark miocard 
(Non Stemi) patient but also to another patient but also to another patients of another cases. 

 
Keywords : Chest pain,   Infark Miocard Acute (Non Stemi), Bed Rest. 
 
 

PENDAHULUAN 
Penyakit Infark Miokard Akut sampai 

saat ini tetap mendapat perhatian besar, 
karena terbukti bahwa penyakit tersebut 
sebagai salah satu penyebab utama kematian 
penyakit kardiovaskuler. Infark Miokard 
Akut adalah kematian jaringan miokard 
diakibatkan oleh kerusakan aliran darah 
koroner miokard, yang disebabkan ketidak 

adekuatan aliran darah paling umum terjadi 

penyempitan atau sumbatan arteri koroner 
diakibatkan oleh arterosklerosis atau 
penurunan aliran darah akibat syok atau 
perdarahan. Nyeri dada bagian kiri adalah 
keluhan pasien Infark Miokard Akut yang 
paling sering tampil dan dalam beberapa hal 

dapat cukup gawat untuk dilukiskan sebagai 
nyeri yang paling buruk yang pernah 
dialami pasien (Carpenito L, 2001). Infark 
Miokard Akut merupakan suatu keadaan 
gawat darurat jantung dengan manifestasi 
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klinis berupa keluhan perasaan tak enak 
atau nyeri dada dengan lokasi khas 

substernal atau kadang kala epigastrium 
dengan ciri seperti di peras, perasaan 
seperti di ikat, perasaan terbakar, nyeri 
tumpul, rasa penuh, berat atau tertekan. 
Pengobatan primer non farmakologi yang di 
berikan pada pasien penyakit jantung adalah 
Tirah Baring dengan tujuan agar jaringan 
yang mengalami infark membaik. Dengan 
demikian akan mengurangi insiden 
terjadinya komplikasi perluasan daerah 
infark dan mengurangi ukuran akhir infark. 
Dari observasi penelitian di lapangan 
beberapa pasien yang meninggal, padahal 

sudah dikatakan melewati masa kritis 
(dalam tahap pemulihan). Sebagai akibat 
tidak melaksanakan bedrest yang di 
anjurkan petugas kesehatan, banyak di 
antara mereka ngobrol dengan keluarga 
yang besuk, buang air besar di kamar mandi 
sehingga pasien mengalami sesak dan 
kembali pada fase awal serangan lagi, 
sehingga mengakibatkan kematian jaringan 
semakin meluas dan resiko terjadi kematian 
lebih tinggi. 

 Penyakit kardiovaskuler saat ini 
menempati urutan pertama penyebab 

kematian di dunia, diperkirakan diseluruh 
dunia Infark Miokard Akut pada tahun 2020 
menjadi pembunuh pertama tersering yakni 
sebesar 36% dari seluruh kematian. Di 
Indonesia dilaporkan Infark Miokard Akut 
yang dikelompokkan (penyakit sistem 
sirkulasi) merupakan penyebab utama dan 
pertama dari seluruh kematian, yakni 
sebesar 26,4% (Libby P, 2002). Menurut 
data dari Dinas Propinsi Jawa Timur tahun 
2011 dilaporkan bahwa angka kematian 
akibat penyakit kardiovaskuler diperkirakan 
53,5 per 10.000 penduduk pertahun. Dari 
data jumlah pasien yang dirawat di RSUD 

Nganjuk dengan penyakit Infark Miokard 
Akut pada tahun 2010 adalah 106 dan 
jumlah pasien yang meninggal 15 orang. 
Pada tahun 2011 jumlah penderita yang 

dirawat dengan penyakit Infark Miokard 
Akut 121 dan jumlah yang meninggal 24 

orang, dari data tersebut menunjukkan 
adanya peningkatan morbiditas dan 
mortalitas setiap tahunnya.  

Proses dasar terjadinya Infark Miokard 
Akut akibat trombus menyumbat aliran 
darah arteri koroner yang di akibatkan oleh 
arterosklerosis sehingga suplay nutrisi dan 
O2 ke bagian distal terhambat. 
Alterosklerosis merupakan proses 
pembentukan plak (plak arterosklerotik) 
akibat akumulasi beberapa bahan seperti 
makrofag dan flag fibrosa yang mengandung 
otot polos dan kolagen. Proses pecahnya 

plak arterosklerosis atau kerak pada 
pembuluh darah sehingga terjadi 
penyempitan dan menyebabkan angina 
pektoris tak stabil dan tak sampai 
menimbulkan kematian jaringan. Trombus 
biasanya transien atau labil dan 
menyebabkan oklusi sementara yang 
berlangsung antara 10-20 mnt. Bila oklusi 
menyebabkan kematian jaringan tetapi 
dapat di atasi oleh kolateral atau lisis 
trombus yang cepat maka akan terjadi Non 
Stemi (tidak merusak seluruh lapisan 
miokard). Trombus yang terjadi dapat lebih 

persisten dan berlangsung sampai lebih dari 
1 jam. Bila oklusi menetap dan tidak di 
kompensasi kolateral maka keseluruhan 
lapisan miokard mengalami nekrosis atau di 
kenal juga dengan Stemi. Trombus yang 
terbentuk bersifat stabil dan persisten yang 
menyebabkan perfusi miokard terhenti 
secara tiba-tiba yang berlangsung lebih 1 
jam dan menyebabkan nekrosis miokard 
transmural sehingga dapat menyebabkan 
kematian. Penanganan nyeri dada pada 
Infark Miokard Akut (Non Stemi) adalah 
untuk memaksimalkan curah jantung 
sementara beban jantung terbatas. 

Meminimalkan beban kerja jantung dapat di 
lakukan dalam berbagai cara salah satunya 
dengan bedrest, kerja Miokard dapat di 
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batasi hanya dengan penggunaan energi oleh 
seluruh tubuh (IPd. FKUI Jilid III)  

Penanganan rasa nyeri harus di lakukan 
sedini mungkin salah satunya dengan tirah 
baring total, untuk mencegah aktivasi saraf 
simpatik karena dapat menyebabkan 
takikardi, vasokontriksi, dan meningkatkan 
tekanan darah yang pada tahap selanjutnya 
dapat memperberat beban jantung dan 
memperluas kerusakan Miokardium 
(Brunner & Sudarth, 2002). Tujuan tirah 
baring adalah untuk menurunkan 
kebutuhan oksigen jantung dan untuk 
meningkatkan suplai Oksigen. Perawat 
perlu mengetahui penatalaksanan medis 

yang umum dilakukan pada fase serangan 
akut, sehingga perawat dapat memberikan 
intervensi keperawatan pada pasien dengan 
Infark Miokard Akut (NonStemi). Istirahat 
merupakan cara efektif untuk membatasi 
aktifitas fisik. Pengurangan atau 
penghentian seluruh aktivitas pada 
umummya akan mempercepat penghentian 
nyeri. Klien boleh diam tidak bergerak, 
dipersilahkan duduk atau sedikit melakukan 
aktivitas (Brunner  & Sudarth, 2002). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dngan 

judul “Efektifitas Tirah Baring Terhadap 
Penurunan Intensitas Nyeri Dada Pada 
Pasien Infark Miokard Akut (Non Stemi) di 
Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk”. 

 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui efektifitas tirah baring 

terhadap penurunan intensitas nyeri dada 
pada pasien Infark miokard akut (Non 
Stemi) di Rumah Sakit Umum Daerah 
Nganjuk. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat nyeri dada 
pasien Infark Miokard akut (Non 
Stemi) pasien sebelum tirah baring di 

Rumah Sakit Umum Daerah 
Nganjuk.  

b. Mengidentifikasi tingkat nyeri dada 
pasien Infark Miokard Akut (Non 
Stemi) pasien setelah tirah baring di 
Rumah Sakit Umum Daerah 
Nganjuk.  

c. Menganalisis efektifitas tirah baring 
terhadap penurunan intensitas nyeri 
dada pada pasien Infark Miokard Akut 
(Non Stemi) di Rumah Sakit Umum 
Daerah Nganjuk.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk rancangan 

penelitian Pra-eksperiman one-group pre-
test post-test designifikann, yaitu 
mengungkapkan hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan satu kelompok 
subjek. Kelompok subjek diobservasi 
sebelum dilakukan  intervensi, kemudian 
diobservasi lagi setelah intervensi. 
(Nursalam, 2003). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
Semua pasien Infark Miokard Akut (Non 
Stemi) yang dirawat di Ruang Dahlia RSUD 
Nganjuk sebanyak 20 responden. Sampel 
dalam penelitian ini adalah sebagian pasien 
Infark Miokard Akut (Non Stemi) yang 
dirawat di Ruang Dahlia RSUD Nganjuk 
yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 15 

responden. 4 responden lain didiskualifikasi 
karena 1 responden menggunakan terapi 
sedatif, 2 responden berusia lebih dari 63 
tahun, dan 1 responden tidak kooperatif. 
Tehnik pengambilan sampel dengan Accidental 

Sampling, yaitu suatu teknik pengambilan 

sampel dengan cara menetapkan siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

bila dipandang orang yang ditemui itu 

cocok dan sesuai dengan kriteria inklusi. 

Pada penelitian ini variable terdiri 

dari yaitu variabel bebas adalah tirah baring. 
Dan variable terikatnya adalah penurunan 
nyeri dada. 
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Hasil Penelitian  
1. Tingkat intensitas nyeri dada pasien 

Infark Miokard Akut (Non Stemi) di 
ruang Dahlia RSUD Nganjuk sebelum 
diberikan tirah baring 
Intensitas 

Nyeri dada 
Frekuensi (%) 

Tidak nyeri 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat berat 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

TOTAL 15 100 

 
2. Tingkat nyeri dada pasien Infark 

Miokard Akut (Non Stemi) di ruang 
Dahlia RSUD Nganjuk setelah diberikan 
tirah baring 

Intensitas  Nyeri 

dada 

Frekuensi (%) 

Tidak nyeri 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat berat 

0 

13 

2 

0 

0 

0 

86 

14 

0 

0 

Total 15 100 

 
3. Efektifitas tirah baring terhadap 

penurunan intensitas nyeri dada pada 
pasien Infark Miokard Akut (Non 
Stemi) di ruang Dahlia RSUD Nganjuk. 

Intensitas Nyeri 

dada 

 
Tirah Baring 

Sebelum Sesudah 

N % N % 

Tidak nyeri 
 
Ringan 
 
Sedang 

 
Berat 
 
Sangat berat 

 

0 
 
0 
 

15 

 
0 
 
0 

0 
 
0 
 

100 

 
0 
 
0 

0 
 

13 
 

2 

 
0 
 

0 

0 
 

86 
 

14 

 
0 
 

0 

Jumlah 
 

15 100 15 100 

Wilcoxon :                   ρ = 0.000               α = .005 
 

 
  

Pembahasan 
1. Tingkat nyeri dada pasien Infark 

Miokard Akut (NonStemi) di ruang 
Dahlia Rumah Sakit Umum Nganjuk 
sebelum diberikan  tirah baring  

 Bahwa tingkat nyeri dada pasien 
Infark Miokard Akut (Non Stemi) sebelum 
diberikan tirah baring seluruhnya dalam 
kategori sedang yaitu sebesar 100% (15) 
responden. Pada penelitian ini faktor yang 
mempengaruhi tingkat nyeri dada pasien 
Infark Miokard Akut (Non Stemi) adalah 
jenis kelamin responden yang sebagian 
besar laki – laki sebesar 73 % (11) 
responden,  
 Infark Miokard Akut (Non Stemi) 
adalah penyakit jantung yang disebabkan 
oleh karena sumbatan arteri koroner. 

Sumbatan akut terjadi oleh karena adanya 
aterosklerotik pada dinding arteri koroner, 
sehingga menyumbat aliran darah ke 
jaringan otot jantung (Corwin J Elisabeth 
2007). Faktor resikoyang tidak dapat 
dirubah adalah hereditas/keturunan, usia 
lebih dari 40 tahun, Ras, insiden lebih 
tinggi responden berkulit hitam. Pria lebih 
sering daripada wanita(Tambayong Jan, 
2001).Teori nyeri yang dikemukakan oleh 
Brunner dan Suddarth (2002) dikatakan 
bahwa gerakan fisik dan bekerja dalam 
aktifitas sehari-hari sangat berkaitan dengan 

timbulnya nyeri.  
 Sebagian besar responden yang 
menderita Infark miokard akut (non stemi) 
berjenis kelamin laki – laki, hal ini 
disebabkan karena laki – laki cenderung 
memiliki pola hidup yang tidak sehat 
dibandingan perempuan. Laki – laki 
cenderung merokok, mengkonsumsi kopi, 
mengkonsumsi makanan berlemak instan 
yang menyebabkan resiko terjadinya 
arterosklerosis lebih tinggi. Selain itu, 
aktifitas laki – laki cenderung lebih besar 
dibanding perempuan sehingga resiko 
terjadinya serangan nyeri dada pasien infark 
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miokard akut (non stemi) lebih tinggi 
dibanding perempuan. 

 
2. Tingkat nyeri dada pasien Infark 

Miokard Akut (Non Stemi)setelah 
diberikan tirah baring di ruang Dahlia 
Rumah Sakit Umum Nganjuk. 

 Bahwa tingkat nyeri dada pasien 
Infark Miokard Akut (Non Stemi) setelah 
diberikan tirah baring hampir seluruhnya 
dalam kategori ringan yaitu sebesar 86% 
(13) responden. Pada penelitian ini faktor 
yang mempengaruhi tingkat nyeri dada 
pasien Infark Miokard Akut (Non Stemi) 
adalah jenis kelamin responden. Hal ini 

dibuktikan dengan uji korelasi koefisien 
kontingensi yang menunjukan nilai 

signifikansi (α value) = 0,012. α value ≤ α 
(0,05) yang berarti ada hubungan jenis 
kelamin dengan tingkat nyeri dada pasien 
Infark Miokard Akut (Non Stemi) di ruang 
Dahlia RSUD Nganjuk setelah diberikan 
tirah baring. 
 Secara umum, pria dan perempuan 
tidak berbeda secara bermakna dalam 
berespon terhadap nyeri. Beberapa 

kebudayaan yang mempengaruhi jenis 
kelamin dalam berespon terhadap nyeri 
misalnya seorang laki – laki dianggap harus 
berani dan tidak boleh menangis, sedangkan 
seorang perempuan boleh menangis dalam 
situasi yang sama. Tirah baring merupakan 
bagian yang penting dari pengobatan gagal 
jantung kongestif, khususnya pada tahap 
akut dan sulit disembuhkan. Tirah baring 
dapat menurunkan seluruh kebutuhan kerja 
jantung (Potter &Perry, 2005). 
 Hampir seluruhnya responden yang 
mengalami penurunan tingkat nyeri dada 
setelah diberikan tirah baring berjenis 

kelamin laki – laki, hal ini disebabkan 
karena laki- laki lebih memiliki ambang 
nyeri yang lebih tinggi dibandingkan 
perempuan.  

 

3. Efektivitas tirah baring terhadap 
intensitas nyeri dada pasien Infark 

Miokard Akut (Non Stemi) di ruang 
Dahlia Rumah Sakit Umum Nganjuk. 

 Hasil uji hipotesis Wilcoxon yang 

menunjukkan nilai signifikansi (α = o,ooo). 

Nilai signifikansi (α = o,ooo) ≤ 0,05 (α ≤ 

α.), hal ini berarti Ho ditolak dan H1 

diterima dengan demikian ada pengaruh 
tirah baring terhadap penurunan intensitas 
nyeri dada pada pasien infark miokard akut 
(non stemi) di ruang Dahlia RSUD 
Nganjuk. 
 Tirah baring merupakan bagian yang 
penting dari pengobatan gagal jantung 
kongestif, khususnya pada tahap akut dan 
sulit disembuhkan. Tirah baring membantu 
dalam menurunkan beban kerja dengan 
menurunkan volume intra vascular melalui 
induksi durasis berbaring. Istirahat akan 
mengurangi kerja jantung, meningkatkan 
tenaga cadangan jantung, dan menurunkan 

tekanan darah. Lamanya berbaring juga 
merangsang terjadinya duresis karena 
berbaring akan memperbaiki perfusi ginjal. 
Istirahat juga mengurangi kerja otot 
pernapasan dan penggunaan oksigen. 
Frekuensi jantung yang menurun akan 
memperpanjang periode diastolic 
pemulihan sehingga memperbaiki efisiensi 
kontraksi jantung (Muttaqin Arif, 2009).  
 Tirahbaring yang diberikan pada pasien 
Infark miokard akut (non stemi) dapat 
memberikan perubahan yang nyata 
terhadap penurunan nyeri dada, hal ini 

disebabkan karena dengan melakukan tirah 
baring total dapat menurunkan beban kerja 
jantung. Ketika seseorang dalam keadaan 
tirah baring kebutuhan metabolik menurun 
dibandingkan saat sedang melakukan 
aktifitas, penurunan kebutuhan metabolik 
memberikan kesempatan pada jantung 
untuk memperbaiki suplai nutrisi dan 
oksigenasi pada jaringan jantung sendiri 
sehingga dapat mengurangi intensitas nyeri 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  Mei  2013 

46 
 

dada yang dirasakan pasien Infark miokard 
akut (non stemi) tersebut. 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Intensitas nyeri dada pasien Infark 

Miokard Akut (Non Stemi) sebelum 
dilakukan tirah baring di ruang Dahlia 
RSUD Nganjuk pada tanggal 10 
Desember 2012 – 10 Januari 2013 
seluruhnya dalam kategori sedang 
yaitu 100% (15 orang). 

2. Intensitas nyeri dada pasien Infark 
Miokard Akut (Non Stemi) setelah 
dilakukan tirah baring di ruang Dahlia 
RSUD Nganjuk pada tanggal 10 

Desember 2012 – 10 Januari 2013 
sebagian besar dalam kategori ringan 
yaitu 86 %  (13 orang). 

3. Tirah baring efektif terhadap 
penurunan intensitas nyeri dada 
pasien Infark Miokard Akut (Non 
Stemi) di ruang Dahlia RSUD 
Nganjuk. Hal ini berdasarkan hasil uji 

hipotesis Wilcoxon dengan nilai α 

value = 0,000 dan α = 0,05. 
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ABSTRACT 
 

 Drinking Coffee also to seeing the ederly. But the ederly‟s thingking coffee habit as eating. 
So this condition is disturb  of nutrition status.  Nutritional status of a person can be seen 
through measurement antopometri with calculate the body mass index (BMI). Change of 
nutritional status can be affected by pattern of eating or drinking habits of a person‟s. this 

research purpose to analyze correlation of drinking coffee for nutritional status elderly. 
 Research design used is non eksperimen with correlations study method. As population is 
elderly with sample total 28 elderly people‟s in Gilang Village RW 04 sub-district Taman 
Sidoarjo to fit inclusion criteria selected probability sampling tehcnic with simple random 
sampling approach. Research instrument using the meter scales, weight height and observation 
sheets. This research were analyzed using coificient test contingency lambda. 
 Research results gained as much as 17 respondents had the habit of drinking coffe while 
(61%) and 11 respondents had the habit of drinking coffee while (39%). While 16 respondents 
have less nutritional status of (57%), 11 respondent nutritional is normal (39%) and 1 
respondent status of its nutrition value over (4%). The Coeficiency shows the value of lambda 

contingency α = 0,000 means statistically meaning full relationship exists between the habit of 

drinking coffee with the one‟s nutritional status. 
 The Implications of this research are there drinking coffee againts elderly nutritional 
status. So the consumption of nutriens supporting the orther needs to be increased to keep the 
elderly to nutritional status well maintained. 
 
Key words: Coffee habits, Nutritional status of the elderly 

 
 
PENDAHULUAN 

Kebiasaan minum kopi pertama kali 
di Indonesia belum dapat diketahui secara 
pasti, namun banyak literatur yang 
menyakini bahwa kebiasaan tersebut 
dimulai sejak biji kopi dikenal dan mulai 

ditanam pada zaman penjajahan Belanda. 
Menurut Budiman (2012: 4) sejarah kopi di 
Indonesia dimulai sejak tahun 1696, dimana 
saat itu Gubernur Belanda di Malabar 
mengirimkan biji kopi ke Gubernur 
Belanda di Batavia. Sejak saat itu konsumsi 

kopi sangat diminati masyarakat Indonesia 
terutama kelompok lansia. Pola kebiasaan 
seperti minum kopi yang sering dijumpai 
pada orang berusia lanjut dapat menjadi 
fenomena tersendiri bagi perkembangan 
status kesehatannya, dalam hal ini adalah 

status gizi. Status gizi lansia sangat 
dipengaruhi oleh proses menua. Proses 
penuaan sangat individual dan berbeda 
perkembangannya bagi setiap individu 
karena dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal. Asupan gizi dari makanan 
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mempengaruhi proses menjadi tua karena 
seluruh aktifitas sel memerlukan nutrisi 

yang cukup selain faktor penyakit dan 
lingkungan (Fatmah, 2010:46). Di 
Indonesia banyak dijumpai para warga 
lansia yang mengkonsumsi kopi. 
Berdasarkan studi pendahuluan dengan 
metode wawancara di Desa Gilang RW 04 
Kecamatan Taman Sidoarjo, ditemukan 
bahwa sebagian besar lansia mengalami 
status gizi yang kurang baik karena para 
warga lansia disana lebih senang minum 
kopi daripada memakan makanan pokok 
secara rutin. 

Menurut hasil sensus penduduk oleh 

Badan Pusat Statistik (2010) yang dikutip 
oleh Mujahidullah (2012: 1) menunjukkan 
bahwa penduduk lansia di Indonesia 
berjumlah 17,2 juta jiwa, meningkat sekitar 
7,4 % dari tahun 2000 sebanyak 14,4 juta 
jiwa. Survei BUMN (2010) menyatakan 
tingkat konsumsi kopi pada lansia belum 
ada data pasti, namun diperkirakan setiap 
lansia di Indonesia mengkonsumsi kopi 
rata-rata 2-3 cangkir per harinya. Survei 
sementara yang dilakukan terhadap 30 
Lansia di Desa Gilang, hampir semuanya 
tiap hari mengkonsumsi kopi. 50%  

diantaranya bahkan minum kopi sampai 3 
cangkir per harinya. 40% minum 2 cangkir 
perhari dan sisanya 1 cangkir perhari.  

Dalam 237 gram kopi terdapat 
kandungan energi 2 kkal, zat besi 0,02 mg, 
magnesium 7 mg, fosfor 7 mg, kalium 116 
mg, fluoride 215 mg, dan kafein 95 mg, 
serta sisanya adalah kandungan air. 
Kandungan kafein yang umum dijumpai 
pada kopi dapat membantu kita untuk terus 
terjaga, karena dapat menghilangkan 
kelelahan dan kantuk. Kandungan kafein 
juga bisa memperbaiki mood. Sehingga 
pada lansia kebiasaan minum kopi biasanya 

dikaitkan dengan kebiasaan pengganti 
sarapan atau makanan lainnya karena 
dengan minum kopi mood mereka segar 
kembali seperti sudah makan. Ditambah 

lagi kondisi sistem pencernaan mereka 
sudah banyak yang menurun, seperti gigi 

ompong atau penurunan kemampuan 
mengunyah. Para lansia tersebut 
kebanyakan sering beranggapan bahwa 
minum kopi dipagi hari atau sore hari itu 
sudah cukup untuk pengganti sarapan 
meskipun mereka sering mengkonsumsi 
kopi dengan makanan selingan seperti 
singkong goreng, pisang goreng, atau ubi 
rebus. Makanan selingan tersebut memang 
memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, 
namun bila dikonsumsi dengan jumlah 
sedikit akan berpengaruh terhadap status 
gizinya. Ditambah lagi kandungan gizi pada 

makanan selingan tersebut tidaklah sebesar 
nilai gizi pada makanan yang mengandung 4 
sehat 5 sempurna (Fatmah, 2010; Aprianti, 
2011; Budiman 2012) 

Gaya hidup seseorang merupakan 
pola kebiasaan yang sering dilakukan untuk 
menunjang aktifitas kegiatan hariannya, 
tetapi bila dilakukan secara berlebihan akan 
berpengaruh terhadap status kesehatannya. 
Para lansia yang mempunyai kebiasaan 
minum kopi setiap hari, biasanya status 
gizinya ikut berpengaruh, Sehingga ketika 
mengkonsumsi kopi jangan mengurangi 

konsumsi makanan yang bergizi. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
peneliti ingin meneliti hubungan kebiasaan 
minum kopi dengan status gizi lansia di 
Desa Gilang RW 04 kecamatan Taman 
Sidoarjo. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan kebiasaan minum 
kopi dengan status gizi lansia di Desa 
Gilang RW 04 kecamatan Taman 
Sidoarjo. 
 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi kebiasaan minum 

kopi lansia di Desa Gilang RW 04 
kecamatan Taman Sidoarjo. 
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b. Mengidentifikasi status gizi lansia di 
Desa Gilang RW 04 kecamatan 

Taman Sidoarjo. 
c. Menganalisis hubungan kebiasaan 

minum kopi dengan status gizi lansia 
di Desa Gilang RW 04 kecamatan 
Taman Sidoarjo. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah Cross 
Sectional, dimana dalam penelitian ini 
menekankan waktu pengukuran/observasi 
data variabel independen dan dependen 
hanya satu saat dan dinilai secara stimultan 

pada satu saat, jadi tidak ada tindak lanjut 
(Nursalam, 2008). 

Populasi dalam penelitian ini 
keseluruhan warga lansia Desa Gilang RW 
04 Kecamatan Taman Sidoarjo yang 
mengkonsumsi kopi berjumlah 30 orang. 
Sampel pada penelitian ini sebagian warga 
lansia Desa Gilang RW 04 Kecamatan 
Taman Sidoarjo sejumlah 28 orang. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Probability Sampling dengan 
teknik simple random sampling karena 
subyek dalam populasi mempunyai 

kesempatan terpilih dan tidak terpilih 
sebagai sampel. Cara menentukan anggota 
menjadi sampel dengan cara sejumlah 30 
nama dimasukkan kedalam sebuah botol. 
Kemudian dikeluarkan secara satu persatu 
sampai berjumlah 28. 

Pada penelitian ini ada dua variabel 
yaitu variabel independennya adalah 
kebiasaan minum kopi lansia di Desa Gilang 
RW 04 Kecamatan Taman Sidoarjo dan 
variabel dependennya adalah status gizi 
lansia di Desa Gilang RW 04 Kecamatan 
Taman Sidoarjo.. 

. 

 
 
 
 

Hasil Penelitian 
1. Kebiasaan minum kopi 

Kebiasaan 

Minum Kopi 

Frekuensi (f) Persentase 

(%) 

Tidak Normal 17 61 
Normal 11 39 

   Jumlah 28 100 

 

2. Status gizi 
Status Gizi Frekuensi (f) Persentase 

(%) 

Gizi Kurang 16 57 

Gizi Normal 11 39 
Gizi Lebih 1 4 

Jumlah 28 100 

 

3. Hubungan Kebiasaan Minum Kopi 

terhadap Status Gizi 

Kebia

saan 

Minu

m 

Kopi 

Status Gizi 

Total Gizi 

kurang 

Gizi 

normal 
Gizi lebih 

Fre

kue

nsi 

(f) 

Pre

sen

tase 

(%) 

Fre

kue

nsi 

(f) 

Pre

sen

tase 

(%) 

Fre

kue

nsi 

(f) 

Pre

sen

tase 

(%) 

f % 

Norm

al 
6 

21,

4 
4 

14,

3 
1 3,6 11 

39,

3 

Tidak 

Norm

al 

12 
42,

9 
5 

17,

8 
0 0 17 

60,

7 

Total 18 
64,

3 
9 

32,

1 
1 3,6 28 100 

Uji Koefisiensi Kontingensi Lambda ρ=0,000 (ρ≤0,05) 

 
Pembahasan 
1. Kebiasaan Minum Kopi 

 Berdasarkan peneltian dapat 
diketahuai bahwa sebagian besar warga 
lansia Desa Gilang RW 04 Kecamatan 
Taman Sidoarjo mempunyai kebiasaan 
minum kopi yang tidak normal yaitu 17 
responden (61%) yang kebanyakan 
memiliki latar belakang pendidikan yang 

masih rendah. Dari hasil penelitian sebagian 
besar pendidikan terakhir warga lansia 
tersebut adalah SD (42,9%). Menurut 
Fatmah (2010) menerangkan bahwa tingkat 
pendidikan dapat secara tidak langsung 
mempengaruhi status gizi seseorang, karena 
kualitas pola pikir yang berbeda disetiap 
jenjang tingkat pendidikan maka asumsi 
seseorang terhadap keadaan status gizinya 
dapat beraneka ragam. Menurut Peneliti hal 
tersebut mungkin juga bisa disebabkan 
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kurang pengetahuan dan kuarang informasi 
para warga lansia di Desa Gilang RW 04 

Kecamatan Taman Sidoarjo akan 
pentingnya mencukupi kebutuhan nutrisi 
setiap harinya dengan makan makanan yang 
bergizi dan menjaga pola makan setiap 
harinya.  

Kebiasaan minum kopi sudah 
merupakan hal yang biasa di Desa Gilang 
RW 04 Kecamatan Taman Sidoarjo, 
terutama para warga lansia. Banyak faktor 
yang mempengaruhi warga usia lanjut 
tersebut minum kopi antara lain adalah 
anggapan mereka bahwa kopi adalah 
pengganti sarapan pagi, kurang 

pengetahuan mengenai pentingnya menjaga 
asupan nutrisi, dan efek samping minum 
kopi yang tidak normal. Selain itu 
kebanyakan lansia di Desa Gilang RW 04 
Kecamatan Taman Sidoarjo mengalami 
penurunan fungsi saluran pencernaan, 
sehingga mereka lebih banyak meminum 
kopi daripada sarapan pagi atau makan siang 
dan makan malam. Menurut Fatmah 
(2010:85) penurunan fungsi dari sistem 
gastrointestinal yang terjadi pada lansia 
seperti tanggalnya gigi yang mempengaruhi 
kenyamanan untuk makan; penurunan 

sensitivitas indra penciuman dan perasa 
dapat menurunkan selera makan; 
penurunan sekresi saliva mengakibatkan 
pengeringan rongga mulut yang dapat 
mempengaruhi cita rasa; penurunan 
produksi asam lambung dan enzim 
pencernaan; penurunan kemampuan 
mencerna dan menyerap zat gizi (absorpsi); 
serta penurunan motilitas usus yang dapat 
menyebabkan gangguan pada saluran 
pencernaan. Menurut peneliti hal ini 
apabila tidak segera diatasi maka dapat 
berpengaruh terhadap status kesehatannya 
secara langsung 

 
2. Status Gizi 

Berdasarkan penelitian diketahui 
bahwa banyak warga lansia Desa Gilang 

RW 04 Kecamatan Taman Sidoarjo yang 
mempunyai kebiasaan minum kopi 

memiliki status gizi kurang (57%) yang 
kebanyakan adalah responden laki-laki 
(67,9%). Menurut Fatmah (2010:84) lansia 
laki-laki lebih banyak memerlukan kalori, 
protein, dan lemak dibandingkan dengan 
lansia perempuan. Ini disebabkan karena 
perbedaan tingkat aktifitas fisik. Menurut 
peneliti, jenis pekerjaan dan riwayat 
penyakit sebelumnya dapat dikaitkan 
dengan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi status gizi lansia.  

 Usia Lanjut merupakan usia saat 
resiko terkena penyakit degeneratif paling 

besar selama daur kehidupan. Pada tabel 
5.1 untuk data riwayat penyakit 
sebelumnya, 13 responden menderita 
hipertensi (46,4%), 6 responden menderita 
diabetes mellitus (21,4%), 4 responden 
menderita asma (14,3%), 3 responden 
menderita asam urat (10,7%), dan 2 
responden menderita anemia (7,1%). 
Menurut Fatmah (2010:86) jika seorang 
lansia memiliki penyakit degeneratif maka 
asupan gizinya sangat penting untuk untuk 
diperhatikan, serta disesuaikan dengan 
ketersediaan dan kebutuhan zat gizi dalam 

tubuh lansia. Peneliti berpendapat bahwa 
lansia dengan riwayat penyakit diatas 
hendaknya rajin memeriksakan kondisi 
kesehatan atau status gizinya untuk 
mencegah hal-hal yang lebih buruk 
nantinya. 

 

3. Hubungan Kebiasaan Minum Kopi 
Terhadap Status Gizi Lansia  

Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin banyak minum kopi maka 
besar kemungkinannya memiliki status gizi 
yang kurang. Berdasarkan uji koefisiensi 
kontingensi lambda by nominal 
menunjukkan nilai p= 0,000 artinya secara 
statistik ada hubungan yang bermakna, 
antara kebiasaan minum kopi dengan status 
gizi lansia. Beberapa lansia mengatakan 
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bahwa mereka mengkonsumsi kopi tiap hari 
adalah sudah merupakan kebiasaan yang 

sulit untuk dihilangkan karena anggapan 
bahwa kopi tersebut dapat juga sebagai 
pengganti makanan pokok. Sehingga di 
lingkungan Desa Gilang RW 04 minum 
kopi sampai beberapa cangkir dianggap hal 
yang biasa. Disamping itu, di wilayah Desa 
Gilang RW 04 Kecamatan Taman Sidoarjo 
terdapat pabrik kopi ternama di Indonesia 
yang hampir tiap pekan membagi-bagikan 
kopi secara gratis disekitar lingkungan 
pabrik. Ditambah lagi masih banyak 
diantara warga lansia itu sendiri yang masih 
bekerja sebagai buruh pabrik kopi dengan 

status harian atau borongan, dan mereka 
sering minum kopi hasil olahan pabrik 
tersebut pada saat istirahat atau pulang 
kerja.  Menurut Budiman (2012) Pola 
kebiasaan seperti minum kopi yang sering 
dijumpai pada orang berusia lanjut dapat 
menjadi fenomena tersendiri bagi 
perkembangan status gizinya, karena 
kandungan kafein yang umum dijumpai 
pada kopi ternyata juga bisa memperbaiki 
mood. Sehingga pada lansia kebiasaan 
minum kopi biasanya dikaitkan dengan 
kebiasaan pengganti sarapan atau makanan 

lainnya karena dengan minum kopi mood 
mereka segar kembali seperti sudah makan. 
Menurut peneliti, kebiasaan minum kopi 
yang tidak normal dapat mempengaruhi 
status gizi lansia baik secara langsung 
maupun tidak langsung dikarenakan para 
warga lansia tersebut menjadi kecanduan 
dan melupakan pentingnya mengkonsumsi 
makanan pokok yang bergizi 
 
Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Warga lansia di Desa Gilang RW 04 
Kecamatan Taman Sidoarjo yang 
mempunyai kebiasaan minum kopi 
tidak normal sebanyak lebih dari 
separuh jumlah responden. 

2. Warga lansia di Desa Gilang RW 04 
Kecamatan Taman Sidoarjo yang 

mempunyai kebiasaan minum kopi, 
lebih dari separuhnya mengalami status 
gizi kurang. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 
kebiasaan minum kopi terhadap status 
gizi lansia di Desa Gilang RW 04 
Kecamatan Taman Sidoarjo. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Charlish, A. dan Davies K. (2005). 

Meningkatkan Kesuburan untuk 
Kehamilan Alami. Jakarta: Erlangga 

Ayudea, Fani. (2010). Konsumsi Kopi naik 8 
persen pertahun, 

http://m.suaramerdeka.com,diakses tanggal 3 april 
2013 jam 18.30 WIB 

Azizah, Lilik Ma‟rifatul. (2011). Keperawatan 
Lanjut Usia. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Barasi, Mary.  (2007). Ilmu Gizi. Jakarta: 
Erlangga 

Budiman, haryanto. (2012). Prospek tinggi 
bertanam Kopi. Yogyakarta: Pustaka Baru 

Fatmah, (2010). Gizi usia lanjut. Jakarta: 
Erlangga Medical Series 

Kartasapoetra, G. (2003). Ilmu gizi. Jakarta: 
Rineka Cipta 

Minarno, Eko Budi. (2008). Gizi dan 
Kesehatan. Malang: UIN Malang Press 

Mujahidullah, Khalid. (2012). Keperawatan 
Geriatrik Merawat Lansia Dengan Kasih 
Sayang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Muslich, Mansur. (2010). Garis-Garis Besar 
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 
Bandung: Refika Aditama 

Nursalam. (2008). Konsep dan Penerapan 
Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan 
Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen 
Penelitian Keperawatan. Jakarta: Salemba 
Medika 

 

http://m.suaramerdeka.com/


Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  Mei  2013 

53 
 

Notoatmojo, Soekidjo. (2003). Metodologi 
Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka 
Cipta 

Nugroho, Wahyudi. (2008). Keperawatan 
Gerontik dan Geriatrik. Ed 3. Jakarta: 
EGC 

PRODI S1 KEPERAWATAN. (2013). Buku 
Pedoman Penyusunan Skripsi Untuk 
Mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Stikes 
Hang Tuah Surabaya. Tidak 
dipublikasikan, Stikes Hang Tuah 
Surabaya. 

Setiowati, Wiwit Puji. (2012). Pengaruh Daun 
Singkong Terhadap Kadar Hemoglobin 
Pada Lansia di Panti Werdha Anugerah 
Surabaya. Tidak Dipublikasikan. Stikes 
Hang Tuah Surabaya 

Wijay, Toni. (2009). Analisis Data Penelitian 
Menggunakan SPSS. Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press 

Yuniastuti, Ari. (2008). Gizi dan kesehatan. 
Yogyakarta: Graha Ilmu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  Mei  2013 

54 
 

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DAN KEPATUHAN KONTROL 
PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI POLI JIWA  

RUMKITAL  DR. RAMELAN 
 SURABAYA 

 
DYA SUSTRAMI 

 
Staf Dosen Keperawatan Jiwa  

Stikes Hang Tuah Surabaya 

 
Abstract 

 
Skizofrenia represent one of disease of soul trouble which tend to chronical and chronic. 

For the reason therapy of at skizofrenia need the time long relative. This matter is intended to 
depress as small as possible relapsing. In order not to be happened by the recuring relapsing at 
skizofrenia, hence patient of skizofrenia have to be obedient control to doctor. In this case family 
support so central in compliance control the patient Skizofrenia . Pursuant to the problem 
background, hence this research target to know the existence of social support family with the 
compliance control at patient Skizofrenia. 

This Desain Research use the method of correlational type  Cross sectional. Technics of 
sampling used by  purposive sampling. Sampel taken  as much 16 respondent that is patient 
family which control to mental „s Policlinic of  Navy Hospital Dr. Ramelan Surabaya at July 
2006. data taken by using quesionair and observation, existing data analysed by using test of 

correlation of Spearman`S rho with the meaning storey; level  ≤ 0,05  
 Research result indicate that the social support of family at patient of Skizofrenia of at 

good category as much 8 patient ( 50%), enough 7 patient  ( 43,75%), and less 1 patient ( 
6,25%). obedient patient control as much 10 patient ( 62,5%), and patient which is not 
obedient as much 6 patient ( 37,5%). While from obtained by statistical examination result of 
there is social support of family with the compliance control at patient Skizofrenia with the 

storey; level signifikasi 0,00  ( ≤ 0,05 ). 
 From this research result hence need the existence of social support of family to be can 

improve the compliance storey; level control the patient  
  
Keywords: Skizofrenia, Social Support of Family, Compliance Control 

 

PENDAHULUAN   
Gangguan jiwa skizofrenia adalah salah 

satu penyakit yang cenderung berlanjut 
(kronis, menahun). Oleh karenanya terapi 
pada skizofrenia memerlukan waktu relatif  
lama. Berbulan bahkan bertahun hal ini 
dimaksudkan untuk menekan sekecil 
mungkin kekambuhan (relapse) (Hawari , 
2001 : 96). Hal tersebut sering 
menimbulkan kejenuhan/kebosanan pada 
pasien gangguan jiwa skizofrenia untuk 

tidak kontrol sesuai anjuran dokter. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
dalam menjalani kontrol sesuai anjuran 
dokter adalah keluarga yang memberi 
dukungan dan membuat keputusan 
mengenai perawatan dari anggota keluarga 
yang sakit (Niven Neil, 2002 : 195). 
Dukungan sosial dalam bentuk dukungan 
emosional dari anggota keluarga yang lain, 
teman, waktu dan uang merupakan faktor-
faktor penting dalam kepatuhan terhadap 
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program medis. Contoh sederhana, tidak 
memiliki pengasuh, transportasi tidak ada, 

dan ada anggota keluarga yang sakit, dapat 
mengurangi kepatuhan pasien (Niven Neil, 
2002 : 197 ). Hal ini juga di dapatkan di 
Poli Jiwa Rumkital Dr. Ramelan, ada 
beberapa pasien yang tidak kontrol sesuai 
anjuran dokter. Setelah dikonfirmasikan hal 
itu disebabkan karena kurangnya dukungan 
sosial keluarga itu sendiri.     

 Berdasarkan data terakhir yang di 
sampaikan pada konferensi tahunan “ The 
American Psychiatric Association (APA)” di 
Miami, Florida, AS, Mei 1995 disebutkan 
Bahwa angka Penderita Skizofrenia cukup 

tinggi (like Time Prevalence Rates) 
mencapai 1/100 penduduk. Menurut 
laporan kunjungan pasien di Poli Jiwa 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tercatat 
jumlah penderita skizofrenia yang 
memeriksakan diri bulan Maret sampai Mei 
2007 sebanyak 353 pasien. Menurut 
Sackett dan Snow yang dikutip oleh Neil 
Niven menemukan bahwa ketaatan 
terhadap 10 hari jadwal pengobatan 70% 
dengan tujuan pengobatan adalah 
mengobati dan 60-70% dengan tujuan 
pengobatannya pencegahan kegagalan untuk 

mengikuti program pengobatan jangka 
panjang, yang bukan dalam kondisi akut, 
dimana derajat tingkat penurunannya rata-
rata 50% dan derajat tersebut bertambah 
buruk sesuai waktu. Setelah melakukan 
pengamatan di Poli Jiwa Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya, bulan Februari 2006 
ternyata dari 10 orang penderita Skizofrenia 
yang rajin memeriksakan diri di Poli Jiwa 
adalah 4 orang dan dari 10 penderita yang 
mendapat dukungan dari keluarga adalah 7 
orang.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakpatuhan diantaranya adalah 

pemahaman tentang instruksi, tak 
seorangpun dapat mematuhi instruksi jika ia 
salah paham tentang instruksi yang 
diberikan padanya. Kualitas instruksi antara 

profesional kesehatan dan pasien juga 
merupakan bagian yang penting dalam 

menentukan derajat kepatuhan. Faktor yang 
sangat berpengaruh adalah isolasi sosial dan 
keluarga dalam menentukan keyakinan dan 
nilai kesehatan individu serta dapat juga 
menentukan tentang program pengobatan 
yang dapat mereka terima. (Niven Neil, 
2002 : 193-195). Keluarga memainkan 
suatu peran yang bersifat mendukung 
selama masa penyembuhan  dan pemulihan 
klien, apabila dukungan semacam ini tidak 
ada, maka keberhasilan penyembuhan atau 
pemulihan sangat berkurang (Friedman, 
1998 : 11). Jika faktor-faktor tersebut tidak 

diperhatikan maka klien bisa masuk pada 
tahap kekambuhan.   

  Dukungan sosial keluarga 
diharapkan mampu meningkatkan 
kepatuhan penderita skizofrenia untuk 
memeriksakan diri ke Poli Jiwa secara rutin 
dan teratur. Dukungan sosial keluarga 
dapat berupa dukungan instrumental, 
dukungan informasional, dukungan 
penilaian dan dukungan emosional. 
Dukungan  tersebut dapat dilakukan dengan 
cara menyediakan biaya, transportasi, 
bahkan mendampingi saat pasien melakukan 

kontrol.  Dari latar belakang di atas maka 
perlu dilakukan penelitian guna mengetahui 
dukungan sosial keluarga dan kepatuhan 
kontrol pasien skizofrenia di Poli Jiwa 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 
 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
 Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial keluarga dan kepatuhan kontrol pada 
pasien skizofrenia di Poli Jiwa Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi dukungan sosial 
keluarga pasien Skizofrenia di Poli 
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Jiwa Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya. 

b. Mengidentifikasi kepatuhan kontrol 
pada pasien skizofrenia di Poli Jiwa 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

c. Mengidentifikasi hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dan 
kepatuhan kontrol pada pasien 
skizofrenia di Poli Jiwa Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya. 

 

Metodelogi Penelitian 
 Desain penelitian ini yang  digunakan 
adalah analitik korelasi dan sedangkan 

menurut waktunya adalah “Cross 
sectional”.  Pada penelitian ini 
menggunakan desain korelasional dengan 
pendekatan Cross Sectional yaitu  peneliti 
berusaha mencari tahu suatu kebenaran 
bahwa adanya variabel yang disebabkan oleh 
variabel bebas dan dilakukan secara Cross 
sectional yang dimana peneliti mempelajari 
hubungan antara variabel bebas dan variabel 
bergantung dengan melakukan pengukuran 
sesaat ( Sastro Asmoro, S dan Ismail, S, 
1998: 67 ).  
 Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari  dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2003:55). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
keluarga pasien skizofrenia yang kontrol di 
Poli Jiwa Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
pada bulan Juli 2006 sebanyak 115 orang. 
Sampel adalah sebagian yang diambil dari 
keseluruhan objek yang diteliti dan 
dianggap mewakili seluruh populasi 
(Notoatmodjo, 2002:79 
 Teknik Sampling dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan non probability 
sampling (Purposive sampling) yaitu  suatu 
teknik penetapan sampel dengan cara 
memilih sampel diantara populasi sesuai 
dengan yang dikehendaki peneliti 

(tujuan/masalah dalam penelitian), 
sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal 
sebelumnya (Nursalam, 2003 :98). 
 Variabel dalam penelitian ini ada 2 
antara lain Variabel Bebas (Independent) 
adalah dukungan sosial keluarga yang 
anggota keluarganya menderita skizofrenia 
di Poli Jiwa Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya. Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah kepatuhan kontrol pasien 
skizofrenia di Poli Jiwa Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya. 
  
Hasil Penelitian 

1. Pasien Skizofrenia berdasarkan 
dukungan sosial keluarga. 
 

50%

6,25%

43,75%

Baik

Cukup

Kurang

 

2. Distribusi pasien skizofrenia berdasarkan 
kepatuhan kontrol. 

37,5%

62,5%

Patuh

Tidak patuh

 

3. Hubungan dukungan sosial keluarga dan 

kepatuhan kontrol pasien skizofrenia. 
 

 Dukungan 

sosial keluarga 

Kepatuhan kontrol 
Total 

Tidak patuh Patuh 

N % N % N % 

Kurang  1 6,3 - - 1 6,3 

Cukup 5 31,2 2 12,5 7 43,7 

Baik  - - 8 50,0 8 50 

Total  6 37,5 10 62,5 16 100 

Spearman’s rho  = 

0,000 

 ≤ 0,05   

 
Pembahasan 
1. Dukungan Sosial Keluarga 

 Berdasarkan hasil penelitian, pasien 

skizofrenia yang mendapatkan dukungan 
sosial keluarga baik sebanyak 8 orang 
(50%), pasien yang mendapat dukungan 
sosial keluarga cukup sebanyak 7 orang 
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(43,75%) dan 1 orang (6,25%) kurang 
mendapat dukungan dari keluarga. 

  Berdasarkan gambar 5.7 diatas dapat 
diketahui bahwa dukungan sosial keluarga 
pada pasien skizofrenia di Poli Jiwa 
Rumkital Dr.Ramelan Surabaya dalam 
kategori baik sebanyak 8 pasien (50%) dan 
kategori cukup sebanyak 7 pasien 
(43,75%). 
  Melihat hal tersebut peneliti 
menganggap bahwa dukungan sosial 
keluarga dalam kategori baik dan cukup 
disebabkan sebagian besar keluarga 
berpendidikan SMU dan Perguruan Tinggi, 
karena semakin tinggi pendidikan keluarga , 

makin mudah dalam menerima informasi 
yang diberikan oleh tim medis sehingga 
keluarga mampu memberikan dukungan 
pada pasien . Sebagian besar usia responden 
31-50 tahun . Karena makin dewasa usia 
seseorang maka makin mampu dalam 
memberikan dukungan. 
 Menurut Friedman (1998), faktor-faktor 
eksternal yang mempengaruhi dukungan 
sosial keluarga meliputi jaringan kerja sosial 
keluarga inti itu sendiri seperti dukungan 
sahabat, pekerjaan, tetangga, sekolah, 
keluarga besar, kelompok sosial, kelompok 

rekreasi, tempat ibadah, praktisi 
kesehatan,pendidkan dan usia. 
 
2. Kepatuhan Kontrol 
  Berdasarkan gambar diatas dapat 
diketahui bahwa kepatuhan pasien dalam 
kategori patuh sebanyak 10 pasien (62,5%). 
Dari angka ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar pasien skizofrenia di Poli 
Jiwa Rumkital Dr.Ramelan Surabaya patuh 
kontrol sesuai anjuran dokter. Disamping 
itu juga didukung oleh gambar 5.5 bahwa 
dari 16 responden didapatkan sebagian 
besar keluarga berpenghasilan > 1.000.000 

sebanyak  6 responden (37,5%), sisanya 
berpenghasilan 500.000-1.000.0000 dan 
tidak ada yang berpenghasilan < 500.000. 

  Melihat data di atas peneliti 
menganggap tersedianya dana juga 

mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien, 
karena dengan adanya dana yang dimiliki 
maka keluarga mampu membiayai pasien 
untuk kontrol atau untuk membeli obat dan 
keluarga juga dapat mengambil keputusan 
untuk memilih mana pengobatan yang baik 
atau yang sesuai dengan yang diinginkan 
oleh keluarga. 
  Menurut Neil Niven (2002) 
menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketidakpatuhan pasien 
antara lain ciri-ciri kesakitan, dana 
pengobatan, komunikasi pasien dengan 

dokter tidak menghasilkan kepuasan pasien, 
persepsi dan harapan untuk mengambil 
keputusan terhadap pengobatan kurang 
tepat serta kurangnya variabel-variabel 
sosial yang dibutuhkan pasien untuk 
mengikuti nasihat tim medis. 
 
3. Hubungan Dukungan Sosial Keluarga 

dan Kepatuhan Kontrol Pasien 
Skizofrenia  

  Berdasarkan gambar di dapatkan hasil 
dukungan sosial keluarga dalam kategori 
baik sebanyak 8 responden (50%) dan 

berdasarkan gambar 5.8 didapatkan dari 16 
responden diketahui bahwa tingkat 
kepatuhan pasien dalam kategori patuh 
sebanyak 10 pasien (62,5%). Dari hasil uji 
statistik korelasi Spearman’s rho dengan 
menggunakan SPSS 12,0 di peroleh tingkat 

signifikasi  = 0,000 dimana nilai signifikasi 

yang diinginkan  ≤ 0,05 berarti ada 
hubungan yang bermakna antara dukungan 
sosial keluarga dengan kepatuhan kontrol 
pada pasien skizofrenia di Poli Jiwa 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik 
dukungan sosial keluarga maka tingkat 
kepatuhan pasien dalam menjalankan 
kontrol juga semakin tinggi. Sebaliknya 
dukungan sosial keluarga yang kurang maka 
tingkat kepatuhan juga akan menurun. 
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  Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa 
dukungan sosial keluarga merupakan hal 

yang sangat penting dalam menunjang 
tingkat kepatuhan pasien. Dukungan sosial 
keluarga yang baik dan terlebih lagi jika 
didukung oleh pendidikan keluarga dan 
dana pengobatan yang dimiliki maka akan 
semakin tinggi dukungan sosial yang akan di 
berikan. Sehingga hasil penelitian dapat di 
simpulkan bahwa dukungan sosial keluarga 
berhubungan dengan kepatuhan pasien. 
  Keluarga memainkan suatu peran 
yang bersifat mendukung selama masa 
penyembuhan dan pemulihan klien, apabila 
dukungan semacam ini tidak ada, maka 

keberhasilan penyembuhan atau pemulihan 
sangat berkurang (Friedman, 1998 : 11). 
  Jadi dapat digambarkan bahwa adanya 
dukungan sosial keluarga yang baik, maka 
dapat menjadi faktor pemicu untuk 
terciptanya kepatuhan pada pasien 
skizofrenia yang kontrol di Poli Jiwa 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya     
 
Simpulan 

Berdasarkan analisa data dalam 
penelitian yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan: 

1. Dukungan sosial keluarga pasien 
skizofrenia di Poli Jiwa Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya sebagian besar baik. 

2. Kepatuhan kontrol pada pasien 
Skizofrenia di Poli Jiwa Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya sebagian besar patuh. 

3. Terdapat hubungan yang bermakna 
antara dukungan sosial keluarga dan 
kepatuhan kontrol pada pasien 
Skizofrenia di Poli Jiwa Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya. 
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ABSTRACT 
 

Menopause typically occurs in women aged around 45-55 years. Menopause can also be defined as 
the time in a woman’s life when she gradually stops having periods. Sexual activity is a physical or mental 
action which stimulates, rouses and is physically satisfying. The purpose of this study is to analyze the 

relationship between menopause and women’ssexual activityin RT I, II, III RW V BendulMerisi village, 
Wonocolo, Surabaya. 

Design used in this study is correlative analytic research with cross sectional approach. The 
population is all postmenopausal women in RT I, II, III RW V BendulMerisi village, Wonocolo, Surabaya. 
The technique is purposive sampling, thus we get 34 respondents. The data were analyzed using Chi Square 

test with α = 0.05. 
The results showed that respondents with active sexual activity in premenopause were 14.7% and 

the inactiveones were 2.9%. While respondents with active sexual activity in menopausewere 14.7% and 
the inactive ones were 38.2%. In addition, respondents with active sexual activity in the postmenopausal 

phase were 0% and the inactive ones were 70.6%. The results of chi square ρ = 0.002. 

Based on the results of this study, it is concluded that there is a relationship between menopause and 
women’ssexual activityin RT I, II, III RW V BendulMerisi Village, Wonocolo, Surabayain which 
postmenopausal women were not active in sexual activity. 

   

Keywords: menopause, sexual activity, menopausal women 

. 
 

PENDAHULUAN 
Seiring dengan peningkatan usia, 

banyak terjadi proses perkembangan dan 
pertumbuhan pada manusia. Namun, pada 
suatu saat perkembangan dan pertumbuhan 
itu akan terhenti pada suatu tahapan, 
sehingga berikutnya akan terjadi banyak 
perubahan yang terjadi pada fungsi tubuh 

manusia. Perubahan tersebut biasanya 
terjadi pada proses menua, karena pada 
proses ini banyak terjadi perubahan fisik 
maupun psikologis. Perubahan tersebut 
paling banyak terjadi pada suatu fase yaitu 
fase menopause (Proverawati, 2010). 

Menopause adalah tahap alam kehidupan 
wanita ketika menstruasi terhenti, dengan 
demikian tahun-tahun melahirkan anak pun 
terhenti (Suryoprajogo, 2009). Menopause 
umumnya terjadi pada perempuan berusia 
sekitar 45 – 55 tahun (Depkes RI, 2004). 

Wanita yang sudah memasuki masa 
menopause akan terjadi penurunan gairah 

seks  sehingga sering muncul rasa khawatir 
terhadap dirinya, serta adanya perubahan 
hormon estrogen dan progresteron. Dari 
perubahan hormonal tersebut akan 
mengakibatkan  aliran darah  dan cairan 
vagina berkurang, serta sel-sel epitel vagina 
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menjadi tipis dan mudah cedera, vagina 
kering, perasaan terbakar, gatal, dan sering 

keputihan cairan, sehingga pada umumnya 
wanita mengeluh sakit saat senggama. 
Nyeri senggama ini akan menggangu 
aktivitas seks seorang wanita dan dapat 
menurunkan gaira seks (Baziad, 2003; Dwi 
W & Fitrah, 2010; Proverawati, 2010). 
Saat ini jumlah wanita menopause di RT I, 
II, III RW V Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya cukup 
banyak. Wanita menopause tersebut 
mengalami perubahan fisik tubuh salah 
satunya perubahan organ reproduksi yang 
kemungkinan akan mengganggu aktivitas 

seksual. Sehingga apabila perubahan fisik 
tubuh yang diakibatkan menopause tidak 
segera ditangani maka dikhawatirkan dapat 
menggangu aktivitas seksual pada wanita 
tersebut. 

Setiap tahunnya, sekitar 25 juta 
wanita di seluruh dunia diperkirakan 
mengalami menopause. Jumlah wanita usia 
50 tahun ke atas diperkirakan meningkat 
dari 500 juta pada saat ini menjadi lebih 
dari 1 miliar pada 2030. Di Asia, menurut 
data (WHO), pada 2025 jumlah wanita 
yang berusia tua diperkirakan akan 

melonjak dari 107 juta ke 373 juta (Ali, 
2009). Di Jawa Timur tahun 2006 wanita 
yang telah mengalami menopause sebanyak 
5 juta jiwa. Berdasarkan penelitian Jones 
(2005), mengenai seksualitas di Amerika 
tahun 2005 disaat dan setelah (perubahan 
kehidupan) ditemukan, gairah dan 
dorongan seksual tidak berubah dalam 60% 
wanita, dan 20% mengalami penurunan 
seksualitas, 70% lainnya mengalami 
peningkatan gairah seksual. Beberapa 
penelitian membuktikan bahwa kadar 
estrogen yang cukup merupakan faktor 
terpenting untuk mempertahankan 

kesehatan dan mencegah vagina dari 
kekeringan sehingga tidak menimbulkan 
nyeri saat senggama. 

Dari hasil studi pendahuluan yang 
dilaksanakan peneliti di RT I, II, III RW V 

Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan 
Wonocolo Surabaya pada tanggal 16 April 
2013 di dapatkan populasi wanita yang 
mengalami menopause sebanyak 38 orang. 
Kemudian peneliti melakukan survei awal 
dengan mewawancarai dan didapatkan 
bahwa 7 orang wanita di RT I, II, dan III 
RW V Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan 
Wonocolo Surabaya dimana terdapat 3 
wanita menopause aktif dalam melakukan 
aktivitas seksual dan 4 orang wanita 
menopause tidak aktif melakukan aktivitas 
seksual dan mengalami penurunan aktivitas 

seksual. 
Saat seorang wanita mengalami 

menopause maka akan timbul tanda dan 
gejala yang berbeda-beda tergantung pada 
individu yang mengalaminya karena bagi 
wanita yang tahan terhadap sakit ataupun 
perubahan tidak akan terlalu merasakan 
gejala-gejala menopause ini tetapi bagi 
wanita yang sensitif mungkin akan 
mempunyai kecenderungan mengeluh 
tentang gejala menopause ini. Pada 
dasarnya menopause juga tidak 
mempengaruhi kemampuan seksual 

perempuan. Tetapi hal ini mungkin 
berpengaruh dalam hasratnya secara seksual 
dan aktivitas seksualnya. Sikap mereka 
berbeda-beda tentang tanda-tanda awal 
akan terjadinya menopause. Sikap 
perempuan kurang mempunyai daya tarik 
selama menopause, akibatnya mungkin ia 
merasa kurang berhasrat untuk kontak 
seksual. Perempuan lain mungkin 
menerimanya dengan senang hati akhir dari 
masa-masa melahirkan anak, dan 
menemukan diri mereka lebih menarik di 
dalam aktivitas seksual (Nugraha, Boyke 
Dian, 2010). 

Gangguan seksualitas yang disebabkan 
oleh kelainan pada vagina seperti rasa sakit, 
kering, dan rasa terbakar sangat efektif 
diatasi dengan pemberian Terapi Sulih 
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Hormon (TSH) yaitu pemberian estrogen 
lokal berupa krem (Baziad, 2003). Selain 

pencegahan-pencegahan diatas wanita yang 
mengalami menopause juga perlu 
berolahraga, mengkonsumsi vitamin, 
makan dengan menu seimbang, mengurangi 
konsumsi minuman yang berkafein, tidak 
mengkonsumsi alkohol dan rokok, serta 
selalu melakukan medical check-up secara 
teratur (Dwi W & Fitrah, 2010; 
Proverawati, 2010). Wanita yang 
mengalami masalah-masalah menopause 
terutama aktivitas seksual maka harus 
dilakukan pencegahan dengan tetap 
melakukan aktivitas seksual agar menjaga 

keharmonisan hubungan dalam rumah 
tangga (Proverawati, 2010). 

. 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis hubungan antara 
menopause dengan aktivitas seksual pada 
wanita di RT I, II, III RW V Kelurahan 
Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo 
Surabaya. 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi menopause pada 

wanita di RT I, II, III RW V 
Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya. 

b. Mengidentifikasi aktivitas seksual 
pada wanita di RT I, II, III RW V 
Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya. 

c. Menganalisis hubungan antara 
menopause dengan aktivitas seksual 
pada wanita di RT I, II, III RW V 

Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti akan 
mencari hubungan antara menopause 
dengan aktivitas seksual pada wanita, maka 
digunakan  desain penelitian analitik 

korelatif dengan pendekatan cross sectional 
adalah jenis penelitian yang menekankan 

pada waktu pengukuran atau observasi atau 
data variabel independent menopause dan 
dependent aktivitas seksual pada wanita 
hanya satu kali pada satu saat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua wanita menopause tinggal di RT I, 
II, III RW V Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya. Sampel 
dalam penelitian ini adalah sebagian wanita 
menopause di RT I, II, III RW V Kelurahan 
Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo 
Surabaya. 

Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah non probability 
sampling : Purposive Sampling yaitu 
pengambilan sampel yang didasarkan pada 
pertimbangan peneliti dan teknik 
penerapan sampel dengan cara memilih 
sampel diantara populasi yang sesuai dengan 
yang dikehendaki peneliti. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri 
dari variabel independent (bebas) dan 
variabel dependent (tergantung) yaitu : 
Variabel independent pada penelitian ini 
adalah menopause.Variabel dependent pada 
penelitian ini adalah Aktivitas Seksual pada 

wanita. 
 

HASIL Penelitian 
1. Menopause 
No. Tahap Menopause Frekuensi 

(f) 
Presentase 

(%) 

1. Pramenopause 6 17,6 

2. Menopause 18 52,9 

3. Pascamenopause 10 29,4 

Total 34 100 

 
 

2. Aktivitas Seksual 
No. Aktivitas Seksual 

Frekuensi (f) 
Presentase 

(%) 

1. Aktif 10 29,4 

2. Tidak aktif 24 70,6 

Total 34 100 
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3. Analisis Hubungan Antara Menopause 
Dengan Aktivitas Seksual Pada Wanita di 

RT I, II, III RW V Kelurahan Bendul 
Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya 

Tahap  
Menopause 

Aktivitas Seksual Jumlah 

Aktif Tidak Aktif 

𝚺 f % 
f % F % 

Pramenopause 5 83,3 1 16,7 6 100 

Menopause 5 27,8 13 72,2 18 100 

Pascamenopause 0 0 10 100 10 100 

Total 10 29,4 24 70,6 34 100 

Uji statistik chi Square 

ρ = 0,002 < α = 0,05 

 
PEMBAHASAN 
1. Menopause  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa lebih dari setengah responden di RT 
I, II, III RW V Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya mengalami 

menopause. Berdasarkan data dari 34 
responden didapatkan hasil  sebanyak 18 
orang  (52,9%) mengalami menopause, 10 
orang (29,4%) yang berada pada tahap 
pascamenopause, dan sisanya berada pada 
tahap pramenopause sebanyak 6 orang 
(17,6%).  

Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan wanita yang mengalami 
menopause sebanyak 18 orang (52,9%), 
jika dilihat dari faktor usia wanita yang 
berada pada rentang usia 45 – 55 tahun 
sebanyak 16 orang (88,9%) dari 18 

responden yang mengalami menopause dan 
2 orang berada pada rentang usia 40 – 44 
tahun. Usia merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi menopause,  hal ini 
dikerenakan pada masa menopause terjadi 
penurunan atau hilangnya hormon estrogen 
yang menyebabkan perubahan fungsi tubuh 
dan wanita mengalami keluhan atau 
ganguan-gangguan yang sering mengganggu 
aktivitas sehari-hari (Depkes, 2005). 
Menurut pendapat peneliti rentang usia 45 
– 55 tahun merupakan tahap menopause, 
dimana pada tahap tersebut wanita tidak 

mengalami menstruasi karena dipengaruhi 
penurunan hormon estrogen yang 
menyebabkan penurunan fisik.  

Sebagian besar responden wanita 
yang menopause berpendidikan terakhir 

DIII/S1 sebanyak 6 orang (33,3%), 5 orang 
(27,8%) berpendidikan SMU, 4 orang 
(22,2%) berpendidikan SLTP, dan 3 orang 
(16,7%) berpendidikan SD/tidak sekolah. 
Menurut Dwi W dan Fitrah (2010) faktor 
pendidikan termasuk dalam faktor sosial 
ekonomi dimana faktor tersebut akan 
sangat berpengaruh terhadap tingkat 
kesehatan dan pendidikannya, apabila 
tingkat kesehatan dan pendidikannya cukup 
baik, maka akan mengurangi dampak yang 
terjadi pada seorang wanita menopause. 
Berdasarkan pendapat peneliti melihat 

pendidikan terakhir responden yang 
sebagian besar tamat DIII/S1, maka mereka 
siap untuk mendapatkan informasi 
mengenai dampak menopause karena 
semakin tinggi tingkat pendidikan maka 
semakin cepat pula penyerapan informasi 
yang didapat serta dapat mengurangi 
dampak yang terjadi dari menopause.  

 Lebih dari setengah  responden 
menopause bekerja sebagai ibu rumah 
tangga sebanyak 10 orang (55,6%), 5 orang 
(27,8%) bekerja sebagai 
swasta/wiraswasta, dan 3 orang (16,7%) 

bekerja sebagai PNS/ABRI. Menurut 
beberapa penelitian, mereka mengalami 
masa menopause lebih muda dibandingkan 
dengan mereka yang menikah dan tidak 
bekerja/bekerja atau tidak menikah dan 
tidak bekerja (Sibagariang, 2010). 
Berdasarkan pendapat peneliti pekerjaan 
responden yang terbanyak adalah sebagai 
ibu rumah tangga, hal ini menurut peneliti 
bahwa faktor pekerjaan ini termasuk dalam 
faktor psikis dimana akan sangat 
mempengaruhi dalam pekerjaannya. 
Keadaan seorang wanita yang tidak menikah 
dan bekerja diduga mempengaruhi 

perkembangan psikis seorang wanita.  
 Sebagian besar responden yang 

memiliki jumlah anak 2 Sebanyak 8 orang 
(44,4%), 6 orang (33,3%) memiliki anak 
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dengan jumlah anak > 2 orang mengalami 
menopause, 2 orang (11,1%) tidak punya 

dan 2 orang (11,1%) yang mempunyai 1 
anak. Beberapa penelitian menemukan 
bahwa makin sering seorang wanita 
melahirkan, maka makin tua mereka 
memasuki menopause. Hal ini dikarenakan 
kehamilan dan persalinan akan 
memperlambat sistem kerja organ 
reproduksi wanita dan juga memperlambat 
penuaan tubuh.  Menurut Sibagariang 
(2010) penelitian yang dilakukan Beth Israel 
Deaconess Centre di Boston mengungkapkan 
bahwa wanita yang masih melahirkan diatas 
40 tahun akan mengalami usia menopause 

yang lebih tua dalam. Berdasarkan pendapat 
peneliti sebagian besar responden memiliki 
anak dengan jumlah 2 orang, hal ini di 
karenakan jumlah anak tersebut merupakan 
yang paling ideal dan sesuai program 
pemerintah. 

 Usia mentruasi pertama juga faktor 
yang mempengaruhi menopause. Lebih dari 
setengah responden menopause yang 
mengalami usia pertama menstruasi dengan 
rentang usia  10 – 14 tahun sebanyak 9 
orang (50%), 6 orang (33,3%) dengan 
rentang usia  > 14 tahun, dan 5 orang 

lainnya (16,7%) menstruasi pertama pada 
usia < 10 tahun.  Usia menarche sendiri pada 
saat ini dibagi dalam 3 kelompok yaitu 
menarche dini (usia kurang dari 10 tahun), 
ideal (10-14 tahun), dan menarche tarda 
(lebih dari 14 tahun). Menurut Sibagariang 
(2010) ada beberapa ahli yang melakukan 
penelitian tentang adanya hubungan antara 
usia pertama kali mendapat haid dengan 
usia seorang wanita memasuki menopause. 
Kesimpulan dari penelitian ini 
mengungkapkan, bahwa semakin muda 
seorang wanita mengalami haid pertama 
kalinya, semakin tua atau lama memasuki 

masa menopause. 
 Penggunaan alat kontrasepsi juga 

mempengaruhi menopause. Lebih dari 
setengah responden wanita menopause 

tidak menggunakan alat kontrasepsi 
sebanyak 12 orang (66,7%) dan sisanya 

masih menggunakan alat kontrasepsi 
sebanyak 6 orang (33,3%). Menurut 
Sibagariang (2010) bahwa pemakaian alat 
kontrasepsi ini, khususnya kontrasepsi 
hormonal. Pada wanita yang 
menggunakannya akan lebih lama atau tua 
memasuki masa/usia menopause. Menurut 
asumsi peneliti pemilihan dalam pemakaian 
alat kontrasepsi juga dapat mempengaruhi 
seorang wanita mengalami keterlambatan 
dalam menopause. 

 Merokok merupakan faktor yang 
mempengaruhi menopause. Semua 

responden wanita menopause tidak 
mengkonsumsi rokok sebanyak 18 orang 
(100%). Menurut Sibagariang (2010) 
wanita perokok cenderung lebih cepat 
memasuki masa menopause. Menurut 
pendapat peneliti merokok dapat 
mengakibatkan matinya sel-sel tubuh. Hal 
ini dikarenakan rokok memiliki sifat toksik 
yang buruk bagi tubuh dan sebagai salah 
satu penyebab dari banyak penyakit 
sehingga dapat menganggu kinerja dan 
metabolisme tubuh. Penurunan kinerja dan 
sel-sel dalam tubuh akan berpengaruh 

terhadap cepatnya terjadinya menopause. 
 Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan wanita yang mengalami 
pascamenopause sebanyak 10 orang 
(29,4%), dilihat dari faktor usia semua  
wanita berada pada rentang usia > 55 
tahun. Secara endokrinologis, klimakterik 
ditandai oleh turunnya kadar estrogen dan 
meningkatnya pengeluaran gonadotropin. 
Pada wanita masa reproduksi, estrogen 
yang dihasilkan 300-800 ng, pada masa 
pramenopause menurun menjadi 150-200 
ng, dan pada pascamenopause menjadi 20-
150 ng. Menurunnya kadar estrogen 

mengakibatkan gangguan keseimbangan 
hormonal yang dapat berupa gangguan 
neurovegetatif, gangguan psikis, gangguan 
somatik, metabolik dan gangguan siklus 
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haid (Wicaksono, Emirza Nur, 2013). 
Menurut pendapat peneliti usia > 55 tahun 

merupakan usia pascamenopause diamana 
pada usia tersebut wanita mengalami 
gangguan keseimbangan hormonal dan 
penurunan fungsi tubuh dan pada tahap ini 
yang paling berpengaruh adalah usia. 
 Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan wanita yang mengalami 
pramenopause sebanyak  6 orang (17,6%). 
Jika dilihat dari faktor usia bahwa semua 
wanita berada pada rentang usia 40 – 44 
tahun. Masa pramenopause atau sebelum 
haid berhenti, biasanya ditandai dengan 
siklus haid yang tidak teratur. Tanda paling 

umum adalah fluktuasi dalam siklus haid, 
kadang kala haid muncul tepat waktu, 
tetapi tidak pada siklus berikutnya. 
Ketidakteraturan ini sering disertai dengan 
jumlah darah yang sangat banyak, tidak 
seperti volume pendarahan haid yang 
normal. Keadan ini sering membuat wanita 
tidak nyaman karena harus beberapa kali 
mengganti pembalut yang dipakainya 
(Mahayuni P, A.A Istri Dwi dan 
Soenarnatalina Melaniani, 2007). Menurut 
pendapat peneliti usia rentang 40 – 44 
tahun merupakan usia pramenopause 

dimana pada usia tersebut terjadi perubahan 
siklus haid dan perubahan psikologis. 
 Setengah dari responden wanita 
pramenopause bekerja sebagai ibu rumah 
tangga sebanyak 3 orang (50%), bekerja 
sebagai swasta/wiraswasta sebanyak 1 
orang (16,7%), bekerja sebagai PNS/ABRI  
sebanyak 1 orang (16,7%), dan bekerja 
lain-lain sebanyak 1 orang (16,7%). 
Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan 
untuk mencari nafkah atau pencaharian 
(Notoatmodjo, 2005). Darmojo dan Hadi 
(2006) seorang wanita yang mempunyai 
aktivitas sosial di luar rumah akan lebih 

banyak mendapat informasi baik misalnya 
dari teman bekerja atau teman dalam 
aktivitas sosial. Menurut pendapat peneliti 
Sebagian besar responden berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas wanita 
sehari-hari dapat mempengaruhi kualitas 

hidup yang dimiliki. Seorang wanita yang 
berperan 
hanya sebagai ibu rumah tangga saja tingkat 
pengetahuan yang dimiliki cenderung tidak 
banyak perubahan. 
 Lebih dari setengah responden 
wanita pramenopause mengalami usia 
mentruasi terakhir pada rentang usia 10 - 
14 tahun sebanyak 3 orang (50%), < 10 
tahun sebanyak 2 orang (33,3%) dan 
sisanya mengalami usia menstruasi berada 
pada rentang usia > 14 tahun sebanyak 1 
orang (16,7%). Menurut Sibagariang 

(2010) ada beberapa ahli yang melakukan 
penelitian tentang adanya hubungan antara 
usia pertama kali mendapat haid dengan 
usia seorang wanita memasuki menopause 
selain itu, wanita dengan siklus haid yang 
memendek akan lebih awal memasuki masa 
perimenopause.  Menurut pendapat 
peneliti wanita pramenopause yang 
mengalami menstruasi pertama yang paling 
banyak berada pada rentang usia 10 – 14 
tahun, dimana pada rentang usia ini 
merupakan rentang usia menstruasi 
pertama yang ideal.  

 
2. Aktivitas Seksual  

Berdasarkan tabel 5.10  mengenai 
aktivitas seksual pada wanita di RT I, II, III 
RW V Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan 
Wonocolo Surabaya, didapatkan data lebih 
dari setengah responden sebanyak 24 orang 
(70,6%) tidak aktif dalam aktivitas seksual 
dan 10 orang (29,4%) aktif dalam aktivitas 
seksualnya. 

Berdasarkan hasil penelitian 
sebagian besar dari wanita dikatakan tidak 
aktif dalam aktivitas seksualnya sebanyak 24 
orang (70,6%). Jika dilihat dari faktor usia 

yang terbanyak berada pada rentang usia 45 
– 55 tahun sebanyak 11 orang (45,8%), 
kemudian wanita dengan rentang usia > 55 
tahun sebanyak 10 orang (41,7%), dan 
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sisanya berada pada rentang usia 40 – 44 
tahun sebanyak 3 orang (12,5%). Wanita 

yang sudah memasuki masa menopause 
akan terjadi penurunan gairah seks sehingga 
sering muncul rasa khawatir terhadap 
dirinya, serta adanya perubahan hormon 
estrogen dan progresteron. Dari perubahan 
hormonal tersebut akan mengakibatkan 
perubahan fisik seperti  aliran darah  dan 
cairan vagina berkurang, serta sel-sel epitel 
vagina menjadi tipis dan mudah cedera, 
vagina kering, perasaan terbakar, gatal, dan 
sering keputihan cairan, sehingga pada 
umumnya wanita mengeluh sakit saat 
senggama. Nyeri senggama ini akan 

menggangu aktivitas seks seorang wanita 
dan dapat menurunkan gaira seks (Baziad, 
2003; Dwi W & Fitrah, 2010; Proverawati, 
2010). Peneliti berasumsi bahwa responden 
yang menopause kurang melaksanakan 
aktivitas seksual karena kondisi tubuh yang 
sudah mengalami penurunan kemampuan 
pada organ seksualnya. Usia yang semakin 
bertambah berhubungan dengan perubahan 
hormonal selama menopause. 

Faktor berikutnya yang 
mempengaruhi aktivitas seksual adalah 
pekerjaan. Hasil penelitian didapatkan 16 

orang (66,7%) tidak aktif dalam aktivitas 
seksualnya dengan pekerjaan responden 
sebagai ibu rumah tangga, 5 orang (20,8%) 
bekerja sebagai swasta/wiraswasta, dan 3 
orang (12,5%) bekerja sebagai PNS/ABRI. 
Menurut  Hastuti, Lidia (2008) faktor 
seperti usia, tingkat pendidikan dan status 
pekerjaan merupakan faktor risiko untuk 
tidak melakukan aktivitas seksual dan 
penurunan frekuensi seksual serta dapat 
meningkatkan resiko disfungsi seksual. 
Pekerjaan responden dalam penelitian ini 
yang terbanyak adalah sebagai ibu rumah 
tangga, keadaan ini menurut peneliti bahwa 

responden yang memiliki pekerjaan sebagai 
ibu rumah tangga hanya memfokuskan 
pikiran untuk mengurus anak, suami dan 
pekerjaan rumah.  

 Faktor yang mempengaruhi 
aktivitas seksual adalah jumlah anak. 

Berdasarkan hasil penelitan didapatkan data 
sebagian besar responden mempunyai 
jumlah anak >2 sebanyak 9 orang (37,5%), 
8 orang (33,3%) mempunyai 2 anak, 4 
orang (16,7%) mempunyai 1 orang anak, 
dan 3 orang (12,5%) tidak mempunyai 
anak. Menurut Kasdu D (2002) semakin 
sering seorang wanita melahirkan maka 
semakin tua atau lama mereka memasuki 
masa menopause sehingga hubungan 
seksualnya masih belum mengalami 
masalah. Menurut pendapat peneliti ada 
hubungan antara jumlah anak dan 

menopause dengan aktivitas seksual. 
 Faktor berikutnya yang 
mempengaruhi aktivitas seksual adalah 
penggunaan alat kontrasepsi. Hasil 
penelitian didapatkan lebih dari setengah 
responden sebanyak 21 orang (87,5%) 
tidak menggunakan alat kontrasepsi 
Menurut pendapat peneliti Wanita pada 
masa menopause tidak mempermasalahkan 
lagi mengenai pemakaian alat kontrasepsi 
atau tanpa pemakaian alat kontrasepsi. 
Dengan demikian wanita menopause dapat 
melakukan hubungan seksual dengan 

pasangannya tanpa ada rasa takut akan 
hamil, sehingga hubungan wanita 
menopause terhadap pasangannya dapat 
terjalin lebih harmonis (PangkahilaW, 
1999). 
 Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan sebagian kecil wanita dikatakan 
aktif dalam aktivitas seksualnya yaitu 
sebanyak 10 orang (29,4%). Hal ini 
dipengaruhi faktor pekerjaan dimana wanita 
yang bekerja sebagai wiraswasta, 
PNS/ABRI masih aktif dalam aktiitas 
seksual. Menurut Aries D (1999), wanita 
menopause yang bekerja sebagai wanita 

karier di mana aktivitas seksualnya masih 
aktif berada pada tingkat pertama dan 
wanita sebagai ibu rumah tangga dan buruh 
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wanita pada tingkat paling rendah, hal ini 
dikarenakan nilai sosial mengenai suatu 

perilaku seksual tidak selamanya dan 
keluhan menopause yang dialaminya. 
Menurut pendapat peneliti banyak wanita 
merasa cemas, takut dan depresi karena 
wanita beranggapan bahwa menopause 
merupakan masa suram di mana wanita 
tidak berdaya lagi dalam melayani hasrat 
seksual suaminya. 
 
3. Hubungan Antara Menopause 

Dengan Aktivitas Seksual 
Dari hasil penelitian pada wanita 

menopause di RT I, II, III RW V Bendul 

Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya 
didapatkan bahwa tahapan menopause yang 
terdiri dari tahap pramenopause, 
menopause dan pasca menopause dengan 
sebagian responden yang  masih aktif dalam 
aktivitas seksual terdapat pada tahap 
pramenopause dan menopause, sedangkan 
pada tahap pascamenopause aktivitas 
seksualnya tidak aktif. Kemudian dari 
ketiga tahapan menopause dengan sebagian 
besar responden tidak aktif dalam aktivitas 
seksual terdapat pada tahap menopause. 
Pada tahap pascamenopause semua 

responden tidak aktif dalam aktivitas 
seksualnya. Hal ini disebabkan karena 
semakin meningkatnya usia, sehingga sering 
dijumpai gangguan seksual, akibat 
kekurangan hormon estrogen dan 
progesteron. Meskipun demikian pada 
keadaan kadar estrogen sangat rendah, 
wanita tetap bisa mendapatkan orgasme 
tetapi sudah berbeda. Dari hasil penelitian 
ini tahapan menopause khususnya pada 
tahap menopause akan mempengaruhi 
aktivitas seksual dalam kelaurganya. Hasil 

analisis uji Chi Suare didapatkan  ρ value = 

0,002 dimana tingkat kemaknaan α = 0,05 

dan ρ value < 0,05, maka hasilnya ρ value 
= 0,002 < 0,05. Jadi H0 di tolak H1 
diterima uji statistik menunjukkan ada 

hubungan antara menopause dengan 
aktivitas seksual pada wanita. 

Siklus menstruasi dikontrol oleh 
dua hormon yang diproduksi di kelenjar 
hipofisis yang ada di otak yaitu Follicle 
Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinising 
Hormone (LH). Kedua hormon inilah yang 
dihasilkan oleh ovarium yaitu estrogen dan 
progesteron. Saat wanita berada pada masa 
menjelang menopause, FSH dan LH terus 
diproduksi oleh kelenjar hipofisis secara 
normal. Akan tetapi, karena ovarium 
semakin tua, maka kedua ovarium wanita 
tidak dapat merespon FSH dan LH 
sebagaimana seharusnya, akibatnya hormon 

estrogen dan progesteron yang diproduksi 
juga semakin berkurang. Menopause terjadi 
ketika kedua ovarium tidak lagi dapat 
menghasilkan hormon-hormon tersebut 
dalam jumlah yang cukup untuk bisa 
mempertahankan siklus menstruasi. 
Kesimpulannya, ketika wanita memasuki 
menopause, kadar estrogen dan 
progresteron turun dengan dramatis karena 
ovarium berhenti merespon FSH dan LH 
yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang 
ada di otak. Sebagai usaha agar kedua 
ovarium dapat berfungsi dengan baik, otak 

sebenarnya telah mengeluarkan FSH dan 
LH lebih banyak, namun kedua ovarium 
wanita tersebut tidak dapat berfungsi 
dengan normal (Spencer-Fox & Pam, 
2007).  

Pada fase menopause banyak 
perubahan yang terjadi salah satunya 
perubahan fisik yang diakibatkan oleh 
berkurangnya produksi hormon esterogen 
dan progesteron. Sehingga, dari 
berkurangnya pro 

duksi hormon tersebut akan 
mengakibatkan penurunan gairah seks pada 
wanita dan sering muncul rasa khawatir 

terhadap dirinya. Penyebab perubahan 
hormonal tersebut akan mengakibatkan 
aliran darah  dan cairan vagina berkurang, 
serta sel-sel epitel vagina menjadi tipis dan 
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mudah cedera, vagina kering, perasaan 
terbakar, gatal, dan sering keputihan 

cairan, sehingga pada umumnya wanita 
mengeluh sakit saat senggama. Nyeri 
senggama ini akan menggangu aktivitas seks 
seorang wanita dan dapat menurunkan gaira 
seks (Baziad, 2003; Dwi W & Fitrah, 2010;  
Proverawati, 2010). 

Pada dasarnya menopause tidak 
mempengaruhi kemampuan seksual 
perempuan. Tetapi hal ini mungkin 
berpengaruh dalam hasratnya secara seksual 
dan aktivitas seksualnya. Sikap mereka 
berbeda-beda tentang tanda-tanda awal 
akan terjadinya menopause. Sikap 

perempuan kurang mempunyai daya tarik 
selama menopause, akibatnya mungkin ia 
merasa kurang berhasrat untuk kontak 
seksual. Perempuan lain mungkin 
menerimanya dengan senang hati akhir dari 
masa-masa melahirkan anak, dan 
menemukan diri mereka lebih menarik di 
dalam aktivitas seksual (Nugraha, Boyke 
Dian, 2010). 
 
SIMPULAN DAN  

Dari hasil penelitian disimpulkan 
sebagai berikut :  

1. Wanita di Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo Surabaya lebih 
dari separuhnya yang mengalami 
menopause.  

2. Wanita di Kelurahan Bendul Merisi 
Kecamatan Wonocolo surabaya 
sebagian besar yang tidak aktif dalam 
aktivitas seksualnya. 

3. Ada hubungan antara menopause 
dengan aktivitas seksual pada wanita 

menopause di Kelurahan Bendul 
Merisi Kecamatan Wonocolo 
Surabaya.  
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ABSTRACT 

 
Posyandu as one form of public health effort managed from, by and for the community. Posyandu 

providing basic medical services, such as KIA, KB, immunization, nutrition, and the prevention and relief of 
diarrhea. This research aims to know some demographic factors associated with maternal motivation make a 
visit to the working area at Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah Sidoarjo. 

The design of this research use analytic design with cross sectional approach. The population of all 
mothers in the region of Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah Sidoarjo some 49 mothers. Sample as many as 
44 mother taken with Purposive Sampling. Data analyzed by using statistical tests of correlation Spearman 

Rho 
The research results obtained among others there is the relationship between demographic factors age 

(ρ = 0.008), the distance from home (ρ = 0,016), and there is no relationship between education (ρ = 

0.564), job (ρ = 0,361), number of children (ρ = 0,238) and motivation make a visit to the working area 
at Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah Sidoarjo. Multiple regression analysis of the obtained results of the 
demographic factors within the home of the most connected (B =-0,288) compared to demographic factors 
age. 

The implications of this research for improving the motivation mothers visit the Posyandu by home 
visits, complete infrastructure, creating exciting activities, leveraging local community forums such as social 

gathering, or recitation, for remember schedule Posyandu. 
Keywords: Posyandu, demographic factors, motivation 
 

 
Pendahuluan 

Posyandu sebagai salah satu bentuk 
Upaya Kesehatan Bersumberdaya 
Masyarakat (UKBM) yang paling 
memasyarakat dewasa ini, yang dikelola 
dari, oleh dan untuk masyarakat. Posyandu 
dirasakan telah berperan sangat penting 
dalam meningkatkan sasaran untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, 

seperti KIA, KB, imunisasi, gizi, serta 
pencegahan dan penanggulangan diare. 
(Dinkes Jatim, 2009). Berdasarkan data 
yang peneliti dapat, wilayah kerja Posyandu 
Kenikir Bebekan Tengah mencakup seluruh 
RW 05, dengan jumlah ibu yang terdaftar 

sebanyak 49 ibu. Jumlah tersebut 
memerlukan koordinasi yang baik agar 
pemberian pelayanan dasar bisa dilakukan 
merata. Permasalahan yang dirasakan pada 
tataran konsep dan operasionalisasi 
Posyandu yang peneliti temukan di 
Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah antara 
lain kurang dilibatkannya anggota dan tokoh 
masyarakat yang secara sosial, dan ekonomi 

lebih potensial, pemberian makanan 
tambahan yang terkadang tidak sesuai, 
kader Posyandu hanya melakukan kegiatan 
pada saat pelaksanaan Posyandu dan tidak 
dilakukan kegiatan diluar hari buka 
Posyandu, petugas kesehatan yang datang 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  Mei  2013 

71 
 

hanya beberapa saat dikarenakan harus 
membagi waktu dengan Posyandu lain. 

Puskesmas belum spesifik membantu 
masyarakat dalam pemecahan masalah 
kesehatan sesuai kondisi setempat, 
meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan 
dana melalui pemberian pelayanan secara 
terpadu.  

Menteri Kesehatan RI (2012) perihal 
dukungan Penyelenggaraan Bulan 
Penimbangan, dilaporkan bahwa persentase 
kunjungan balita ke Posyandu untuk tahun 
2011 mencapai 71,4%. Jumlah persentase 
kunjungan terbesar ada di wilayah 
Gorontalo sebesar 85,7% dan terendah di 

Kalimantan Timur sebesar 39,9%.  Untuk 
wilayah Jawa Timur mencapai 84,2 %, 
jumlah tersebut telah memenuhi target 
dalam Renstra Kementrian Kesehatan 
2010-2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 
tahun 2010 yakni sekurangnya 80% anak 
ditimbang secara teratur di Posyandu. Data 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
(2010) jumlah balita sebanyak 3.027.000 
sedangkan jumlah Posyandu sebanyak 
45.603 buah. Jadi rasio Posyandu dengan 
jumlah balita adalah 1:66. Bila 
dibandingkan dengan standar 1 (satu) 

Posyandu untuk 80 balita, maka angka 
pencapaian diatas sudah memenuhi standar. 
Sedangkan jumlah kader Posyandu pada 
akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 226.829 
orang, sedangkan yang aktif sebanyak 
205.227 orang (90%).  Hasil survey studi 
pendahuluan di Kecamatan Taman 
Kabupaten Sidoarjo terdapat 15 Desa yang 
tercatat dalam wilayah kerja Puskesmas 
Taman. Dari data observasi pada tanggal 9 
April 2013, persentase tinggi  kunjungan 
balita ke Posyandu selama bulan Januari 
tahun 2013 terdapat pada Kelurahan 
Sepanjang (97%), Kelurahan Bohar (89%), 

dan Kelurahan Bebekan (88%). Di 
Kelurahan Bebekan tercatat 8 Posyandu 
yang aktif salah satu diantaranya adalah 
Posyandu Kenikir Bebekan Tengah, 

memiliki 4 Kader yang berasal dari 
masyarakat dan 1 petugas kesehatan dari 

Puskesmas yang melayani 3 Rukun 
Tetangga, dengan persentase kunjungan 
pada bulan Mei 2013 sebesar 69%.  

Dari data demografi, dapat dikaji 
kebutuhan populasi terhadap layanan 
kesehatan. Motivasi ibu melakukan 
kunjungan ke Posyandu dihubungkan oleh 
beberapa faktor demografi ibu seperti umur 
ibu, pendidikan yang ditamatkan, 
pekerjaan, jumlah anak, dan jarak rumah ke 
Posyandu. Hal tersebut menjadi masalah 
jika menjadi suatu alasan untuk tidak 
berkunjung ke Posyandu. Ibu tidak bisa 

melakukan penimbangan bulanan dan 
mendapat penyuluhan gizi dan kesehatan 
anak, imunisasi, deteksi dini tumbuh 
kembang, identifikasi penyakit, pengobatan 
sederhana dan rujukan terutama untuk 
diare dan radang paru. Apabila kegiatan 
Posyandu dapat diselenggarakan dengan 
baik, akan dapat memberikan kontribusi 
yang besar dalam upaya menurunkan angka 
kematian ibu dan bayi, yang pada gilirannya 
akan dapat meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat di Indonesia. (Dinkes Jatim, 
2009 ; Kemenkes RI, 2011 ; Kozier, et al., 

2011 ; Adioetomo & Samosir, 2010).  
Keberhasilan Posyandu tidak lepas 

dari kerja keras para kader yang dengan 
sukarela mengelola Posyandu di wilayahnya 
masing-masing. Peran serta kader dan 
petugas kesehatan, memanfaatkan forum 
masyarakat setempat dalam memotivasi ibu 
agar mau memanfaatkan pelayanan di 
Posyandu sangat penting agar tujuan dari 
kegiatan Posyandu bisa tercapai. 
Pengintegrasian layanan sosial dasar di 
Posyandu harus dilakukan Posyandu agar 
bisa mensinergikan berbagai pelayanan 
kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. 

Untuk mendukung tercapainya tujuan 
umum dari Posyandu, maka perlu mencari 
faktor yang meningkatkan motivasi ibu 
berkunjung ke Posyandu. Berdasarkan 
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uraian diatas maka peneliti ingin melakukan 
penelitian dengan beberapa faktor 

demografi ibu seperti umur, pendidikan, 
pekerjaan, jumlah anak, dan jarak rumah ke 
Posyandu yang dihubungkan dengan 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu di Wilayah Kerja Posyandu 
Kenikir V Bebekan Tengah Sidoarjo. 

 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan faktor 
demografi ibu dengan motivasi 
melakukan kunjungan ke Posyandu di 
Wilayah Kerja Posyandu Kenikir V 

Bebekan Tengah Sidoarjo. 
 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi hubungan faktor 

demografi umur ibu pada motivasi 
melakukan kunjungan ke Posyandu 
di Wilayah Kerja Posyandu Kenikir 
V Bebekan Tengah Sidoarjo. 

b. Mengidentifikasi hubungan faktor 
demografi pendidikan ibu pada 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu di Wilayah Kerja 
Posyandu Kenikir V Bebekan 

Tengah Sidoarjo. 
c. Mengidentifikasi hubungan faktor 

demografi pekerjaan ibu pada 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu di Wilayah Kerja 
Posyandu Kenikir V Bebekan 
Tengah Sidoarjo. 

d. Mengidentifikasi hubungan faktor 
demografi jumlah anak pada 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu di Wilayah Kerja 
Posyandu Kenikir V Bebekan 
Tengah Sidoarjo. 
  

Metodologi Penelitian 
Pendekatan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah Cross Sectional 
yaitu penelitian yang menekankan waktu 

pengukuran atau observasi data variabel 
bebas dan terikat hanya satu kali pada suatu 

saat.  
Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua ibu di Wilayah Kerja Posyandu 
Kenikir V Bebekan Sidoarjo sebanyak 49 
ibu.Teknik sampling dalam penelitian ini 
menggunakan teknik non probability sampling 
dengan tipe purposive sampling yaitu memilih 
responden sesuai yang dikehendaki peneliti.  

Dalam penelitian ini terdapat dua 
variabel yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas pada penelitian ini 
meliputi, umur ibu, pendidikan ibu, 
pekerjaan, jumlah anak, dan jarak rumah ke 

Posyandu. Variabel terikat pada penelitian 
ini adalah motivasi ibu melakukan 
kunjungan ke Posyandu. 
 
Hasil Penelitian 
1. Hubungan faktor demografi umur 

dengan motivasi melakukan kunjungan 
ke Posyandu  

No. Kriteria 
Umur 

Motivasi Total % 
Total Sedang Tinggi 

 %  % 

1. 20-24 
tahun 

2 22,2 7 77,8 9 100% 

2. 25-29 
tahun 

1 11,1 8 88,9 9 100% 

3. 30-34 
tahun 

7 43,7 9 56,3 16 100% 

4. ≥ 35 
tahun 

7 70 3 30 10 100% 

 Total 17 38,6 27 61,4 44 100% 

Nilai uji korelasi spearman rho ρ= 0,008, r ρ= -0,396 

 

2. Hubungan faktor demografi pendidikan 
dengan motivasi melakukan kunjungan 
ke Posyandu  

No. Kriteria 
Pendidikan 

Motivasi Total Total 
% 

Sedang Tinggi 

 %  % 

1. SMP 4 26,7 11 73,3 15 100 

2. SMA 12 50 12 50 24 100 

3. PT 1 20 4 80 5 100 

 Total 17 38,6 27 61,4 44 100 

Nilai uji korelasi spearman rho ρ= 0,568, r ρ= -0,089 
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3. Hubungan faktor demografi pekerjaan 
ibu dengan motivasi melakukan 

kunjungan ke Posyandu  
No. Kriteria 

Pekerjaan 
Motivasi Total Total 

% Sedang Tinggi 

 %  % 

1. IRT 7 33,3 14 66,7 21 100 
2. Swasta 5 35,7 9 64,3 14 100 
3. PNS 2 66,7 1 33,3 3 100 

4. Wiraswasta 3 50 3 50 6 100 

 Total 17 38,6 27 61,4 44 100 

Nilai uji korelasi spearman rho ρ= 0,361, r ρ= -0,141 

 
1. Hubungan faktor demografi jumlah 

anak dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu  

No. Kriteria 
Jumlah 
Anak 

Motivasi Jumlah Total 
% Sedang Tinggi 

 %  % 

1. 1 4 9,1 11 25,0 15 100% 

2. 2 9 20,5 12 27,3 21 100% 

3. ≥ 3 4 9,1 4 9,1 8 100% 

 Total 17 38,6 27 61,4 44 100% 

Nilai uji korelasi spearman rho ρ Value = 0,238 , r = -0,182 

 
2. Hubungan faktor demografi jarak 

rumah dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu  
. 

No. Kriteria 
Jarak 

Rumah 

Motivasi Total Total 
% Sedang Tinggi 

 %  % 

1. < 50 
meter 

1 12,5 7 87,5 8 100 

2. 50-100 
meter 

4 36,4 7 63,6 11 100 

3. 101-
200 

meter 

3 30 7 70 10 100 

4. 201-
500 

meter 

2 33,3 4 66,7 6 100 

5. > 500 
meter 

7 77,8 2 22,2 9 100 

 Total 17 38,6 27 61,4 44 100 

Nilai uji korelasi spearman rho ρ Value = 0,016, r = -0,363 

 
3. Faktor demografi yang paling 

berhubungan dengan motivasi 
melakukan kunjungan ke Posyandu di 

wilayah kerja Posyandu Kenikir V 
Bebekan Tengah Sidoarjo. 

No. Variabel B R Square Regression 

1. Umur -0,297 0,221 0.006a 

2. Jarak 
Rumah 

-0,288 

 

Pembahasan 
1. Hubungan Faktor Demografi Umur 

Ibu dengan Motivasi Melakukan 
Kunjungan ke Posyandu  

Berdasarkan tabel  hasil uji statistik 
korelasi dengan menggunakan spearman rho 

didapatkan taraf signifikasi ρ = 0,008 yang 

artinya  ditolak. Berarti ada hubungan 

antara faktor demografi umur ibu dengan 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu di wilayah kerja Posyandu 
Kenikir V Bebekan Tengah Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 
bahwa faktor demografi umur adalah 
sebagai salah satu indikator yang dapat 
mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. 
Umur sebagai indikator fisiologis yang 
berbeda, dengan asumsi bahwa perbedaan 

derajat kesehatan, derajat kesakitan, dan 
penggunaan pelayanan kesehatan sedikit 
banyak akan berhubungan. Dengan 
bertambahnya umur, pengalaman, 
pengetahuan, dan informasi yang 
didapatkan juga akan semakin bertambah 
dan berhubungan dengan penggunaan 
pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2010).  

Menurut asumsi peneliti, dengan 
bertambahnya umur, pengalaman, 
pengetahuan dan informasi tidak 
berpengatuh terhadap motivasi Ibu untuk 
berkunjung ke Posyandu. dari hasil 
penelitian umur 20-24 tahun dengan 

motivasi tinggi 7 orang (77,8%), dan 
motivasi sedang 2 orang (22,2%). Rentang 
umur ≥ 35 tahun memiliki jumlah 
responden dengan motivasi tinggi paling 
sedikit yaitu 3 orang (30%), dan dengan 
motivasi sedang 7 orang (70%).  
2. Hubungan Faktor Demografi 

Pendidikan Ibu dengan Motivasi 
Melakukan Kunjungan ke Posyandu di 
Wilayah Kerja Posyandu Kenikir V 
Bebekan Tengah Sidoarjo 

Berdasarkan tabel didapatkan hasil uji 
statistik korelasi menggunakan spearman rho 

dengan taraf signifikasi ρ = 0,568 yang 
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artinya  diterima. Berarti tidak ada 

hubungan antara faktor demografi 
pendidikan ibu dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu di wilayah kerja 
Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah 
Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 

bahwa faktor demografi pendidikan ibu 
tidak mempunyai hubungan dengan 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu. Tingkat pendidikan merupakan 
dasar dalam pengembangan wawasan serta 
untuk memudahkan bagi seseorang untuk 
menerima pengetahuan, sikap dan perilaku 
yang baru. Tingkat pendidikan formal yang 
pernah diperoleh seseorang akan 
meningkatkan daya nalar seseorang dan 
jalan untuk memudahkan seseorang untuk 
menerima motivasi. (Syaer, 2011 dalam 
Tawi, 2013).  

Menurut hasil penelitian, pendidikan 
PT dari total 5 orang memiliki jumlah 
responden dengan motivasi tinggi 
terbanyak 4 orang (80%), dan satu 
responden dengan motivasi sedang (20%). 
Hubungan nol mungkin saja terjadi, karena 
tingkat pendidikan seseorang dapat 
menentukan peminatan kesehatan, tinggi 
rendahnya permintaan terhadap pelayanan 
kesehatan dapat ditentukan oleh tinggi 
rendahnya pendidikan. Indikatornya adalah 
pendidikan terakhir, berpendidikan rendah 
tetap memanfaatkan pelayanan kesehatan 
dan tahu manfaat pelayanan kesehatan. 

(Syaer, 2010). Menurut asumsi peneliti, 
jika Ibu ingin mengetahui status kesehatan 
atau menginginkan pelayanan kesehatan 
tidak ke Posyandu tetapi ke balai 
pengobatan lain seperti klinik, Puskesmas, 
dan rumah sakit. 
3. Hubungan Faktor Demografi Pekerjaan 

Ibu dengan Motivasi Melakukan 
Kunjungan ke Posyandu  

Berdasarkan tabel didapatkan hasil 
uji statistik korelasi menggunakan spearman 

rho dengan taraf signifikasi ρ = 0,361 yang 

artinya  diterima. Berarti tidak ada 

hubungan antara faktor demografi 
pekerjaan ibu dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu di wilayah kerja 
Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah 
Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 

bahwa tidak ada hubungan antara faktor 
demografi pekerjaan ibu dengan motivasi 
melakukan kunjungan ke Posyandu. 
Posyandu itu sendiri dilaksanakan sekurang-
kurangnya satu kali setiap bulan, hari 
bukanya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan masyarakat dan pelaksana, bisa 
berdasarkan hari atau tanggal. Apabila 
diperlukan dapat dibuka lebih dari satu kali 
dalam sebulan (Dinkes Jatim, 2009). 

Menurut Syaer (2010), bekerja atau 
tidaknya seseorang akan turut berpengaruh 
peminatan masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan termasuk Posyandu, semakin 
baik jenis pekerjaan dari seseorang semakin 
tinggi permintaan terhadap pelayanan 
kesehatan. Indikatornya adalah mempunyai 
pekerjaan tetap memanfaatkan pelayanan 
kesehatan walaupun harus meninggalkan 
pekerjaan. 
4. Hubungan Faktor Demografi Jumlah 

Anak dengan Motivasi Melakukan 
Kunjungan ke Posyandu  

Berdasarkan tabel didapatkan hasil uji 
statistic korelasi menggunakan spearman rho 

dengan taraf signifikasi ρ = 0,238 yang 

artinya  diterima. Berarti tidak ada 
hubungan antara faktor demografi jumlah 
anak ibu dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu di wilayah kerja 

Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah 
Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 
bahwa faktor jumlah anak tidak termasuk 
faktor yang mempunyai hubungan dengan 
motivasi melakukan kunjungan ke 
posyandu. Menurut hasil observasi, 
beberapa ibu yang baru mempunyai bayi 
antusias menyambut kehadiran anaknya, 
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sehingga mempunyai motivasi lebih untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi 

bayinya di Posyandu. Jenis pelayanan di 
Posyandu memang sebagian besar ditujukan 
kepada bayi dan anak balita, meliputi 
penimbangan berat badan, deteksi dini 
gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan 
konseling gizi, pemberian makanan 
tambahan, suplementasi vitamin A dan 
tablet Fe (Kemenkes RI, 2011).  

Menurut hasil penelitian, dari 21 
responden, yang mempunyai 2 anak 
memiliki jumlah responden dengan 
motivasi tinggi dan rendah terbanyak 
masing-masing sejumlah 12 orang (27,3%) 

dan 9 orang (20,5%). Dalam kajian 
psikologis dan sosial, semakin 
bertambahnya jumlah keluarga atau anak, 
maka masalah kesehatan yang mungkin 
timbul juga akan bertambah, dengan 
demikian ibu dengan jumlah anak lebih dari 
satu seharusnya lebih bersemangat 
membawa serta semua anaknya bersama-
sama menuju Posyandu untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan dasar sebagai langkah 
untuk deteksi dini adanya gangguan 
pertumbuhan atau perkembangan.  

 

5. Hubungan Faktor Demografi Jarak 
Rumah dengan Motivasi Melakukan 
Kunjungan ke Posyandu  

 Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan hasil 
uji statistik menggunakan spearman rho 

dengan taraf signifikasi ρ = 0,016 yang 

artinya  ditolak. Berarti ada hubungan 

antara faktor demografi jarak rumah ibu 
dengan motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu di wilayah kerja Posyandu 
Kenikir V Bebekan Tengah Sidoarjo. 

Tempat penyelenggaraan kegiatan 
Posyandu sebaiknya berada pada lokasi yang 
mudah dijangkau, serta tidak terlalu dekat 
dengan Puskesmas agar pendekatan 
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 
lebih tercapai. Tempat penyelenggaraan 

tersebut dapat di salah satu rumah warga, 

balai desa, atau tempat khusus yang 
dibangun swadaya (Fallen & Dwi, 2010). 

Jarak antara tempat tinggal dengan 
Posyandu sangat mempengaruhi ibu untuk 
hadir atau berpartisipasi dalam kegiatan 
Posyandu. Hal tersebut sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh Lawrence Green dalam 
Notoatmodjo (2003) bahwa faktor 
lingkungan fisik/letak geografis 
berpengaruh terhadap prilaku 
seseorang/masyarakat terhadap kesehatan. 
Ibu tidak datang ke Posyandu disebabkan 
karena jauh dengan Posyandu sehingga Ibu 
tidak datang untuk mengikuti kegiatan 
dalam Posyandu. demikian juga sesuai yang 

dikemukakan oleh WHO dalam 
Notoatmodjo (2003) yang menyatakan 
bahwa sikap akan terwujud didalam suatu 
tindakan tergantung dari situasi pada saat 
itu. Ibu mau datang ke Posyandu tetapi 
karena jaraknya jauh atau situasi kurang 
mendukung maka balita tidak berkunjung 
ke Posyandu. 

 
6. Faktor Demografi Ibu yang Paling 

Berhubungan dengan Motivasi 
Melakukan Kunjungan ke Posyandu  

Berdasarkan tabel 5.7 didapatkan 

hasil analisis data menggunakan uji regresi 
linier ganda dengan memasukkan faktor 
yang memenuhi syarat ke dalam tabel yaitu 
faktor umur dan jarak rumah ke Posyandu, 
didapatkan nilai R Square sebesar 0,221 
artinya bahwa model regresi yang diperoleh 
menjelaskan 22,1% variasi variabel 
dependen yaitu kriteria motivasi. Pada hasil 
analisis koefisien, nilai standar koefisien 
beta jarak rumah ke Posyandu (- 0,288) 
lebih besar dari nilai beta umur ibu (- 
0,297). Maka faktor yang paling 
berhubungan yaitu jarak rumah ke 
Posyandu.  

Menurut Notoatmodjo (2010), alasan 
yang sering di kemukakan ketika orang 
tidak bertindak atau tidak melakukan 
kegiatan apa-apa terhadap respon terhadap 
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sakit atau kesehatan yaitu fasilitas kesehatan 
yang diperlukan sangat jauh letaknya. 

Dengan ini peran kader sebagai motivator 
sangat penting untuk menganjurkan ibu 
untuk rutin mengunjungi Posyandu melalui 
forum masyarakat setempat atau dengan 
sesekali melakukan kunjungan rumah bagi 
ibu yang letaknya jauh dari Posyandu, 
melakukan penyuluhan kesehatan bagi ibu 
dengan umur relatif muda yang belum 
banyak memiliki pengetahuan tentang 
kesehatan balita, membuat kegiatan yang 
menarik sehingga tidak membosankan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis di wilayah 
kerja Posyandu Kenikir V Bebekan Tengah 
Sidoarjo pada 03 - 05 Juni 2013 dapat 
ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 
1. Ada hubungan antara faktor demografi 

umur ibu dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu. 

2. Tidak ada hubungan antara faktor 
demografi pendidikan ibu dengan 
motivasi melakukan kunjungan ke 
Posyandu. 

3. Tidak ada hubungan antara faktor 
demografi pekerjaan dengan motivasi 
melakukan kunjungan ke Posyandu. 

4. Tidak ada hubungan antara jumlah anak 
dengan motivasi melakukan kunjungan 
ke Posyandu. 

5. Ada hubungan antara faktor jarak 
rumah dengan motivasi melakukan 
kunjungan ke Posyandu. 

6. Faktor demografi yang paling 
berhubungan dengan motivasi 
melakukan kunjungan ke Posyandu 
yaitu faktor jarak rumah. 
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Abstract  

 
Smoking is life style that may result in the occurrence of various kinds of disease, because it there are the 

content of a toxin that is dangerous. One example of the womb a poison  in a cigarette that is nicotine. Nicotine 

is a substance is addictive ( dependence ) and will raise a heartbeat and blood pressure. Hence the study is done 

to seek the relation of the frequency of smoking with the status of hypertension. 

 

The design of this study using a design of cross sectional correlational research. Probability sampling are used 

for sampling method with simple random sampling type, with population 32 people and samples 30 people 

namely pre senium (49-59) has the habit of smoking ≥ 10 years old. The data research is done using kuisioner to 

the frequency of smoking and measurement of blood pressure using sphygmomanometer. Data on analysis using 

Spearman’s rho test 

 
The  results obtained mostly ( 63,3 % ) smoking in Rawan Tanjekwagir Krembung Sidoarjo the frequency of 

lightly smoked, the rest of the frequency of smoking is being ( 26.7 % ) and frequency of smoking heavily ( 10 % 

). The status of hypertension mostly ( 76,7 % ) pre hypertension and stage I of hypertension ( 13.3 % ), the rest is 

stage II of hypertension and stage III of hypertension with the proportion of each ( 3.3 % ). From the results  of 

Spearman’s rho test obtained value of ρ = 0,001, then this suggests there is a relationship the frequency of 

smoking with the status of hypertension pra senium.  

 

Implication of this research is frequency smoking is one cause of the hypertension, so that smoking would be 

replaced with candy  

 

Keywords: frequency  of smoking, status of hypertension, pre senium age. 

 

Pendahuluan 
Penyakit hipertensi merupakan 

gangguan pembuluh darah yang 
mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi 
yang dibawa oleh darah terhambat sampai 
jaringan tubuh yang membutuhkan. 
Hipertensi merupakan tekanan darah 
sistolik ≥140mmHg dan atau tekanan darah 
diastolic ≥ 90mmHg (Udjianti, 2011: 101). 
Tekanan sistolik adalah tekanan darah arteri 
yang dihasilkan selama kontraksi ventrikel, 
sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan 
darah arteri yang dihasilkan sewaktu 

ventrikel relaksasi (Corwin, 2009:449). 
Hipertensi menjadi masalah global, karena 

prevalensinya yang cukup tinggi dan terus 
meningkat. Hal ini dikarenakan oleh 
berbagai faktor, yaitu genetik, jenis kelamin 
dan usia, pola makan yang tidak sehat, berat 
badan  berlebih serta gaya hidup yang 
kurang baik seperti merokok dan konsumsi 
alkohol. Merokok adalah sesuatu yang 
dilakukan seseorang berupa membakar dan 
menghisapnya serta dapat menimbulkan 
asap yang dapat terhisap oleh orang – orang 
disekitarnya (psychologymania, 2012). 
Banyak para lansia yang berusia antara 45-
59 tahun di Rawan Tanjekwagir mengalami 

gangguan kesehatan seperti hipertensi, dan 
mempunyai kebiasaan merokok. Padahal 

http://www.psychologymania.com/
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menurut Udjianti (2011: 107) merokok 
merupakan salah satu penyebab terjadinya 

hipertensi. 
Berdasarkan data WHO tahun 2000 

menunjukkan bahwa di seluruh dunia 
sekitar 976 orang atau kurang lebih 26,4% 
penduduk dunia mengidap hipertensi 
(A‟yun, 2011:2), Prevalensi hipertensi di 
Indonesia menurut Survey Kesehatan 
Rumah Tangga (SKRT, 2004), pada orang 
yang berusia 60 tahun keatas menunjukkan 
bahwa 27% laki – laki dan 29% wanita 
menderita hipertensi. Hasil Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) tahun (2007) oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kemenkes RI 

menunjukkan prevalensi hipertensi nasional 
sebesar 31,7% (A‟yun, 2011:2). Hasil 
penelitian yang dilakukan Oktora Anggraini 
tahun (2009) terhadap penderita hipertensi 
di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru pada 
tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah 
penderita hipertensi meningkat pada 
kelompok umur 45-54 tahun, yaitu sebesar 
24,07%. Sedangkan hasil penelitian yang 
dilakukan Khairani tahun (2011) terhadap 
profil lipid pada penduduk lansia di DKI 
Jakarta, menunjukkan bahwa dari 307 
lansia hampir separuh lansia pria sebesar 

46% mempunyai kebiasaan merokok, 
persentase ini jauh lebih tinggi daripada 
wanita, yaitu sebesar 8,8%. Berdasarkan  
data yang diperoleh dari studi pendahuluan 
pada bulan april 2013 terdapat 32 orang 
laki – laki yang berusia antara 45 – 59 
tahun di dusun Rawan desa Tanjek Wagir 
memiliki kebiasaan merokok dengan lama 
merokok lebih dari 10 tahun, rata – rata 
menghabiskan sekitar 5 batang atau lebih 
dalam sehari. Diantara jumlah tersebut 4 
dari 7 mereka mengalami hipertensi, 
stadium I berjumlah 2 orang dan stadium II 
berjumlah 2 orang.  

Hipertensi disebut sebagai 
“pembunuh diam-diam” karena orang 
dengan hipertensi sering tidak 
menampakkan gejala. Rangsangan kopi 

yang berlebihan dan merokok,akan 
mengurangi elastisitas pembuluh darah 

arteri. Dinding arteri akan semakin kaku, 
akibatnya tahanan pada arteri akan semakin 
besar dan meningkatkan tekanan darah. 
Sehingga mengakibatkan menurunnya 
kontraksi dan elastisitas pembuluh darah. 
Tingginya tekanan darah yang lama akan 
merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, 
yang paling jelas pada mata, jantung, ginjal 
dan otak. Sehingga pada saat perubahan 
posisi tidur ke duduk, duduk ke berdiri bisa 
mengakibatkan pusing mendadak, tekanan 
darah meninggi yang diakibatkan oleh 
meningkatnya resistensi dari pembuluh 

darah perifer (Kowalak, 2011; Smeltzer, 
2001; Soeharto, 2004). 

Tekanan darah tinggi merupakan 
penyakit yang tidak bisa disembuhkan, 
tetapi bisa dikontrol. Beberapa hal yang bisa 
dilakukan untuk pencegahan secara dini 
pada penderita hipertensi antara lain, 
penderita hipertensi harus bisa mengontrol 
hipertensinya secara teratur dengan cara 
mengukur tekanan darah. Menghentikan 
merokok secara total mungkin sulit 
dilakukan. Oleh karena itu, suksesnya 
seseorang untuk berhenti merokok 

tergantung pada niat dari dalam diri 
perokok itu sendiri. Dalam hal ini, peran 
serta petugas kesehatan sangat penting 
untuk dapat memberikan pendidikan 
kesehatan berupa penyuluhan di puskesmas 
maupun di masyarakat tentang bahaya 
merokok sebagai awal pencegahan penyakit 
hipertensi. Sehingga diharapkan penderita 
yang masih merokok, setidaknya mampu 
mengurangi jumlah batang rokok yang 
dihisap, kekuatan menghisap dan banyak 
hisapan, atau bisa mengontrol tekanan 
darah penderita hipertensi tersebut. 
Disamping itu, dukungan dari keluarga juga 

sangat dibutuhkan dalam pencapaian 
keberhasilan pencegahan tersebut. Sehingga 
sebaiknya keluarga memahami dan 
menerapkan gaya hidup yang sehat seperti 

http://www.depkes.org/
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olahraga yang teratur, untuk meningkatkan 
mood yang lebih baik bagi anggota 

keluarganya yag menderita hipertensi. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
penulis mencoba menghubungkan antara 
frekuensi merokok dengan status hipertensi 
pada usia pra lansia di Rawan Tanjekwagir 
Krembung Sidoarjo 

 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
 Menganalisis hubungan antara 
frekuensi merokok dengan kejadian 
hipertensi pada usia pra lansia di Rawan  
Tanjekwagir Krembung Sidoarjo. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi frekuensi merokok 
pada usia pra lansia di Rawan 
Tanjekwagir Krembung Sidoarjo. 

b. Mengidentifikasi status hipertensi 
pada usia pra lansia di Rawan 
Tanjekwagir, Krembung Sidoarjo. 

c. Menganalisis hubungan antara 
frekuensi merokok dengan status 
hipertensi pada usia pra lansia di 
Rawan Tanjekwagir Krembung 
Sidoarjo. 

 
Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi penurunan tekanan 

darah pada penderita hipertensi yang 
tidak menggunakan sari mentimun di 
Posyandu Lansia Desa Prumpon 
Kecamatan Sukodono. 

2. Mengidentifikasi penurunan tekanan 

darah pada penderita hipertensi yang 
menggunakan sari mentimun di 
Posyandu Lansia Desa Prumpon 
Kecamatan Sukodono. 

3. Menganalisa pengaruh pemberian sari 
mentimun terhadap penurunan tekanan 
darah pada penderita hipertensi di 
Posyandu Lansia Desa Prumpon 
Kecamatan Sukodono. 

 
 

Metodelogi Penelitian 
Untuk mencari analisa hubungan 

antara frekuensi merokok dengan status 
hipertensi pada usia pra lansia maka 
digunakan desain penelitian korelasional 
dengan pendekatan cross sectional. Dimana 
cross sectional adalah jenis penelitian yang 
menekankan waktu pengukuran/observasi 
data variabel independen dan dependen 
hanya satu kali pada satu saat. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh usia pra lansia di Rawan 
Tanjekwagir Krembung Sidoarjo sejumlah 
32 orang. Sampel pada penelitian ini adalah 
sebagian usia pra lansia di Rawan 

Tanjekwagir Krembung Sidoarjo yang telah  
memenuhi kriteria sampel yaitu berjumlah 
32 orang. Tekhnik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  
probability sampling dengan tekhnik simple 
random sampling. Pada tekhnik ini anggota 
populasi dianggap homogen, kemudian cara 
pengambilan sampel dilakukan secara acak.  

Pada penelitian ini terdapat dua 
variabel yaitu variabel independen dan 
variabel dependen. Dalam penelitian ini 
variabel independennya adalah frekuensi 
merokok pada usia pra lansia di Rawan 

Tanjekwagir Krembung Sidoarjo. Dan 
variabel dependennya adalah status 
hipertensi pada usia pra lansia di Rawan 
Tanjekwagir Krembung Sidoarjo. 

 
Hasil Penelitian 
1.  Karakteristik responden berdasarkan 

frekuensi merokok  
Frekuensi 
Merokok Frekuensi (f) Persentase (%) 

Ringan 19 63.3% 

Sedang 8 26.7% 

Berat 3 10.0% 

Total 30 100.0% 
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2.  Karakteristik responden berdasarkan 
status hipertensi 

Status Hipertensi Frekuensi (f) Persentase (%) 

Normal 1 3.3% 

Pre hipertensi 23 76.7% 

Hipertensi stadium I 4 13.3% 

Hipertensi stadium II 1 3.3% 

Hipertensi stadium IIII 1 3.3% 

Total 30 100.0% 

 
3.  Hubungan frekuensi merokok dengan 

status hipertensi  
 

Pembahasan 
1. Frekuensi Merokok pada Usia 

Pra Lansia  
Secara umum hasil penelitian tentang 

frekuensi merokok pada usia pra lansia di 

Rawan Tanjekwagir Krembung Sidoarjo 
lebih dari separuhnya (16 responden = 
53,3%) masih tergolong frekuensi merokok 
ringan, sisanya perokok sedang (8 
responden = 26,7%) dan perokok berat (3 
responden = 10%). Parameter frekuensi 
merokok diklasifikasikan menjadi tiga, 
perokok ringan bila rokok yang dihisap ≤ 
10 batang/ hari, perokok sedang bila rokok 
yang dihisap 11-20 batang/ hari dan 
perokok berat bila rokok yang dihisap > 20 
batang/ hari (Cahyono, 2008: 109).  

Dari data di atas dapat dijelaskan 
bahwa responden yang merokok dengan 

frekuensi ringan berjumlah 16 responden 
dengan persentase (53,3%). Lebih dari 
separuh responden berpendidikan SMP, 
SMA dan perguruan tinggi. Hal ini 
kemungkinan terjadi karena tingkat 
pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku. 
Sebagaimana opini yang disampaikan oleh 
Nursalam (2001) yang dikutip oleh 
Puspitasari (2011: 69), tingkat pendidikan 
dapat mempengaruhi perilaku seseorang, 
makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 
makin mudah menerima informasi sehingga 
makin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang 
kurang akan menghambat perkembangan 
sikap seseorang terhadap nilai yang 
diperkenalkan. Sehingga responden yang 
memiliki tingkat pendidikan tinggi akan 
cenderung mengurangi kebiasaan merokok.  

Faktor pekerjaan juga sangat 
berpengaruh terhadap penghasilan 
keluarga. Pekerjaan wiraswasta 
memungkinkan responden untuk 
mendapatkan penghasilan keluarga sekitar 
1.000.000 – 2.500.000, hal ini menjadi 
faktor penting dalam pemilihan jenis rokok, 

sebagian besar responden memilih jenis 
rokok biasa (rokok filter). Rokok filter 
merupakan jenis rokok yang terdapat gabus 
di pangkal rokok, yang berfungsi untuk 
menyaring nikotin (Chatimah, 2011: 10). 
Sehingga zat adiktif dalam nikotin memiliki 
kecenderungan tingkat ketergantungan 
lebih kecil dari pada konsumsi rokok jenis 
kretek (Cahyono, 2008: 1109).  

Frekuensi merokok sedang 
ditemukan sejumlah 8 responden dengan 
persentase (26,7%). Terdapat beberapa 
responden yang berpendidikan SMA 
dengan pekerjaan PNS dan TNI/ POLRI. 

Sehingga penghasilan keluarga cukup tinggi, 
yakni sekitar lebih dari 2.500.000/ bulan. 
Sehingga terjadi kecenderungan untuk 
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Nilai uji statistik Spearman’s rho ρ = 0,001 (α ≤ 0,05)  r = 
0.580 
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konsumsi rokok dengan jumlah yang lebih 
besar.  

Responden yang melakukan kebiasan 
merokok dengan frekuensi merokok berat, 
terdapat 3 responden dengan persentase 
10%. Tingkat pendidikan responden SD. 
Dari hasil wawancara, mereka mengaku 
tidak mengetahui dampak dari merokok. 
Jenis rokok yang dihisap, yakni jenis rokok 
kretek (rokok non filter). Pekerjaan 
responden terdiri dari petani, tukang becak 
dan kuli bangunan. Sebagian besar 
responden memilih mengisi waktu luang 
dengan merokok.  

Responden mengatakan sering 

mengalami masalah yang tidak dinginkan 
dalam kehidupannya. Berbagai masalah 
yang sering muncul, dapat membawa 
dampak terhadap mood. Konsumsi rokok 
dapat menjadi metode pengallihan untuk 
dapat mengurangi tingkat stress. Karena 
dengan merokok dapat mendatangkan 
perasaan nikmat, rasa nyaman, fit, dan 
meningkatkan produktivitas (Partodiharjo, 
2010:57). Selain itu dukungan sosial 
keluarga juga membawa peran penting. 
Responden yang merokok berat berstatus 
perkawinan duda. Sehingga banyaknya 

rokok yang dihisap  tergolong frekuensi 
merokok berat. Hal tersebut sejalan dengan  
pernyataan Diwanto (2009: 112-115) yang 
mengungkapkan  bahwa untuk dapat 
berhenti merokok, perokok membutuhkan 
pendamping atau teman untuk bisa 
memahami masalah yang dihadapi, 
mencarikan solusi atas masalah itu sehingga 
mau dan bisa berhenti merokok.  

 
2. Status Hipertensi pada Usia Pra 

Lansia  
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 

bahwa di Rawan Tanjekwagir Krembung 

Sidoarjo, sebagian besar (76,7%) status 
hipertensinya pre hipertensi,  sisanya 4 
responden (13,3%) berstatus hipertensi 
stadium I, 1 responden berstatus hipertensi 

stadium II,  1 responden lagi berstatus 
hipertensi stadium III dan yang memiliki 

tekanan darah normal hanya 1 responden 
saja, dengan proporsi (3,3%). Banyak 
faktor yang mempengaruhi terjadinya 
hipertensi pada pra lansia yaitu, usia, 
genetika (keturunan), konsumsi makanan 
berlebih dan obesitas, stres lingkungan, 
jenis kelamin (gender), gaya hidup kurang 
sehat, obat – obatan dan asupan garam 
(Sutanto, 2010: 12). 

Responden yang memiliki tekanan 
darah normal terdapat 1 responden dengan 
persentase (3,3%).  Responden yang 
berusia 57 tahun ini tidak memiliki riwayat 

keluarga menderita hipertensi. Dari data 
jawaban kuisioner yang telah diisi 
responden, didapatkan hasil responden 
makan 2 kali sehari, dan berhenti makan 
sebelum kenyang. Pembatasan konsumsi 
makanan dapat berpengaruh pada berat 
badan, sehingga dapat mempengaruhi daya 
pompa jantung dan sirkulasi volume darah. 
Pada penderita obesitas akan cenderung 
memiliki daya pompa jantung lebih tinggi 
yang berakibat terjadinya hipertensi 
(Sutanto, 2010: 14). Responden jarang 
mendapatkan masalah dalam kehidupannya 

dan lebih sering mengisi waktu luangnya 
dengan berolahraga. Responden tidak 
mengkonsumsi obat – obatan dalam jangka 
panjang. Pembatasan konsumsi garam 
dilakukan oleh responden, yakni sekitar 1 
sendok teh per hari. Hal ini sangat 
dianjurkan, karena konsumsi garam yang 
baik yaitu maksimal  2 gram garam dapur 
atau setara dengan 1 sendok teh penuh 
untuk diet setiap hari (A‟yun, 2011: 24). 
Sehingga tekanan darah dapat 
dipertahankan dalam batas normal.  

Responden yang berstatus pre 
hipertensi sebanyak 23 responden dengan 

persentase (76,7%). Lebih dari separunya 
responden berusia antara 56-59 tahun. 
Prevalensi yang tinggi ini didukung dengan 
data beberapa responden memiliki riwayat 
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keluarga menderita hipertensi. Sebagian 
besar melakukan kebiasaan makan 4 kali 

dalam sehari dan mengisi waktu luangnya 
dengan ngemil. Sehingga terdapat 
kecenderungan untuk terjadinya obesitas, 
yang berakibat terjadinya peningkatan daya 
pompa jantung dan sirkulasi volume darah 
(Sutanto, 2010: 14). Selain itu beberapa 
responden tidak mengetahui takaran 
normal penggunaan garam per hari, 
sehingga tidak melakukan pembatasan 
konsumsi garam. Dalam kehidupannya 
responden lebih sering mengalami berbagai 
masalah yang tidak diinginkan. Merokok 
menjadi kebiasaan yang sering dilakukan 

oleh responden, padahal menurut Udjianti 
(2011: 107) merokok merupakan salah satu 
penyebab terjadinya hipertensi. Sebagian 
besar responden mengkonsumsi obat 
diabetes mellitus/ insulin dalam jangka 
panjang. Dalam kadar tinggi, insulin dapat 
mengakibatkan tekanan darah meningkat. 
Penggunaan obat tersebut dalam jangka 
waktu yang panjang mengakibatkan tekanan 
darah  naik secara permanen yang 
merupakan ciri khas penderita hipertensi 
(Sutanto, 2010: 17).  
 Responden yang berstatus 

hipertensi stadium I ditemukan 4 
responden dengan persentase (13,3%) yang 
berusia 51-59 tahun. Hipertensi umumnya 
berkembang di usia antara 35 – 55 tahun. 
Semakin  tua usia seseorang, maka 
pengaturan metabolisme zat kapurnya 
(kalsium) terganggu. Hal ini menyebabkan 
banyaknya zat kapur yang beredar bersama 
aliran darah. akibatnya, darah menjadi lebih 
padat dan tekanan darah pun meningkat 
(Dewi, 2010: 45). Responden tidak 
memiliki riwayat keluarga menderita 
hipertensi juga tidak mengkonsumsi obat – 
obatan dalam jangka panjang, tetapi 

sebagian besar mereka lebih memilih 
mengisi waktu luang dengan merokok. 
Sehingga terjadi kecenderungan untuk 
menderita hipertensi.  

Responden yang berstatus 
hipertensi stadium II  terdapat 1 responden 

dengan persentase (3,3%) yang berusia 51 
– 55 tahun. Responden tidak memiliki 
riwayat keluarga menderita hipertensi. 
Biasanya rersponden makan 3 kali dalam 
sehari dan lebih suka untuk ngemil. Tidak 
ada obat – obatan jangka panjang yang 
dikonsumsi oleh responden. Responden 
mengatakan bahwa dirinya jarang 
menghadapi masalah dalam kehidupannya 
dan menganggap bahwa datangnya masalah 
adalah hal yang wajar. Responden sudah 
mngetahui kalau dirinya menderita 
hipertensi, sehingga responden melakukan 

pembatasan konsumsi garam yang ketat, 
yakni tidak lebih dari 1 sendok teh dalam 
sehari.   

Responden dengan status hipertensi 
stadium III ditemukan 1 responden dengan 
prevalensi (3,3%) yang berusia 56-59 
tahun. Dilihat  dari riwayat keluarga, tidak 
ada yang menderita hipertensi. Responden 
biasanya makan teratur 3 kali dalam sehari. 
Pembatasan konsumsi garam sudah 
dilakukan oleh responden setelah 
didiagnosis hipertensi, yang dulunya 
mengkonsumsi lebih dari 2 sendok teh per 

hari, sekarang menjadi 1 sendok teh sampai 
1 ½ sendok tek per hari. Responden 
merupakan perokok berat, karena dalam 
kesehariannya responden mengisi waktu 
luangnya dengan merokok. Selain itu 
responden juga merasa sering stress karena 
sedang menghadapi masalah keluarga yang 
tidak kunjung selesai. Stress dapat 
memberikan dampak pada kesehatan 
seseorang, karena dalam keadaan stress 
maka terjadi respons sel – sel saraf yang 
mengakibatkan kelainan pengeluaran atau 
pengangkutan natrium. Hubungan antara 
stress dengan hipertensi diduga melalui 

aktivitas saraf simpatis (saraf yang bekerja 
ketika anda beraktivitas) yang dapat 
meningkatkan tekanan darah secara 
bertahap. Stress yang berkepanjangan dapat 



Jurnal Kesehatan, Vol. 3, No. 1,  Mei  2013 

84 
 

mengakibatkan tekanan darah menjadi 
tinggi (Sutanto, 2010: 15).   

3. Hubungan Frekuensi Merokok 
dengan Status Hipertensi pada 
Usia Pra Lansia 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebanyak 17 reponden (56,7%) 
berstatus pre hipertensi dengan frekuensi 
merokok ringan.  Sebanyak 6 responden 
(20%) berstatus pre hipertensi dengan 
frekuensi merokok sedang. Responden 
yang merokok berat memiliki status 
hipertensi stadium III, dengan proporsi 
(3,3%). Untuk responden yang berstatus 
hipertensi stadium II dengan frekuensi 

merokok sedang sebanyak 1 reponden 
(3,3%). Responden yang berstatus 
hipertensi stadium I dengan frekuensi 
merokok ringan persentasenya sebesar 
(3,3%) yaitu terdapat 1 responden. 
Sedangkan responden yang memilliki 
tekanan darah normal dengan frekuensi 
merokok ringan hanya terdapat 1 
responden saja dengan proporsi (3,3%). 
Keterkaitan antara hubungan frekuensi 
merokok dengan status hipertensi pada usia 
pra lansia, seperti yang tampak pada tabel 
5.15 sesuai hasil uji statistik Spearman’s rho 

didapatkan nilai ρ = 0,001 < α = 0,05, 
artinya secara statistik terdapat hubungan 
frekuensi merokok dengan status hipertensi 
pada usia pra lansia di Rawan Tanjekwagir 
Krembung Sidoarjo.  

Merokok merupakan kebiasaan yang 
dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan ini 
sering dilakukan oleh laki – laki usia pra 
lansia. Seseorang yang memiliki kebiasaan 
merokok, akan  memiliki resiko menderita 
penyakit, baik itu tergantung pada lama dan 
jumlah rokok yang dihisap. Dampak rokok 

akan terasa setelah 10-20 tahun pasca 
konsumsi (Mustofa, RA., 2005 dikutip dari 
Nurcahyani, 2011: 157). Semakin lama dan 
semakin banyak yang dikonsumsi semakin 
tinggi resikonya. Selain itu  pada usia pra 
lansia terjadi proses menua, salah satu 

akibatnya yakni terjadinya penurunan 
kemampuan fungsional sel. Contohnya pada 

usia pra lansia akan mudah terserang 
penyakit, hal ini disebabkan oleh 
pengerusakan organel sel yang terus 
menerus secara alami (Azizah, 2011: 8).  

Data dalam penelitian ini 
membuktikan bahwa responden yang 
memiliki kebiasaan merokok dengan  
frekuensi berat (mengkonsumsi rokok lebih 
dari 21 batang per hari) dapat 
mengakibatkan terjadinya hipertensi 
stadium III sebesar (3,3%), dibandingkan 
dengan responden yang memiliki kebiasaan 
merokok ringan (mengkonsumsi rokok ≥ 

10 batang per hari). Hal ini diakibatkan 
oleh kandungan nikotin didalam rokok yang 
bersifat adiktif (ketergantungan) dan dapat 
mningkatkan denyut jantung dan tekanan 
darah, serta mengaktivasi trombosit dan 
meningkatkan asam lemak yang 
mencetuskan terjadinya aterosklerosis. 
Penyempitan arteri dapat menimbulkan 
serangan jantung dan hipertensi. Penyakit 
hipertensi dapat mengkibatkan terjadinya 
berbagai komplikasi. Oleh karena itu 
pentingnya melakukan pencegahan dengan 
cara mulai mengurangi konsumsi rokok dan 

bertekad kuat untuk tidak akan merokok 
lagi (Diwanto, 2009:112-115).  
 
Simpulan 
1. Frekuensi merokok pada usia pra lansia 

di dusun Rawan Tanjekwagir 
Krembung Sidoarjo lebih dari 
separuhnya tergolong frekuensi 
merokok ringan. 

2. Status hipertensi pada usia pra lansia di 
dusun Rawan Tanjekwagir Krembung 
Sidoarjo sebagian besar  adalah pre 
hipertensi.  

3. Ada hubungan antara frekuensi 

merokok dengan status hipertensi pada 
usia pra lansia dengan nilai ρ  = 0,001 
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