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PEMBERIAN METODE RELAKSASI NAPAS DALAM TERHADAP 
PENURUNAN NYERI PADA PASIEN POST OPERASI 

 SECTIO CAESAREA  
(Di Ruang Pulih Sadar RSUD Dr. Soeroto Ngawi) 

Sujatmiko 

 
Staf Dosen   

Stikes  Satria Bhakti Nganjuk 
 
 

ABSTRACT 

 

Postoperative pain is pain that is unexpected, due primarily nosisseptif trauma, 
at rest and often increases the time to move. The purpose of this study was to analyze 
the effect of breathing in relaxation methods to decrease the level of pain in post-
operative patients Sectio Caesarea in recovery room of Dr.Soeroto Ngawi Hospital. 

This study uses Pre-Experimental design with pre-post-test approach in the 
group (One group pre-post test design). Groups of subjects were observed prior to the 
intervention, and then observed again after the intervention. The study population was 
patients postoperatively Sectio Caesarea the first time a number of 78 patients, taken 
Consecutive Sampling with a large sample of 65 independent responden.Variabel is 
giving a deep breath of relaxation method. Dependent variable decrease in pain. 

Instrument by using the observation sheet with Wilcoxon test with α 0.05. 

The results giving a deep breath of relaxation methods and decrease 
postoperative pain in patients  Sectio Caesarea in recovery room of Dr. Soeroto Ngawi  
hospital before granting relaxation methods Breath In most of the respondents, 43 
respondents (66.2%) of the 65 respondents experienced moderate pain, while after 
giving relaxation methods Breath In most of the respondents, 37 respondents (56.9%) 
of the 65 respondents had mild pain. The Wilcoxon test statistic showed p value  

Obtained = 0.039 with a value of α = 0.05, so p value   ≤ α, then H1 is accepted, 
which means that there is the effect of a deep breath of relaxation methods to decrease 
postoperative pain in patients Sectio Caesarea in recovery room of Dr. Soeroto Ngawi 

hospital. 
Expected to nurse in the General Hospital Dr. Soeroto Ngawi can continue to 

help and implement methods of relaxation breathing in postoperative pain in patients 
Sectio Caesarea breathing relaxation methods In addition to pharmacological therapy. 

 
Keywords: Relaxation Methods Breath In, The Pain, Sectio Caesarea 
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PENDAHULUAN 

Kurangnya komunikasi antara 
perawat dengan klien merupakan   
salah satu alasan  

Persalinan merupakan kejadian 
fisiologis yang dialami seorang ibu. 
Banyak ibu sangat takut mengalami 
rasa sakit persalinan. Menurut para 
ahli ini merupakan reaksi yang jujur 
dan wajar dan sering dialami ibu, 
namun dalam beberapa kasus 
diperlukan suatu jenis tindakan untuk 
mengeluarkan hasil konsepsi melalui 
pembuatan sayatan pada dinding 
uterus yang disebut dengan sectio 
saecarea  (Mochtar, 2003). Keadaan 
pasien post operasi Sectio Caesarea 
akan mengalami nyeri post operasi. 
Pada pembedahan Sectio Caesarea 
rasa nyeri biasanya dirasakan pasca 
melahirkan, karena pada waktu proses 
pembedahan Sectio Caesarea dokter 
telah melakukan pembiusan. 
Pengaruh obat bius biasanya akan 
menghilang sekitar 2 jam setelah 
proses persalinan selesai. Setelah efek 
bius habis, rasa nyeri pada bagian 
perut mulai terasa. Rasa nyeri yang 
dirasakaan berasal dari luka yang 
terdapat pada bagian perut. Selain itu, 
terjadinya kontraksi dan pengerutan 
rahim juga menimbulkan rasa nyeri 
selama beberapa hari (Cunningham, 
2005). Nyeri merupakan respon 
langsung terhadap kejadian atau 
peristiwa yang tidak menyenangkan. 
Nyeri juga dapat dikatakan sebagai 
perasaan atau pengalaman sensorik 
dan emosional yang tidak 
menyenangkan akibat perlukaan 

jaringan, baik aktual maupun 
potensial. Nyeri juga merupakan 
suatu perasaan pribadi dimana 
ambang toleransi nyeri berbeda satu 
dengan yang lain. Ambang nyeri 
didefinisikan sebagai tingkat dimana 
nyeri dirasakan pertama kali. 
Mekanisme neurobiologis yang 
mendasari sudah semakin jelas 
sehingga pendekatan terapi mendasar 
dapat dilakukan sejak awal sampai  
dengan akhir sekalipun  (Yulia Wahyu, 
2010). Penanganan nyeri dilakukan 
secara farmakologi dan 
nonfarmakologi dengan tujuan untuk 
mengobati nyeri tersebut dengan cara 
menghilangkan gejala yang muncul. 
Pengobatan farmakologis dengan 
obat-obatan analgetik, steroid, 
NSAID, opioid obat-obat 
anestesi.Sedangkan penanganan 
secara non farmakologis yang ada 
yaitu dengan relaksasi napas dalam, 
massage, yoga, meditasi dan yang 
paling banyak digunakan adalah 
relaksasi dengan napas dalam karena 
lebih murah dan tidak menggunakan 
alat (Brunner dan Suddart,2002). 
Relaksasi merupakan kebebasan 
mental dan fisik dari ketegangan dan 
stress, karena dapat mengubah 
persepsi kognitif dan motivasi afektif 
pasien. Tehnik relaksasi napas dalam 
merupakan salah satu metode 
manajemen nyeri yang membuat 
pasien dapat mengontrol diri ketika 
terjadi rasa tidak nyaman atau 
nyeri,strees fisik dan emosi pada 
nyeri sehingga akan terjadi penurunan 
nyeri (Potter dan Perry, 2006). Pada 
umumnya perawat tidak melakukan 

1 
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metode relaksasi pada pasien yang 
mengalami nyeri khususnya pasien 
post operasi Sectio Caesarea karena 
perawat hanya melaksanakan instruksi 
dokter untuk pemberian analgetik 
sehingga pasien masih merasa nyeri 
dan tidak mampu beradaptasi dengan 
nyeri yang dirasakan, apabila efek dari 
analgetik hilang. Berdasarkan studi 
pendahuluan yang telah dilakukan 
peneliti di Ruang Pulih Sadar RSUD 
Dr.Soeroto Ngawi dengan melakukan 
wawancara terhadap perawat di ruang 
Pulih Sadar, perawat mengatakan 
bahwa setiap pasien mengalami nyeri 
hanya diberikan analgesik, karena 
analgesik dianggap memberikan efek 
yang lebih cepat dibandingkan 
menggunakan teknik non-
farmakologi. Berdasarkan studi 
pendahuluan kepada pasien di Ruang 
Pulih Sadar RSUD Dr. Soeroto Ngawi 
pasien sebelum diberikan relaksai 
napas dalam sering mengeluh nyeri 
bahkan ada yang menangis, setelah 
diberi relaksasi napas dalam pasien 
lebih tenang dan dapat beradaptasi 
dengan nyeri walaupaun merasakan 
sakit. 

WHO memperkirakan angka 
kejadian bedah Sectio Caecarea 
berkisar antara 10 % sampai dengan 
15 % dari seluruh kelahiran di negara 
berkembang (Cunningham, 2005). 
Berdasarkan survei demografi dan 
kesehatan Indonesia pada tahun 2004 
mencatat angka persalinan dengan 
Sectio Caecarea secara nasional 
berjumlah kurang lebih 4 % dari 
jumlah persalinan total.Secara umum 
jumlah Sectio caecarea di rumah sakit 

pemerintah adalah sekitar 20 – 25 % 
dari total persalinan,di rumah sakit 
swasta jumlahnya sangat tinggi yaitu 
sekitar 30 – 80 % dari total 
persalinan (Depkes RI, 2006). Angka 
Jumlah ibu yang melahirkan dengan 
sectio caecarea di propinsi Jawa 
Timur adalah  28,98 % dengan 
indikasi medis, 40,43 % akibat faktor 
partus dengan komplikasi, dan 
kegagalan 0,9 % (Mutiara, 2004). 
Berdasarkan data dari catatan rekam 
medik RSUD Dr. Soeroto Ngawi 
didapatkan tindakan operasi pada 
bulan Agustus 2012 sampai dengan 
bulan Oktober 2012 sebesar 453 
dengan kasus obstetri Sectio Caesarea 
sebesar 204 pasien dengan ibu yang 
mengalami Sectio Caesarea pertama 
kali 78 ibu. Berdasarkan studi 
pendahuluan yang dilkukan oleh 
peneliti bulan Oktober 2012 pada 60 
pasien Sectio Caesarea, dari 60 pasien 
sebelum diberikan relaksai napas 
dalam sering mengeluh nyeri bahkan 
ada yang menangis, setelah diberi 
relaksasi napas dalam pasien lebih 
tenang dan dapat beradaptasi dengan 
nyeri walaupaun merasakan sakit. 

Nyeri operasi merupakan 
keadaan yang sudah terduga 
sebelumnya akibat dari trauma 
jaringan, bukan saja respon sensorik 
dari suatu proses nosisepsi,harus 
dipercaya apa yang dikatakan pasien 
tetapi juga merupakan respon 
emosional yang didasari atas 
pengalaman nyeri terdahulu (Doso 
Sutiyono, 2010). Selain itu nyeri 
dapat meningkat apabila pengetahuan, 
pendidikan dan informasi pasien 
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tentang  nyeri post operasi kurang 
sehingga pasien tidak mampu 
beradaptasi dengan nyeri. Pada post 
operasi hampir semua mengalami 
nyeri baik ringan sampai dengan 
berat. Namun belum tentu nyeri yang 
sama menghasilkan efek yang sama 
pada orang yang berbeda (Soenarjo, 
2003). Sectio Caesarea merupakan 
suatu cara melahirkan janin dengan 
insici abdominal dan dinding uterus 
(Tatang Bisri, 1998). Pasien Sectio 
Caesarea  akan mengalami  nyeri yang 
lebih dibandingkan dengan pasien 
pembedahan lainnya, karena nyeri 
pada operasi Sectio Caesarea tidak 
dapat diberikan premedikasi anti 
nyeri seperti pada pembedahan 
umum lainnya, karena anti nyeri atau 
sedativa dapat mendepresi sistem 
saraf pusat janin dan dapat 
menyebabkan depresi cardio respirasi 
(SriWahyuningsih, 2003). Nyeri 
operasi memicu respon 
neuroendokrin yang berpengaruh 
pada mortalitas dan berbagai 
morbiditas komplikasi post 
operasi,nyeri operasi bersifat Self 
limiting dan nyeri hebat memicu 
kejadian nyeri kronik dikemudian hari 
(Doso Sutiyono, 2010). Jika nyeri 
tidak tertangani secara adekuat, selain 
dapat menimbulkan ketidaknyamanan 
juga dapat mempengaruhi sistem 
pulmonary, kardiovaskuler, 
gastrointestinal, endokrin, 
imunologik, dan ketidakmampuan. 
Ketidakmampuan ini mulai dari 
membatasi keikutsertaan dalam 
aktivitas sampai dengan pemenuhan 
kebutuhan pribadi (Smeltzer, 2002), 

sehingga dapat terjadi deep vein 
thrombosis yang disebabkan 
meningkatnya kekentalan darah 
karena homeokonsentrasi yang terjadi 
pada ibu pasca melahirkan yang 
apabila tidak ditangani dengan baik 
akan mengakibatkan sumbatan pada 
pembuluh darah yang dapat 
menyebabkan otak kekurangan O2 
yang akhirnya dapat terjadi kematian 
jaringan bahkan kematian 
(Witjaksono, 2010). Teknik relaksasi 
nafas dalam dapat mengendalikan 
nyeri dengan meminimalkan aktifitas 
simpatik dalam sistem saraf otonom. 
Ibu meningkatkan aktifitas komponen 
saraf parasimpatik vegetatif secara 
stimultan. Teknik tersebut dapat 
mengurangi sensasi nyeri dan 
mengontrol intensitas reaksi ibu 
terhadap rasa nyeri (Handerson 
Cristine, 2005). Hormon adrenalin 
dan kortisol yang menyebabkan stres 
akan menurun, ibu dapat 
meningkatkan konsentrasi dan merasa 
tenang sehingga memudahkan ibu 
untuk mengatur pernafasan sampai 
frekuensi pernafasan kurang dari 60-
70 x/menit. Kadar PaCo2 akan 
meningkat dan menurunkan PH 
sehingga akan meningkatkan kadar 
oksigen dalam darah. 

Flourence Nightingale (1923) 
mencetuskan ruangan sebagai tempat 
untuk mengobservasi pasien post 
operasi termasuk nyeri, sehingga 
angka mortalitas dan morbiditas dapat 
dikurangi (Basuki, 2007). Tehnik 
relaksasi napas dalam merupakan 
strategi kognitif yang memberikan 
kesembuhan secara fisik dan mental 
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atau mengurangi sampai ambang 
nyeri. Penanganan nyeri dengan 
teknik non-farmakologi napas dalam 
merupakan modal utama untuk 
menuju kenyamanan. Dipandang dari 
segi biaya dan manfaat, penggunaan 
manajemen non-farmakologi relaksasi 
napas dalam lebih ekonomis dan tidak 
ada efek sampingnya serta tidak 
memerlukan alat jika dibandingkan 
dengan penggunaan manajemen nyeri 
farmakologi dan non farmakologi 
lainnya. Teknik relaksasi napas dalam, 
bermanfaat mengurangi ketegangan 
otot yang akan mengurangi intensitas 
nyeri. Tehnik relaksasi napas dalam 
menganjurkan pasien bernapas dalam 
secara teratur ,dalam kelebihan 
tehnik ini yaitu ketika pasien 
mencapai relaksasi penuh maka 
persepsi nyeri berkurang atau nyeri 
menjadi minimal. Miller dan Perry 
(2003) menyatakan bahwa relaksasi 
napas dalam efektif dalam 
mengurangi nyeri post operasi 
sehingga tehnik relaksasi menjadi 
strategi yang sangat baik untuk 
menurunkan nyeri dan merupakan 
mekanisme yang bertanggung jawab 
dibandingkan tehnik kognitif lainnya. 
Jika dengan manajemen nyeri non-
farmakologi belum juga berkurang 
atau hilang maka barulah diberikan 
analgesik. Pemberian analgesik pun 
harus sesuai dengan yang diresepkan 
dokter, karena pemberian analgesik 
dalam jangka panjang dapat 
menyebabkan pasien mengalami 
ketergantungan. Pengkombinasian 
antara teknik non-farmakologi dan 
teknik farmakologi adalah cara yang 

paling efektif untuk menghilangkan 
nyeri terutama untuk nyeri yang 
sangat hebat yang berlangsung selama 
berjam-jam atau bahkan berhari-hari 
(Smaltzer dan Bare, 2002). 
Mengingat betapa pentingnya 
penatalaksanaan nonfarmakologik 
dengan metode relaksasi napas dalam 
untuk mengurangi rasa nyeri pasien 
post operasi Sectio Caesarea  maka 
peneliti ingin melakukan penelitian 
yang berjudul “ Pengaruh Pemberian 
Metode Relaksasi terhadap 
Penurunan Nyeri pada pasien Post 
Operasi Sectio Caesarea diruang 
pulih sadar RSUD Dr.Soeroto Ngawi“ 

 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui pengaruh 
pemberian metode relaksasi terhadap 
penurunan nyeri pada pasien post 
operasi Sectio Caesarea diruang pulih 
sadar RSUD Dr. Soeroto Ngawi. 

 
2. Tujuan Khusus : 

a. Mengidentifikasi nyeri sebelum 
pemberian metode relaksasi napas 
dalam terhadap pasein post operasi 
Sectio Caesarea di ruang pulih 
sadar RSUD Dr. Soeroto Ngawi. 

b. Mengidentifikasi nyeri sesudah 
pemberian metode relaksasi napas 
dalam terhadap pasein post operasi 
Sectio Caesarea di ruang pulih 
sadar RSUD Dr. Soeroto Ngawi 

c. Menganalisis pengaruh pemberian 
metode relaksasi napas dalam 
terhadap penurunan nyeri pada 
pasien post operasi Sectio 
Caesarea di ruang pulih sadar 
RSUD Dr. Soeroto Ngawi. 
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Metodologi Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pra-
eksperimental dengan pendekatan pra-

pascates dalam satu kelompok (One 
group pre-post test design) adalah 
mengungkapkan hubungan sebab akibat 
dengan cara melibatkan satu kelompok 
subyek. Kelompok subyek diobservasi 
sebelum dilakukan intervensi, kemudian 
diobservasi lagi setelah dilakukan 
intervensi ( Nursalam, 2008 ). 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien post operasi Sectio 
Caesarea yang pertama kali operasi 
Sectio Caesarea dalam satu bulan kurang 
lebih 78 pasien di Ruang Pulih Sadar 

RSUD Dr. Soeroto Ngawi. Sampel 
terdiri dari bagian populasi terjangkau 
yang dapat dipergunakan sebagai subyek 
penelitian melalui sampling sejumlah 65 
orang. tehnik sampling  yang digunakan 
adalah Consecutive Sampling  yaitu 
pemilihan sampel dengan menetapkan 
subyek yang memenuhi kriteria 
penelitian dimasukkan dalam penelitian 
sampai kurun waktu tertentu, sehingga 
jumlah klien yang diperlukan terpenuhi ( 
Nursalam , 2008 ). 

Dalam penelitian ini yang menjadi 
variabel independent adalah pemberian 

metode relaksasi napas dalam pada 
pasien post operasi Sectio Caesarea dan 
variabel dependen adalah penurunan 
nyeri pasien post operasi Sectio 
Caesarea. Menurut hubungan antar 
variabel dengan variabel yang lain maka 
macam – macam variabel dalam 
penelitian ini dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu variabel independent ( bebas ) 
dan variabel dependent ( terikat ) 
 
 
 

Hasil Penelitian 
1. Identifikasi nyeri sebelum pemberian 

metode relaksasi napas dalam pada 
Pasien Post Operasi Sectio Caesarea 
di Ruang Pulih Sadar RSUD            
Dr. Soeroto Ngawi 
No Skala 

Nyeri 

Sebelum 

Intervensi 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 Nyeri 

Ringan 

22 33,8  

2 Nyeri 

Sedang 

43 66,2  

Jumlah 65 100  

 
2. Identifikasi nyeri sesudah pemberian 

metode relaksasi napas dalam pada 
Pasien Post Operasi Sectio Caesarea 
di Ruang Pulih Sadar RSUD               
Dr. Soeroto Ngawi 

No 

Skala 

Nyeri 

sesudah 

Intervensi 

Jumlah 

responden 
Persentase 

1 Nyeri  

Ringan 

37 56,9 

2 Nyeri 

Sedang 

28 43,1  

Jumlah 65 100  

 
3. Pengaruh pemberian metode 

relaksasi napas dalam terhadap 
penurunan nyeri pada pasien post 

operasi Sectio Caesarea di Ruang 
Pulih Sadar RSUD Dr. Soeroto 
Ngawi. 

Pengaruh  

Pemberian 

metode  

Relaksasi 

Sebelum  Sesudah  

∑ % ∑ % 

Nyeri Ringan 22 33,8 37 56,9 

Nyeri Sedang 43 66,2 28 43,1 

Total 65 100 65 100 

 P value = 0,039    α = 0,05 
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Pembahasan 
1. Nyeri Responden Sebelum Diberikan 

Metode Relaksasi Napas Dalam  
Dari 65 responden yang menjadi 

obyek penelitian, berdasarkan Tabel 4.1 
didapatkan data bahwa responden 
sedangkan yang mengalami nyeri sedang 

sejumlah 43 responden ( 66,2 % ), 
hampir setengahnya yaitu 30,8 % 
berpendidikan SD, hampir setengahnya 
yaitu 43,1 % berumur 15 – 30 tahun 
belum melakukan metode relaksasi 
napas dalam. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil uji statistik p value  pendidikan 
dengan nyeri sebelum pemberian 
metode relaksasi napas dalam = 0,003, 
p value umur dengan nyeri sebelum 
pemberian metode relaksasi napas dalam 
= 0,000. 

Menurut Asri (2006), tingkat 

pendidikan mempengaruhi respon 
seseorang dalam merasakan nyeri pada 
proses modulasi. Proses  terjadinya 
interaksi antara sistem analgesik 
endogen dengan input nyeri yang masuk 
ke kornu posterior medulla spinalis  
disebut proses modulasi. Proses 
modulasi inilah yang menyebabkan 
respon nyeri menjadi subyektif dan 
ditentukan oleh makna atau arti suatu 
input nyeri. Menurut Herr dan Mobilly 
(2005) Faktor umur adalah variabel 
penting yang mempengaruhi respon 
nyeri, bahwa orang dewasa dapat 

merasakan nyeri dengan alasan :  
kepercayaan bahwa nyeri merupakan 
sesuatu yang harus dijalankannya dalam 
kehidupan, tidak mengerti tentang 
akibat dari pada nyeri, tindakan 
diagnostik dan terapi yang mahal dan 
tidak menyenangkan, penyakit serius 
atau terminal,  perbedaan terminologi 
dalam menyatakan respon nyeri. Cara 
seseorang berespons terhadap nyeri 

adalah akibat dari banyak kejadian nyeri 
selama rentang hidupnya       (Smeltzer 
& Bare, 2002).   

Skala nyeri yang dirasakan oleh 

pasien post operasi Sectio Caesarea akan 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
tindakan bedah lainnya.Walaupun 
semuanya kembali kepada kemampuan 
seseorang dalam merespon nyeri yang 
dirasakan. Setiap orang memiliki cara 
yang berbeda dalam mengatasi dan 
menginterpretasikan nyeri. Cara 
seseorang berespons terhadap nyeri 
adalah akibat dari bagaimana respon 
nyeri seseorang dimana hal ini akan 
menunjukkan kesadaran dan usaha 
pencapaian atau peningkatan derajat 

kesehatan yang lebih baik pada yang 
berpendidikan tinggi daripada yang 
berpendidikan menengah atau rendah. 
Setiap pasien post operasi Sectio 
Caesarea akan mengalami nyeri post 
operasi karena rasa nyeri yang dirasakaan 
berasal dari luka yang terdapat pada 
bagian perut. Selain itu, terjadinya 
kontraksi dan pengerutan rahim juga 
menimbulkan rasa nyeri selama 
beberapa hari.  
 
2. Nyeri Responden Sesudah Pemberian 

Metode Relaksasi Napas  dalam 

Dalam penelitian ini didapatkan 
data bahwa responden yang mengalami 
nyeri ringan setelah dilakukan  Metode 
Relaksasi Napas  dalam sejumlah 37 
responden  ( 56,9 % ), hampir 
setengahnya yaitu 22 responden atau ( 
33,8 % ) berumur 15 – 30 tahun, 
hampir setengahnya 17 responden atau ( 
26,4 % ) berpendidikan SD, sudah 
melalukan metode relaksasi napas 
dalam. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
uji statistik p value  pendidikan dengan 
nyeri sebelum pemberian metode 
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relaksasi napas dalam = 0,000, p value 
umur dengan nyeri sebelum pemberian 
metode relaksasi napas dalam = 0,017. 

Menurut Ross (2008) tingkat 

pendidikan berpengaruh dalam 
memberikan respon terhadap segala 
sesuatu yang datang dari luar, dimana 
pada seseorang dengan pendidikan tinggi 
akan memberikan respon lebih rasional 
daripada yang berpendidikan menengah 
atau rendah . Faktor umur adalah 
variabel penting yang mempengaruhi 
respon nyeri. Menurut Potter & Perry 
(2006) terdapat hubungan antara nyeri 
dengan seiring bertambahnya umur, 
yaitu pada tingkat perkembangan. Orang 
dewasa  akan  mengalami perubahan 

neurofisiologis dan mengalami 
penurunan persepsi sensorik stimulus 
serta peningkatan ambang nyeri. 

Menurut Soenaryo (2003) nyeri 
yang dirasakaan pada post operasi Sectio 
Caesarea berasal dari luka yang terdapat 
pada bagian perut. Selain itu, terjadinya 
kontraksi dan pengerutan rahim juga 
menimbulkan rasa nyeri selama 
beberapa hari. Menurut Handerson 
Cristine(2005) teknik relaksasi Napas  
dalam dapat mengendalikan nyeri 
dengan meminimalkan aktifitas simpatik 
dalam sistem saraf otonom. Ibu 

meningkatkan aktifitas komponen saraf 
parasimpatik vegetatif secara stimultan. 
Teknik tersebut dapat mengurangi 
sensasi nyeri dan mengontrol intensitas 
reaksi ibu terhadap rasa nyeri. Sesuai 
dengan pendapat Smeltzer dan Bare 
(2002) metode relaksasi Napas  dalam 
mampu merangsang tubuh untuk 
melepaskan opioid endogen yaitu 
endorphin dan enkefalin, merelaksasikan 
otot skelet yang mengalami spasme yang 
disebabkan oleh peningkatan 
prostalglandin sehingga terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah akan 
meningkatkan aliran darah ke daerah 
yang mengalami spasme dan iskemia.  

Metode Relaksasi Napas  dalam 

untuk menurunkan nyeri pada pasien 
post operasi Sectio caecarea karena 
Metode Relaksasi melibatkan sistem otot 
dan respirasi dan tidak membutuhkan 
alat lain sehingga mudah untuk dilakukan 
kapan saja dan sewaktu – waktu dan 
tidak membutuhkan biaya. Selain itu 
Metode Relaksasi Napas  dalam dapat 
melatih pasien post operasi Sectio 
Caesarea dapat beradaptasi dengan nyeri 
sehingga ketergantungan terhadap 
penangan nyeri dengan farmakologi 
tidak terjadi. 

 
3. Pengaruh Pemberian Metode 

Relaksasi Napas  dalam Terhadap 
Penurunan Nyeri Pada Pasien Post 
Opearasi Sectio Caeasarea  

Sebelum dilakukan Metode 
Relaksasi Napas  dalam sebagian besar 
responden yaitu 43 responden (66,2 %) 
dari 65 responden mengalami nyeri 
sedang, sedangkan sesudah dilakukan 
Metode Relaksasi Napas  dalam sebagian 
besar responden yaitu 37 responden 
(56,9 %) dari 65 responden mengalami 
nyeri ringan. 

Berdasarkan hasil uji statistik 
penurunan nyeri sebelum dan sesudah 
dilakukan pemberian metode Relaksasi 
Napas  dalam uji statistik wilcoxon. 
Didapatkan nilai p value = 0,039 dengan 

nilai α = 0,05. Sehingga nilai p value ≤ 

α, maka H1 diterima. 
Dengan adanya penurunan nyeri, 

ini membuktikan bahwa pemberian 

metode relaksasi Napas  dalam dapat 
mengurangi rasa nyeri yang dirasakan 
oleh pasien. Penanganan 
Nonfarmakologi yaitu dengan teknik 
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relaksasi Napas   Dalam merupakan 
suatu bentuk asuhan keperawatan, yang 
dalam hal ini perawat mengajarkan 
kepada klien bagaimana cara melakukan 

Napas  dalam, napas  lambat (menahan 
inspirasi secara maksimal) dan 
bagaimana menghembuskan napas  
secara perlahan, Selain dapat 
menurunkan intensitas nyeri, teknik 
relaksasi Napas  dalam juga dapat 
meningkatkan ventilasi paru dan 
meningkatkan oksigenasi darah 
(Smeltzer & Bare, 2002). 

Hasil penelitan ini sesuai dengan 
prinsip yang mendasari penurunan nyeri 
oleh teknik relaksasi Napas  dalam yaitu 
terletak pada fisiologi sistem syaraf 

otonom yang merupakan bagian dari 
sistem syaraf perifer yang 
mempertahankan homeostatis 
lingkungan internal individu. Teknik 
relaksasi Napas  dalam dipercaya dapat 
menurunkan intensitas nyeri melalui 
mekanisme dengan merelaksasikan otot 
skelet yang mengalami spasme yang 
disebabkan oleh peningkatan 
prostalglandin sehingga terjadi 
vasodilatasi pembuluh darah akan 
meningkatkan aliran darah ke daerah 
yang mengalami spasme dan iskemi ( 
Nazarudin Umar,2003 ). 

Nyeri yang dihadapi oleh pasien 
post operasi Sectio Caeasarea 
merupakan masalah aktual yang dapat 
menimbulkan gangguan pemenuhan 
kebutuhan rasa nyaman dan bila tidak 
tertangani secara adekuat dapat 
mengganggu proses penyembuhan. 
Pasien memerlukan sarana koping untuk 
merespon rangsangan nyeri tersebut. 
Disini perawat dituntut untuk mampu 
memberikan fasilitas kepada pasien. 
Pendekatan secara holistik akan dapat 
memberikan fasilitas pada pasien 

sehingga pesan yang disampaikan 
perawat dapat diterima dengan baik oleh 
pasien. Melalui metode relaksasi Napas  
dalam perawat dapat menggunakan 

sebagai sarana menumbuhkan koping 
positif pasien dalam merespon nyeri. 
Secara teori teknik relaksasi Napas  
dalam mampu menurunkan persepsi 
nyeri . Dengan demikian metode 
relaksasi Napas  dalam ini benar-benar 
dapat digunakan sebagai metode asuhan 
keperawatan non farmakologi pada 
pasien post operasi Sectio Caesarea 
dengan harapan dapat meminimalkan 
pengguanaan analgetik mengingat 
pengaruh yang tidak menguntungkan 
bagi pasien. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa : 
1. Sebagian besar responden yaitu 66,2 

% atau 43 responden mmengalami 
nyeri sedang sebelum diberikan 
metode relaksasi napas dalam.  

2. sebagian besar responden yaitu 56,9 
% atau 37 responden mengalami 
nyeri ringan sesudah diberikan 
metode relaksasi napas dalam. 

3. Ada pengaruh pemberian metode 
relaksasi napas dalam terhadap 
penurunan nyeri pada pasien post 
operasi Section Caesarea di Ruang 
pulih Sadar RSUD Dr. Soeroto 

Ngawi 
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MODEL PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN 
 TEKNIK CUCI TANGAN TUJUH LANGKAH PADA MAHASISWA  

TINGKAT 1 PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN 
(Di Laboratorium Stikes Satria Bhakti Nganjuk) 

 

Rahayu Budi Utami 

Bregas Yhanika Bistara 
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ABSTRACT 
 

 Learning model is a model of learning system design that addressed to design a program and design a 
learning system with a large scale. Audio visual is a type of media that is widely used in Distance Education 
System Program. The purpose of this study was to determine the effect of model audio visual learning on the 
ability of a seven-step hand washing technique undergraduate nursing program on first level student STIKES 
Satria Bhakti Nganjuk. 

The design in this study is quasy experiment. The study was conduted in laboratory STIKES Satria 

Bhakti Nganjuk on date march 28 2012 until march 30 2012. Based on the total sampling technique 
obtained a sample as much as 66 student, where 33 students in the treatment group and 33 students in the 
control group. Independent variable research is the audio visual, while the dependent variable is the ability 

to study handwashing techniques, data were analyzed using SPSS v 16 with the Wilcoxon test statistic (α = 
0,05). 

Result of the research before giving audio visual learning model, in the treated group has value D as 
much as 48,5% of the student, whilein the control group has value D as much as 57,6%. After given audio 
visual learning model, in the treated group has value B as much as 54,5% of the students, while in the 

control group shas value C as much as 42,4%. Wilcoxon statistical test result ρ  = 0,003 with ρ  < (α 

= 0,005) so that Ho refused and Ha is received by the model audio visual learning on the ability of a 
seven-step hand washing technique undergraduate nursing program on first level student STIKES Satria 
Bhakti Nganjuk 

Giving lectures with audio-visual learning model affects study seven-step hand washing technique on 
a student level undergraduate nursing STIKES satria bhakti Nganjuk. Where the students more easily 
understand and apply as directed in the instructions given in the method. 

 
Keyword : Audio visual, Hand Wash Capability. 
 
 

PENDAHULUAN 
Mencuci tangan adalah 

membersihkan tangan dari segala kotoran, 
dimulai dari ujung jari sampai siku dan 
lengan dengan cara tertentu sesuai 
kebutuhan dengan menggunakan air dan 
sabun (Bandiyah, 2009). Teknik cuci tangan 

dengan benar ada tujuh langkah. Tujuan 
cuci tangan yaitu menghilangkan kotoran 

dan debu secara mekanis dari permukaan 
kulit dan mengurangi jumlah 
mikroorganisme sementara (Saifuddin, 
2004). Kesehatan dan kebersihan tangan 

secara bermakna dapat mengurangi jumlah 
mikroorganisme penyebab penyakit pada 
kedua tangan dan lengan serta 
meminimalkan kontaminasi silang 
(Prawirohardjo, 2004). Teknik cuci tangan 
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sudah diajarkan sejak di pembelajaran biasa 
yaitu dengan menggunakan standart 

operasional prosedur (SOP) tulis. Namun 
faktanya  masih banyak  mahasiswa STIkes 
Satria Bhakti Nganjuk yang sudah diajarkan 
teknik cuci tangan tujuh langkah kurang 
bisa melakukan teknik cuci tangan dengan 
tepat. 

Setiap proses belajar mengajar selalu 
menghasilkan hasil belajar. Sehubungan 
dengan hal inilah keberhasilan proses 
mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan 
yaitu maksimal apabila seluruh bahan 
pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai 
oleh siswa, baik sekali/optimal apabila 76% 

- 99% bahan pelajaran yang diajarkan dapat 
dikuasai oleh siswa, baik/minimal apabila 
60% - 75% bahan pelajaran yang dikuasai 
oleh siswa, dan kurang apabila siswa hanya 
dapat menguasai kurang dari 60% dari 
pelajaran yang telah diajarkan (Djamarah, 
2006). Menurut hasil penelitian Haryanto 
(2011), penilaian model permasalahan 
tervisua lisasi oleh mahasiswa yaitu 
dikatakan sangat baik jika materi FLC 
mencapai 77%, aspek layout mencapai 
76%, aspek visual mencapai 77%, dan 
aspek audio mencapai 75%. Dari data awal 

yang dilakukan pada tanggal 03 Nopember 
2011, didapatkan dari 30 mahasiswa STIKes 
Satria Bhakti Nganjuk ada 25 mahasiswa 
(83,33%) kurang tepat dalam melakukan 
teknik cuci tangan tujuh langkah dan 5 
orang (16,67%) sudah tepat dalam 
melakukan teknik cuci tangan tujuh 
langkah. Dari 30 mahasiswa tersebut sudah 
pernah diajarkan teknik cuci tangan tujuh 
langkah. 

Faktor psikologis adalah keadaan 
psikologis seseorang yang dapat 
mempengaruhi proses belajar. Beberapa 
faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses belajar  adalah 
kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, 
dan bakat (Baharuddin, 2007). Kehadiran 
faktor-faktor psikologis dalam belajar akan 

memberikan andil yang cukup penting. 
Faktor-faktor psikologis senantiasa akan 

memberikan landasan dan kemudahan 
dalam upaya mencapai tujuan belajar secara 
optimal. Sebaliknya tanpa kehadiran faktor-
faktor psikologis bisa jadi memperlambat 
proses belajar (Sardiman, 2011). Selain itu, 
faktor fisiologis juga berperan penting 
dalam proses belajar. Faktor fisiologis yaitu 
faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kondisi fisik individu. Pada faktor fisiologis 
terdapat keadaan tonus jasmani dan fungsi 
jasmani. Keadaan tonus jasmani pada 
umumnya sangat mempengaruhi aktivitas 
belajar seseorang, dimana pada kondisi fisik 

yang lemah atau sakit akan menghambat 
tercapainya hasil belajar yang maksimal. 
Sedangkan pada fungsi jasmani, selama 
proses belajar berlangsung peran fungsi 
fisiologis pada tubuh manusia sangat 
mempengaruhi hasil belajar, terutama 
panca indra (Baharuddin, 2007). Sehingga, 
faktor-faktor psikologis dan fisiologis sangat 
mempengaruhi dalam proses belajar. 
Namun faktanya, mahasiswa tingkat I 
program studi sarjana keperawatan STIKes 
Satria Bhakti Nganjuk yang sudah diajarkan 
teknik cuci tangan tujuh langkah kurang 

tepat dalam melakukan teknik cuci tangan 
tujuh langkah. Ketidak mampuan 
mahasiswa dalam melakukan teknik cuci 
tangan tujuh langkah akan mengakibatkan 
terjadinya infeksi nosokomial (Bandiyah, 
2009).  

Untuk mengoptimalkan respon 
mahasiswa dalam memahami dan 
menjalankan cuci tangan dengan benar, 
maka dengan mengadakan pembelajaran 
menggunakan media auditif, media visual, 
dan media audiovisual. Pada dasarnya, 
setiap model pembelajaran mudah diterima 
mahasiswa sesuai dengan kemampuan dari 

mahasiswa itu sendiri dalam menerima 
pelajaran. Tetapi, model pembelajaran 
Audio visual lebih dapat memudahkan 
mahasiswa dalam menerima suatu pelajaran 
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karena mengandung unsur suara dan 
gambar secara bersamaan. Sehingga, 

mahasiswa lebih mudah dalam mengingat 
pelajaran yang telah disampaikan 
(Djamarah, 2006). 

 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Audiovisual terhadap 
kemampuan dalam melakukan teknik cuci 
tangan tujuh langkah pada mahasiswa 
tingkat I program studi sarjana keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk. 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kemampuan 
mahasiswa tingkat I program studi 
sarjana keperawatan STIKes Satria 

Bhakti Nganjuk dalam melakukan 
teknik cuci tangan tujuh langkah 
sebelum diberikan intervensi. 

b. Mengidentifikasi kemampuan 
mahasiswa tingkat I program studi 
sarjana keperawatan STIKes Satria 
Bhakti Nganjuk dalam melakukan 
teknik cuci tangan tujuh langkah 
sesudah diberikan intervensi 

c. Menganalisa pengaruh model 

pembelajaran Audio visual terhadap 
kemampuan dalam melakukan teknik 
cuci tangan tujuh langkah pada 
mahasiswa tingkat I program studi 
sarjana keperawatan STIKes Satria 

Bhakti Nganjuk. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan  

rancangan Quasy-eksperimen yaitu satu 
kelompok dilakukan intervensi sesuai 
dengan metode yang dikehendaki, 

kelompok lainnya dilakukan seperti 
biasanya (Nursalam, 2008). 

Populasi dalam penelitian ini ialah 
seluruh mahasiswa tingkat I program studi 
sarjana keperawatan STIKes Satria Bhakti 
Nganjuk yang berjumlah 66 mahasiswa. 

Teknik yang digunakan adalah total 
sampling yaitu dimana peneliti menetapkan 

seluruh subjek yang memenuhi kriteria 
penelitian dimasukkan dalam penelitian 
(Nursalam, 2008). Sampel pada penelitian 
ini adalah mahasiswa tingkat I program 
studi sarjana keperawatan STIKes Satria 
Bhakti Nganjuk yang berjumlah 66 
mahasiswa 

Variabel pada penelitian ada 2 yaitu 
(1) Variabel independen (variabel bebas) 
adalah model pembelajaran Audio visual 
dan (2) Variabel dependent dalam 
penelitian ini adalah kemampuan teknik 
cuci tangan tujuh langkah 

 

Hasil Penelitian 
1. Kemampuan Mahasiswa Tingkat 1 

Program Studi Sarjana Keperawatan 
STIKES Satria Bahkti Nganjuk Dalam 
Melakukan Teknik Cuci Tangan Tujuh 
Langkah Sebelum Diberikan Intervensi 

Kategori  

Nilai 

Model Pembelajaran 

Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

A 1 3 0 0 

B 1 3 0 0 

C 15 45,5 14 42,4 

D 16 48,5 19 57,6 

E 0 0 0 0 

Total 33 100 33 100 

 
2. Kemampuan Mahasiswa Tingkat 1 

Program Studi Sarjana Keperawatan 
STIKES Satria Bhakti Nganjuk Dalam 
Melakukan Teknik Cuci Tangan Tangan 
Tujuh Langkah Sesudah Diberikan 
Intervensi  

Kategori 

Nilai 

Model Pembelajaran 

Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok Kontrol 

∑ % ∑ % 

A 6 18,2 4 12,1 

B 18 54,5 8 24,2 

C 8 24,2 14 42,4 

D 1 3 7 21,2 

E 0 0 0 0 

Total 33 100 33 100 
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3. Pengaruh Model Pembelajaran Audio 

Visual tulis Terhadap Kemampuan 
Dalam Melakukan Teknik Cuci Tangan 
Tujuh Langkah Pada Mahasiswa Tingkat 
1 Program Studi Sarjana Keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk 

 
Kate
gori 

Nila
i 

Model Pembelajaran 

        Kelompok 
Perlakuan 

Kelompok Kontrol 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

A 1 3 6 18,2 0 0 4 12,1 

B 1 3 18 54,5 0 0 8 24,2 

C 15 45,5 8 24,2 14 42,
4 

14 42,4 

D 16 48,5 1 3 19 57,
6 

7 21,2 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tota
l 

33 100 33 100 33 10
0 

33 100 

Hasil Uji Statistik Wilcoxon ρ = 0,003 
α = 0,05    Z = -2,962a 

 

Pembahasan 
 
1. Kemampuan Mahasiswa Tingkat 1 

Program Studi Sarjana Keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk Dalam 
Melakukan Teknik Cuci Tangan Tujuh 
Langkah Sebelum Diberikan Intervensi 
 

Hasil penelitian  pre test didapatkan 
sebanyak 16 (48,5%) mahasiswa dari 33 
mahasiswa pada kelompok perlakuan 
mendapatkan nilai D dan 19 (57,6%) 

mahasiswa dari 33 mahasiswa mendapatkan 
nilai D pada kelompok kontrol. Penelitian 
pada kelompok perlakuan ini dipengaruhi 
oleh usia antara 18 tahun – 19 tahun 
sebanyak 13 mahasiswa (81%) dari 16 
mahasiswa, jenis kelamin laki – laki 
sebanyak 10 mahasiswa (62%) dari16 
mahasiswa, pendidikan SMA sebanyak 12 
mahasiswa (75%), dan jurusan IPA 
sebanyak 8 mahasiswa (50%) dari 16 
mahasiswa. Sedangkan pada kelompok 
kontrol dipengaruhi oleh usia antara 18 
tahun – 19 tahun sebanyak 16 mahasiswa 
(84%) dari 19 mahasiswa, jenis kelamin 

perempuan sebanyak 12 mahasiswa (63%) 

dari 19 mahasiswa, pendidikan SMA 
sebanyak 15 mahasiswa (79%) dari 19 

mahasiswa, dan jurusan IPA sebanyak 11 
mahasiswa (58%) dari 19 mahasiswa. 

Belajar merupakan proses internal 
yang kompleks. Yang terlibat dalam proses 
internal tersebut adalah seluruh mental 
yang meliputi ranah – ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotorik (Dimyati, 2006). 
Model desain sistem pembelajaran yang 
dikemukakan oleh Dick dan Carey (2005) 
telah lama diguanakan untuk menciptakan 
pembelajaran yang efektif, efisien, dan 
menarik. Model desain sistem pembelajaran 
yang dikembangkan oleh Dick dkk ini 

terdiri atas beberapa komponen dan sub 
komponen yang perlu dilakukan untuk 
membuat rancangan aktivitas pembelajaran 
yang lebih besar. Rumusan tujuan 
pembelajaran dapat dikembangkan baik dari 
rumusan tujuan pembelajaran yang sudah 
ada pada silabus maupun dari hasil analisis 
kinerja atau performance analysis. 
Rumusan tujuan pembelajaran dapat juga 
dihasilkan melalui proses analisis kebutuhan 
atau need analysis dan pengalaman-
pengalaman tentang kesulitan –kesulitan 
belajar yang dihadapi oleh siswa (Pribadi, 

2010). Para ahli sepakat bahwa secara 
intelektual, anak didik selalu menunjukkan 
perbedaan. Hal ini terlihat dari cepatnya 
tanggapan siswa terhadap rangsangan yang 
diberikan dalam kegiatan belajar mengajar, 
dan lambatnya tanggapan siswa terhadap 
rangsangan yang diberikan. Seperti halnya 
faktor umur dan jenis kelamin dapat 
mempengaruhi dalam penerimaan 
pembelajaran pada siswa (Djamarah, 2006). 

Dari uraian diatas didapatkan antara 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
mempunyai nilai yang hampir sama yaitu 
mendapatkan nilai kurang, hal ini 

disebabkan karena pada kedua kelompok ini 
belum pernah menerima informasi tentang 
teknik cuci tangan tujuh langkah dengan 
benar sehingga pada kedua kelompok ini 
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belum bisa melakukan teknik cuci tangan 
tujuh langkah dengan benar secara tepat. 

Hal ini berkaitan dengan hampir sebagian 
responden dulunya jurusan IPS dan SMK 
sehingga mereka kurang mengerti tentang 
kesehatan, selain itu usia mereka yang 
sebagian besar tergolong masih muda 
dimana belum begitu memikirkan tentang 
kesehatan sekitar. 
 
2. Kemampuan Mahasiswa Tingkat 1 

Program Studi Sarjana Keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam 
melakukan teknik cuci tangan tujuh 
langkah Sesudah Diberikan Intervensi 

 
Penelitian post test didapatkan 

sebanyak 18 (54,5%) mahasiswa 
mendapatkan nilai B pada kelompok 
perlakuan dan 14 (42,4%) mahasiswa pada 
kelompok kontrol mendapatkan nilai C. 
Penelitian pada kelompok perlakuan ini 
dipengaruhi oleh usia 18 tahun – 19 tahun 
sebanyak 13 mahasiswa (72%) dari 18 
mahasiswa, jenis kelamin laki – laki 
sebanyak 12 mahasiswa (67%) dari 18 
mahasiswa, pendidikan SMA sebanyak 16 
mahasiswa (89%) dari 18 mahasiswa, dan 

jurusan IPS sebanyak 8 mahasiswa (44%) 
dari 18 mahasiswa. Sedangkan pada 
kelompok kontrol dipengaruhi oleh usia 
antara 18 tahun – 19 tahun sebanyak 12 
mahasiswa (86%) dari 14 mahasiswa, jenis 
kelamin perempuan sebanyak (57%) dari 
14 mahasiswa, pendidikan SMA sebanyak 
10 mahasiswa (71%) dari 14 mahasiswa, 
dan jurusan IPA sebanyak 7 mahasiswa 
(50%) dari 14 mahasiswa. 

Dalam proses belajar mengajar 
kehadiran media mempunyai arti yang 
cukup penting. Karena dalam kegiatan 
tersebut ketidak jelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan 
menghadirkan media sebagai perantara.  

 
 

Media dapat mewakili apa yang 
kurang mampu guru ucapkan melalui kata-

kata atau kalimat tertentu bahkan 
keabstrakan bahan dapat dikonkretkan 
dengan kehadiran media. Media sebagai 
sumber belajar diakui sebagai alat bantu 
auditif, visual, dan audio visual. 
Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini 
tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan 
dengan perumusan tujuan instruksional 
(Djamarah, 2006). Keunggulan dari media 
audio ini adalah kamampuannya dalam 
menyampaikan pesan atau informasi 
melalui unsur verbal. Perkembangan 
teknologi membuat pengguna program 

audio dapat merekam dan menyimpan 
materi pelajaran dalam format digital yang 
mudah dioperasikan dan bersifat portable. 
Sedangkan pada media video memberikan 
kesempatan kepada penggunanya untuk 
belajar melalui unsur suara (audio) dan 
gambar (visual) secara simultan (Pribadi, 
2010). Jenis media ini mempunyai 
kemampuan yang lebih baik, karena 
meliputi kedua jenis media yang pertama 
dan kedua (Djamarah, 2006).  

Setelah diberikan pembelajaran audio 
visual antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol ada peningkatan dalam 
kesignifikanan dimana kelompok perlakuan 
mempunyai peningkatan kemampuan yang 
lebih tinggi dibuktikan dengan faktor usia 
yang hampir seluruhnya usianya masih 
remaja dan cukup matang sehingga 
pembelajaran audio visual sangat mudah 
diterima dengan baik oleh karena ada 
proses pembelajaran melalui audio dan 
visual dan berdampak pada hasil yang 
didapat (outcome). Selain itu dibuktikan 
dengan sebagian besar responden dulunya 
SMA dan jurusan IPA dimana sudah pernah 
mendapatkan sedikit pelajaran tentang 

kesehatan sebagai contohnya pembelajaran 
tentang mikroorganisme yang ada dikulit 
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3. Pengaruh Model Pembelajaran Audio 
visual Terhadap Kemampuan Dalam 

Melakukan Teknik Cuci Tangan Tujuh 
Langkah Pada Mahasiswa Tingkat 1 
Program Studi Sarjana Keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk 

 
jumlah kategori nilai Mahasiswa 

Tingkat 1 Program Studi Sarjana 
Keperawatan Stikes Satria Bhakti Nganjuk 
pada kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol sebelum dan sesudah diberikan 
model pembelajaran audio vusual. Pada 
tabel 4.3 didapatkan pada kelompok 
perlakuan sejumlah 16 (48,5%) mahasiswa 

dari 33 mahasiswa dengan nilai D dan pada 
kelompok  kontrol sejumlah 19 (57,6%) 
mahasiswa dari 33 mahasiswa dengan nilai 
D. Pada post test model pembelajaran 
audio visual didapatkan sebanyak 18 
(54,5%) mahasiswa dengan nilai B pada 
kelompok perlakuan, sedangkan 14 
(42,4%) mahasiswa dengan nilai C pada 
kelompok kontrol. Dari tabel 4.3Uji 

statistik Wilcoxon didapatkan α = 0.003, 

dimana α < α (0.05) sehingga ada pengaruh 
model pembelajaran audio visual terhadap 
kemampuan teknik cuci tangan tujuh 
langkah pada mahasiswa tingkat 1 program 
studi sarjana keperawatan STIKes Satria 
Bhakti Nganjuk. 

       Penekanan utama dalam 
pengajaran audio visual adalah pada nilai 
belajar yang diperoleh melalui pengalaman 

kongkret tidak hanya didasarkan atas kata – 
kata belaka. Materi audio visual hanya dapat 
berarti bila dipergunakan sebagai bagian 
dari proses pengajaran. Konsep tentang 
perlunya pengintegrasian materi audio 
visual kedalam kurikulum tetap 
dipertahankan (Sudjana, 2009). 
Perkembangan teknologi ini membuat 
pengguna audio dapat merekam dan 
menyimpan materi pelajaran dalam format 
digital yang mudah dioperasikan dan 
bersifat portable. Hal ini memberi 

kemungkinan bagi mahasiswa untuk belajar 
dimana saja dan kapan saja (Pribadi, 2010) 

       Dari uraian diatas didapatkan ada 
pengaruh model pembelajaran audio visual 
terhadap peningkatan kemampuan 
mahasiswa dalam melakukan teknik cuci 
tangan tujuh langkah. Model pembelajaran 
audio visual ini merupakan salah satu cara 
yang dapat meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menerima pesan atau 
informasi melalui unsur audio dan visual, 
sehingga mahasiswa lebih mudah 
memahami dan menerapkannya 

 

Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Kemampuan mahasiswa tingkat 1 

program studi sarjana keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam 

melakukan teknik cuci tangan tujuh 
langkah sebelum diberikan intervensi, 
pada kelompok perlakuan yang 
berjumlah 16 (48,5%) responden 
dengan nilai D dan pada kelompok 
kontrol berjumlah 19 (57,6%) 
responden dengan nilai D. 

2. Kemampuan mahasiswa tingkat 1 
program studi sarjana keperawatan 
STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam 
melakukan teknik cuci tangan tujuh 
langkah sesudah diberikan intervensi, 
pada kelompok perlakuan yang 

berjumlah 18 (54,5%) responden 
dengan nilai B dan pada kelompok 
kontrol berjumlah 14 (42,4%) 
responden dengan nilai C. 

3. Ada pengaruh model pembelajaran 
audio visual terhadap kemampuan 
mahasiswa dalam melakukan teknik 
cuci tangan tujuh langkah yang 
dibuktikan dengan hasil uji statistik 

Wilcoxon α = 0.003, dimana α < α 

(0.05). 
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ABSTRACT 
 

Pursuant to antecedent study at mother in TK Dharma Wanita II Kapas got almost go 
home its child school seldom be asked again what have in studying its child in school and seldom 

monitor growth of his language of time at home. This research aim to to know relation giving of 
stimulus of verbal with growth of language at age child of prasekolah in TK Dharma Wanita II 
Kapas District of Sukomoro Nganjuk. 

This research represent quantitative research use desain research of control case with 
approach of retrospektif. Total used Sampling method of Sampling. taken Sampel counted 20 
responder that is mother everybody which accompany its child to TK Dharma Wanita II Kapas 
on 05 - 07 March 2012. Technique data collecting of dependen that is passing kuesioner to know 
variable giving of verbal stimulasi and independent data collecting technique pass Chek list to 
know growth of age child language of prasekolah. After is tabulation of existing data analysed by 

using test of spearman rank's with level α = 0,05. 

Result of research show pursuant to giving of verbal stimulasi is with good category that 
is 13 responder (65%). While growth of language is with category enough 9 responder (45%). 

Obtained by correlation coefficient value (r) = 0,634 with α = 0,05 and p value 0,003 having a 
meaning of the existence of relation between giving of stimulus of verbal with growth of 
language at age child of prasekolah. 

From result of this research that there is relation him giving of stimulus of verbal with 
growth of language. Expected by there is make-up of role of old interesting mother fellow and 
teacher in giving verbal stimulasi and growth of language at child of prasekolah good at the time 
of child in school and also at home. 

 
Keyword : Stimulus of verbal, Growth of language, Child age preschool 

 
 

PENDAHULUAN 
Pengembangan bahasa melibatkan 

aspek sensori motorik terkait dengan 
kegiatan mendengar, kecakapan memaknai 
dan produksi suara. Kondisi ini sudah 
dibawa anak mulai lahir. Cowlly (1997) 
mengistilahkan sebagai “brains wired for 
the task”. Pada masa persiapan tersebut 

anak mulai memiliki sikap di mana sikap 
merupakan konstelasi komponen yang 
terdiri dari kognitif (kepercayaan), afektif 
(perasaan) dan konatif (perilaku) yang 
saling menunjang / berinteraksi. 
Lingkunganlah yang selanjutnya yang turut 
memperkaya bahasa anak dengan baik. 
Disinilah peran ibu dan pendidik dalam 
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menyiapkan diri dan lingkungan agar 
perolehan bahasa anak mampu berkembang 

secara optimal. Pada kenyataannya 
berdasarkan survey pendahuluan yang 
dilakukan peneliti kepada ibu yang 
menemani anaknya menunjukkan bahwa 
hampir dari ibu mengatakan bahwa anaknya 
setiap selesai pulang sekolah jarang lagi 
menanyakan ulang apa yang sudah diajarkan 
di sekolahnya, bahasanya jarang di kontrol. 
Padahal pada anak usia prasekolah, stimulasi 
perkembangan diantaranya tentang 
perkembangan bahasa (Depdiknas RI, 
2006). Sedangkan stimulasi dilakukan 
untuk merangsang empat aspek 

kemampuan dasar yaitu kemampuan gerak 
kasar, kemampuan gerak halus, 
kemampuan berbicara dan bahasa, 
kemampuan bersosalisasi dan kemandirian 
(Depkes RI, 2005).   

Seperti dilaporkan Human 
Development Index (HDI) tahun 2003 
tentang perkembangan bahasa pada anak 
menunjukkan bahwa Negara Indonesia pada 
urutan ke 112 (6,8%) dari 175 negara. 
Posisi ini jauh dibawah Singpura yang ada di 
posisi ke 28 (8,9%), Brunei Darussalam ke 
31 (8,7%), Malaysia ke 58 (7,9%), 

Thailand ke 74 (7,7%) dan Filipina ke 85 
(7,5%). Hasil studi pendahuluan di TK 
Dharma Wanita II pada bulan Oktober 
2011 terdapat 20 ibu yang mempunyai anak 
usia prasekolah. Wawancara yang dilakukan 
pada 13 ibu diketahui hampir sepulang 
sekolah anaknya jarang di tanyakan lagi apa 
yang sudah di pelajari anaknya di 
sekolahnya dan jarang memonitor 
perkembangan bahasanya sewaktu di 
rumah. Dari hasil indikator yang sudah 
diberikan peneliti kepada anak 
membenarkan bahwa  terdapat 13 dari 20 
anak yang ada anak yang memiliki 

perkembangan bahasanya kurang dari 
indikator.  

Hal ini membuktikan peran orang tua 
sangat penting dalam membantu anak 

melatih kemampuan dasar dengan mengajak 
bermain secara konstruktif dan 

menyediakan alat permainan yang 
dibutuhkan anak (Nursalam, 2003). 
Stimulasi yang diberikan secara efektif jelas 
dapat membuat potensi kecerdasan anak 
mencapai titik maksimal. Peran ibu sebagai 
pendidik yang mampu mengatur dan 
mengendalikan anak, ibu juga berperan 
dalam mendidik anak dan mengembangkan 
kepribadiannya, pendidikan juga menuntut 
ketegasan dan kepastian dalam 
melaksanakannya (Gunarso, 2003). 
Memang perkembangan motorik kasar 
maupun motorik halus sering diajarkan oleh 

orang tua padahal yang terpenting dalam 
perkembangan usia prasekolah adalah 
perkembangan bahasa dan penelitian 
tentang perkembangan bahasa pada anak 
prasekolah jarang diteliti. Pengembangan 
bahasa pada anak lebih menekan pada 
mendengar dan berbicara bukan pada 
membaca dan menulis, perlu diingat bukan 
menekan pada aspek tersebut. Keluarga 
harus merangsang anak untuk tertarik 
mengamati dan mempertanyakan tentang 
berbagai benda atau kejadian di sekeliling 
kita yang mereka dengar, lihat dan rasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua 
harus menjawab dengan cara menyediakan 
sarana yang semakin merangsang anak 
berfikir lebih dalam dan menstimulus 
perkembangan bahasa anak tersebut. Orang 
tua harus memberi kesempatan pada anak 
untuk mengembangkan khayalan, 
merenung, berfikir dan mewujudkan 
gagasan anak (Harlimsyah, 2008). 

Berdasarkan uraian diatas perlu 
dilakukan upaya pemecahannya salah satu 
upayanya adalah memberikan stimulasi  
pada anak, karena apabila orang tua 
khususnya ibu saat anak berusia prasekolah 

kurang dalam memberi stimulasi atau 
perhatian dalam perkembangan bahasa, 
akan berakibat penurunan perkembangan 
otak atau kecerdasan. Para peneliti di Bailor 
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of Medicine yang dikutip dari Ali Nugraha 
(2003) menemukan, perkembangan otak 

anak yang jarang diajak bermain atau jarang 
disentuh lebih kecil 20% atau 30% dari 
ukuran normal pada usia itu. Oleh karena 
itu, otak anak perlu mendapat rangsangan 
dari lingkungannya (Nugraha, 2003). Dari 
uraian di atas peneliti tertarik untuk 
meneliti “hubungan pemberian stimulus 
verbal dengan perkembangan bahasa pada 
anak usia prasekolah di TK Dharma Wanita 
II Kapas Kecamatan Sukomoro Nganjuk”. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan 
pemberian stimulus verbal dengan 
perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah di TK Dharma Wanita II 
Kapas Kecamatan Sukomoro Nganjuk. 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi pemberian stimulus 

verbal di TK Dharma Wanita II Kapas  
Kecamatan Sukomoro Nganjuk. 

b. Mengidentifikasi perkembangan 
bahasa pada anak usia prasekolah di 
TK Dharma Wanita II Kapas 
Kecamatan  Sukomoro Nganjuk. 

c.  Menganalisa hubungan pemberian 
stimulus verbal dengan 
perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah di TK Dharma Wanita II 
Kapas Kecamatan Sukomoro 
Nganjuk. 

 
Metodologi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, desain 
yang digunakan peneliti adalah case control 
yaitu peneliti melakukan pengukuran pada 
variabel dependen terlebih dahulu 
(perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah), sedangkan variabel independen 

ditelusuri secara restrospektif untuk 
menentukan ada tidaknya faktor (variabel 
independen) yang berperan (stimulasi 
verbal ibu).  

Kemudian penelitian ini dikenal 
dengan retrospektif yaitu rancangan bangun 

dengan melihat ke belakang dari suatu 
kejadian yang berhubungan dengan kejadian 
kesakitan yang diteliti (Hidayat, 
2007).Penelitian ini mengetahui hubungan 
pemberian stimulus verbal dengan 
perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah di TK Dharma Wanita II Kapas 
Kecamatan Sukomoro Nganjuk. 

Dalam penelitian ini populasinya 
adalah 40 responden dengan pembagian 
semua ibu berjumlah 20 orang dan anak 
usia pra sekolah berjumlah 20 orang di TK 
Dharma Wanita II Kapas Kecamatan 

Sukomoro Nganjuk. Dan sampelnya 40 
responden dengan pembagian semua ibu 
berjumlah 20 orang dan anak usia pra 
sekolah berjumlah 20 orang di TK Dharma 
Wanita II Kapas Kecamatan Sukomoro 
Nganjuk. Pada penelitian ini sampel yang 
diambil adalah total sampling. 40 
responden dengan pembagian semua ibu 
berjumlah 20 orang dan anak usia pra 
sekolah berjumlah 20 orang di TK Dharma 
Wanita II Kapas Kecamatan Sukomoro 
Nganjuk. 

Variabel ada 2 yaitu Variabel 

Independen adalah Pemberian stimulus 
verbal dan Variabel Dependennya adalah 
Perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah. 

 
 

Hasil Penelitian 
1. Pemberian stimulus verbal pada anak 

usia prasekolah 
Kategori 

Pemberian 

Stimulus 

Verbal 

Frekuensi Prosentase 

Baik 13 65% 

Cukup 3 15% 

Kurang 4 20% 

Jumlah 20 100% 
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2. Perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah 
Kategori 

Pemberian 

Stimulasi 

Frekuensi Prosentase 

Baik 6 30% 

Cukup 9 45% 

Kurang 5 25% 

Jumlah 20 100% 

 
3. Hubungan pemberian stimulasi verbal 

dengan perkembangan bahasa pada anak 
usia prasekolah 

Pemberi

an 

Stimulus 

Verbal 

Perkembangan bahasa pada 

anak usia prasekolah 
Total 

Baik Cukup  Kurang 

Baik 6 30
% 

6 30% 1 5% 1
3 

65
% 

Cukup 0 0% 2 10% 1 5% 3 15
% 

Kurang 0 0% 1 5% 3 15% 4 20
% 

Total 6 30
% 

9 45% 5 25% 2
0 

10
0% 

p value 
0.003 

α = 0,05         r = 0,634   

 
Pembahasan 
1. Psikososial Anak Prasekolah 

Pemberian Stimulus Verbal Pada Anak 

Usia Prasekolah 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa dari 20 responden sebagian besar 13 
(65%) responden melakukan pemberian 
stimulasi verbal dengan baik. Hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor 
pendukung yaitu pendidikan terakhir ibu. 
Faktor pendidikan terakhir dapat 
ditunjukkan pada gambar 4.5 didapatkan 
bahwa dari 20 responden sebagian besar 
berpendidikan terakhir SMP, sebanyak 12 
responden (60%). Penelitian ini dapat 
ditunjukkan dengan memakai uji statistik 
Spearman Rank dengan program SPSS versi 

16 dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 
koefisien korelasi (r) = 0.728 dengan nilai 
p value = 0.000.  

Hubungan pendidikan ibu dengan 
pemberian stimulus verbal ini termasuk ada 
derajat hubungan kuat yang berarti 

mempunyai hubungan yang searah. Apabila 
semakin tinggi pendidikan maka pemberian 

stimulus verbal baik. 
Status pendidikan keluarga menjadi 

salah satu faktor tumbuh kembang anak.  
Menurut Notoatmodjo yang dikutip Siti 
Pariani  (2001)  bahwa pengetahuan 
merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah 
seseorang melakukan penginderaan 
terhadap suatu objek tertentu. Sesuai 
dengan pendapat 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.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti 
berpendapat bahwa pendidikan terakhir 
dapat mempengaruhi pemberian stimulasi. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang maka semakin tinggi pula 
pemahamannya tentang pemberian 
stimulasi verbal sehingga dengan 
pemahaman yang baik akan lebih mudah 

dalam memberikan stimulasi yang baik pula 
bagi perkembangan anak begitu juga 
sebaliknya. Sehingga untuk lebih 
meningkatkan kemampuan dalam 
pemberian stimulasi verbal pada anak, ibu 
diharapkan dapat secara rutin menambah 
wawasan mengenai stimulasi verbal pada 
anak usia prasekolah dengan cara membaca 
dan bertanya kepada tenaga pendidik 
maupun tenaga kesehatan. Seorang guru 
dan perawat juga dapat berperan dalam 
meningkatkan pemberian stimulasi verbal 
dengan memberikan Health Education 
maupun konseling mengenai berbagai 

metode pemberian stimulasi verbal pada 
ibu 
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2. Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia 
Prasekolah 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
hampir setengahnya perkembangan bahasa 
anak responden menunjukkan kategori 
cukup yaitu sebanyak 9 responden pada 
anak usia prasekolah (45%) dari 20 
responden. Faktor yang mempengaruhi 
perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah pada peneltian ini adalah jenis 
kelamin anak. Berdasarkan hasil 
Crosstabulation Lampiran 12 menunjukkan 
bahwa dari 10 anak perempuan diantaranya 
3 mempunyai perkembangan bahasa baik 
(30%), 5 mempunyai perkembangan bahasa 

cukup (50%) dan 2 mempunyai 
perkembangan bahasa kurang (20%)  

   Perkembangan bahasa berarti 
perkembangan kemampuan untuk 
memberikan atau menanggapi respon 
terhadap suara, mengikuti perintah dan 
berbicara spontan (Soetjiningsih, 1998). 
Anak yang mendapatkan stimulasi yang 
terarah dan teratur akan lebih cepat 
berkembang dibandingkan dengan anak 
yang kurang atau tidak mendapat stimulasi 
(Soetjiningsih, 1998). Anak prasekolah 
adalah anak yang berusia antara 4 sampai 6 

tahun (Depkes RI, 2005).  Anak prasekolah 
adalah anak yang terdiri dari berbagai 
macam potensi. Potensi itu dirangsang dan 
dikembangkan agar pribadi anak 
berkembang secara optimal. Menurut 
pendapat Yamin (2010) terdapat dua proses 
yang mendasari perkembangan inividu 
dalam memahami dunia, yaitu: 
perorganisasian dan penyesuaian. Untuk 
membuat dunia kita masuk akal, kita 
mengorganisasian pengalaman yang 
diperoleh. Cara berpikir anak pada tahap 
tertentu sangat berbeda dari cara mereka 
berpikir pada tahap lain  

Anak yang memiliki kecerdasan tinggi 
belajar berbicara lebih cepat dan 
memperlihatkan penguasaan bahasa yang 
lebih unggul ketimbang anak yang 

kecerdasannya rendah (Hurlock, 2005). 
Dibandingkan dengan anak perempuan, 

anak laki – laki tertinggal dalam belajar 
berbicara (Hurlock, 2005). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti 
berpendapat jenis kelamin anak dapat 
mempengaruhi perkembangan bahasa, hal 
tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkembangan bahasa anak 
yang baik. Ternyata anak perempuan lebih 
cepat dalam perkembangan bahasanya dari 
pada anak laki – laki, sehingga hal tersebut 
dapat diantisipasi dengan meningkatkan 
peran guru dalam memberikan stimulasi 
perkembangan bahasa pada anak prasekolah 

dan pemberian stimulasi verbal orang tua 
agar perkembangan bahasa antara  anak laki 
- laki dan perempuan dapat  berkembang 
dengan baik. Tenaga kesehatan juga dapat 
berperan dengan memberikan terapi 
tambahan berupa terapi bermain yang dapat 
memberikan stimulasi perkembangan 
bahasa yang lebih bervariasi pada anak usia 
prasekolah. 
3. Hubungan Pemberian Stimulus Verbal 

dengan Perkembangan Bahasa Pada Anak 
Usia Prasekolah 

Berdasarkan penelitian dari 20 

responden sebagian besar 13 responden 
(65%) melakukan pemberian stimulasi 
verbal dengan baik. Bahwa dari 20 
responden hampir setengahnya 9 responden 
(45%) mengalami perkembangan bahasa 
yang cukup. 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan 
bahwa hampir setengahnya responden 
melakukan pemberian stimulus verbal 
dengan baik maka perkembangan bahasa 
anak baik dan cukup masing – masing 
sebanyak 6 (30%) responden. Adanya 
hubungan yang bermakna antara pemberian 
stimulus  verbal dengan perkembangan 

bahasa pada anak usia prasekolah dapat 
ditunjukkan dengan memakai uji statistik 
Spearman Rank dengan Progam SPSS Versi 
16  dengan tingkat kemaknaan 0,05 
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koefisien korelasi (r) = 0,634 dengan nilai 
p value = 0.003. Sehingga penelitian dapat 

mengetahui ada hubungan interprestasi 
cukup yang berarti Hi diterima, artinya ada 
hubungan yang signifikan antara pemberian 
stimulus verbal dengan perkembangan 
bahasa pada anak usia prasekolah. 
Hubungan kedua variabel ini bernilai positif 
yang berarti mempunyai hubungan yang 
searah, apabila pemberian stimulus verbal 
dilakukan dengan baik sehingga 
perkembangan bahasa pada anak usia 
prasekolah akan sesuai. 

Menurut Dep.Kes.RI. (2005), 
stimulasi adalah kegiatan merangsang 

kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun 
agar anak tumbuh dan berkembang secara 
optimal. Menurut Soetjiningsih (2002), 
dalam perkembangan anak terdapat masa 
kritis dimana diperlukan rangsangan atau 
stimulasi yang berguna agar potensi 
berkembang, sehingga perlu mendapat 
perhatian. Menurut Narendra, M.B. dkk 
(2002) dalam bukunya “Tumbuh Kembang 
Anak dan Remaja” mengatakan bahwa 
perkembangan memerlukan rangsangan / 
stimulasi khususnya dalam keluarga. 

Stimulasi yang diberikan secara 

efektif jelas dapat membuat potensi 
kecerdasan anak mencapai titik maksimal. 
Peran ibu sebagai pendidik yang mampu 
mengatur dan mengendalikan anak.Ibu juga 
berperan dalam mendidik anak dan 
mengembangkan kepribadiannya, 
pendidikan juga menuntut ketegasan dan 
kepastian dalam melaksanakannya 
(Gunarso, 2003). Stimulasi juga dapat 
berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat 
bagi perkembangan anak, karena anak yang 
banyak mendapatkan stimulasi yang terarah 
akan lebih cepat berkembang dibandingkan 
dengan anak yang kurang atau bahkan tidak 

mendapat stimulasi (Dep.Kes.RI, 2005). 
Berdasarkan uraian diatas peneliti 

berpendapat bahwa pada dasarnya 
pemberian stimulasi verbal sangat penting 

diberikan untuk perkembangan bahasa pada 
anak usia prasekolah. Hal itu harus 

dilakukan sedini mungkin pada anak agar 
tidak mengalami keterlambatan dalam 
perkembangan bahasanya. Hal ini tidak 
hanya peran guru di sekolah dalam 
meningkatkan perkembangan bahasa anak 
namun peran ibu juga sangat dibutuhkan 
saat dirumah dalam memberikan bimbingan 
bahasa pada anaknya. Memberikan pujian 
apa yang sudah dilakukan anak juga dapat 
memberikan motivasi belajar dalam 
menumbuhkan perkembangan bahasa. 
Mengajak bermain anak didalamnya 
terdapat permainan yang dapat 

menstimulasi perkembangan bahasa. 
Perkembangan bahasa anak juga dapat 
distimulus untuk berkembang lagi apabila 
ada pemberian stimulasi selain ibu dan 
guru, yaitu tenaga kesehatan yang dapat  
menyampaikan Health Education pada ibu 
dan melakukan terapi bermain yang lebih 
variatif dan aplikatif misal dengan tape, 
musik, alat permainan dan lain - lain untuk 
menstimulasi perkembangan bahasa pada 
anak usia prasekolah. 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dari 20 responden pemberian stimulasi 

verbal pada anak usia prasekolah di TK 
Dharma Wanita II Kapas Kecamatan 
Sukomoro Nganjuk hampir sebagian 
besar kategori baik (65%).  

2. Dari 20 responden perkembangan 
bahasa pada anak usia prasekolah di TK 
Dharma Wanita II Kapas Kecamatan 
Sukomoro Nganjuk hampir setengahnya 
kategori cukup (45%). 

3. Ada hubungan yang bermakna dan 
signifikan antara pemberian stimulaisi 
verbal dengan perkembangan bahasa 
anak usia prasekolah ditunjukkan dari 
hasil perhitungan dengan memakai uji 

statistik Spearman Rank dengan Progam 
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SPSS Versi 16 dengan tingkat 
kemaknaan = 0,05 didapatkan hasil  

value 0,003 dan korelasi (r) = 0,634 
maka Hi diterima artinya ada derajat 
hubungan kuat antara pemberian 
stimulus verbal dengan perkembangan 
bahasa pada anak usia prasekolah. 
Hubungan variabel ini bernilai positif 
yang berarti mempunyai hubungan yang 
searah. Apabila pemberian stimulus 
verbal baik maka perkembangan bahasa 
anak akan sesuai 
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ABSTRACT 
 

Stroke including cerebral vascular disease characterized bydeath of brain tissue that occurs because of 

reduced blood flowand oxygento the brain that cause the patient to bedrest. The problem is when the patient 
must undergo bedrest consequences will be verysusceptible todecubitus ulcers.The provision 
ofhealtheducationcasepreventive action inthe patient's family able knowlead  to reach family in decubitus 
ulcers. This of research purpose to know health education towards the family action influencet oprevention 
decubitus ulcerson stroke patients with bedrest in Soka room Nganjuk Hospitals. 

The research was conducted at Soka room Nganjuk Hospital on March 12th to April 12th 2012. 
This research designused apre-experimental research with One group pre-post test design. The populations 
55 respondents and taken sample counted 44 respondents, sampling technique  collecting is purposive 
Sampling. Health education was independent variable and family act in the prevention decubitus ulcers was 

dependent variable. Data collection by checklist and statistical tests used were Wilcoxon with α < 0.05. 

Based onprior research results that family act to the prevention decubitus ulcers before given health 
education was enough categorized as much as 19 (43.2%) respondents and after given was good 

categorizedas much as 37 (84.1%) respondents. Wilcoxon test results that α = 0.001 (α < 0.05). 
Thusthere is health education towards the family action influencet oprevention decubitus ulcers. 

Decubitus ulcer preventionis very importanttodoon stroke patientsin order not to aggravate the 
situation which allows the patient of long of stay and increase maintenance costs. So the role of nurses, 
doctors and other health professionals is very important to promote the prevention of decubitus ulcers. 
 
Keywords: HealthEducation, Prevention ofdecubitus ulcers, Stroke 
 

Pendahuluan 
Stroke atau CVA (cerebro vascular 

accident) termasuk penyakit cerebrovaskuler 

(pembuluh darah otak) yang ditandai 
dengan kematian jaringan otak (infark 
cerebral) yang terjadi karena berkurangnya 
aliran darah dan oksigen ke otak. 
Berkurangnya aliran darah dan oksigen ini 
bisa dikarenakan adanya sumbatan, 
penyempitan atau pecahnya pembuluh 
darah (Potter, Perry, 2005). Stroke 
merupakan manifestasi neurologis yang 
umum yang timbul secara mendadak 

sebagai akibat adanya gangguan suplai darah 
ke otak (Depkes RI 1996). Akibat dari 
deficit neurologist  dan gangguan pada 
sistem saraf tersebut menyebabkan pasien 
mengalami kelumpuhan yang 
mengharuskan pasien untuk imobilisasi atau 
tirah baring yang lama baik karena keadaan 
stroke yang masih akut maupun karena 
masa pengobatan (Potter, Perry, 2005). 

Selama ini upaya penyembuhan 
penyakit (kuratif) pasien bisa dilakukan 
dengan tirah baring. Hal ini juga dilakukan 
pada pasien dengan defisit neorologis. 
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Persoalannya ketika pasien defisit 
neorologis tersebut harus menjalani tirah 

baring, bisa saja menghabiskan banyak 
waktu dengan  berbaring ditempat tidur, 
akibatnya akan sangat rentan terkena 
dekubitus (Diharjo S,2005). Dekubitus 
merupakan masalah yang sering terjadi 
termasuk pasien Cerebro Vascular Accident 
(CVA) yang mengalami penurunan sensasi, 
dan pasien dengan perawatan jangka 
panjang. Luka Dekubitus dampak dari 
tekanan yang terlalu lama pada area 
permukaan tulang yang menonjol dan 
mengakibatkan berkurangnya sirkulasi 
darah pada area yang tertekan dan lama 

kelamaan jaringan setempat mengalami 
iskemik, hipoksia dan berkembang menjadi 
nekrosis (Suriadi,2002).  

Melihat keadaan ini tindakan 
pencegahan ulkus dekubitus harus  terus 
dilakukan. Hal ini sesungguhnya tugas dan 
tanggung jawab perawat, namun berhubung 
jumlah perawat yang sangat terbatas 
dibandingkan dengan pasien yang harus 
dirawat, maka diperlukan keterlibatan 
keluarga pasien dalam upaya membantu 
mencegah ulkus dekubitus pada pasien 
tersebut. Keluarga dapat membantu 

perawat dalam pelayanan yang optimal bagi 
pasien. Sehingga mampu meningkatkan 
pengetahuan mengenai ulkus dekubitus dan 
dapat belajar merawat dan melayani pasien 
defisit neorologis yang mengalami gangguan 
imobilisasi agar tidak mengalami dekubitus 
(Diharjo S,2005). Fakta yang ditemukan 
dilapangan dengan studi observasi dan 
wawancara pada tanggal 06 Oktober 2011 
di ruang Soka RSUD Nganjuk didapatkan 
28% dari 14 keluarga pasien stroke yang 
dirawat dalam perawatan hanya 
menggantungkan dari tindakan perawat, 
khususnya dalam hal tindakan pencegahan 

ulkus dekubitus seperti merubah posisi 
tidur pasien minimal tiap 2 jam sekali.  

Hasil penelitian di Amerika Serikat juga 
menunjukkan bahwa pasien yang dirawat 

dirumah sakit menderita dekubitus 3-10%, 
dan 2,7% berpeluang terbentuk dekubitus 

baru. Penelitian lain juga menunjukkan 
bahwa prevalensi luka dekubitus bervariasi, 
tetapi secara umum dilaporkan bahwa 5-
11% terjadi ditatanan perawatan akut 
(acute care), 15-25% ditatanan perawatan 
jangka panjang (longterm care), dan 7-12% 
ditatanan perawatan rumah (home health 
care). Menurut Suriadi dkk (2006) angka 
kejadian Luka Dekubitus (Ulkus) di 
Indonesia mencapai 33,3%. Menurut data 
Rekam medik RSUD Nganjuk bulan Januari 
sampai Desember 2011 didapatkan 56,32% 
pasien stroke dengan tirah baring 

mengalami dekubitus berbagai derajat atau 
stadium selama perawatan. 

Salah satu faktor untuk mencegah ulkus 
dekubitus adalah keikutsertaan keluarga 
dalam tindakan perawatan pasien. Yang 
dimaksud keikutsertaan keluarga dalam 
tindakan ialah ikut andilnya keluarga pada 
progam perawatan serta pengobatan dari 
tenaga medis atau lebih fokus dari perawat 
dalam tindakan pencegahan ulkus 
dekubitus. Seperti contoh merubah posisi 
pasien minimal tiap 2 jam sekali. Namun 
apabila pengetahuan keluarga kurang dalam 

hal ini, maka keluarga cenderung tidak 
melakukannya karena keluarga berpikir 
takut kalau tindakan yang dilakukannya 
dapat menyebabkan gangguan saraf dan 
menambah berat sakit pasien dan  takut 
dimarahi perawat (Diharjo S,2005). 

Dalam hal ini peran perawat  sebagai 
pendidik keluarga menjadi sangat penting. 
Upaya pencegahan ulkus dekubitus pada 
pasien stroke dengan tirah baring  hanya 
akan berhasil jika ada upaya  melakukan 
pendidikan terhadap penyedia pelayanan 
kesehatan, pasien, keluarga yang merawat. 
Keterlibatan keluarga dalam upaya 

pencegahan ulkus dekubitus akan bisa 
maksimal kalau  keluarga tahu apa yang 
harus dilakukan dan apa akibat dari tindakan  
tersebut (Diharjo S,2005).  
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Keluarga mempunyai tugas pokok 
dalam kesehatan yaitu mengambil 

keputusan untuk melakukan tindakan yang 
tepat serta memberikan perawatan kepada 
anggota keluarganya yang sakit (Freedman 
dikutip Effendy,1998). Menurut Potter, 
Perry (2005), ada beberapa intervensi 
keperawatan utama mencegah terjadinya 
dekubitus yaitu, pertama perawatan kulit, 
yang meliputi higienis dan perawatan kulit 
topikal. Kedua pencegahan mekanik dan 
pendukung untuk permukaan, yang 
meliputi pemberian posisi, penggunaan 
tempat tidur dan kasur terapeutik 
disamping peran dari perawat, pengetahuan 

keluarga mutlak diperlukan agar bisa 
berperan terhadap pencegahan dekubitus, 
pada pasien stroke yang mengalami 
penurunan sensori, diantaranya dengan 
memberikan perubahan posisi, pemberian 
nutrisi yang tepat, dan perawatan kulit 
sehingga dapat mengurangi angka kejadian 
dekubitus seminimal mungkin.  

. 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh health 
education terhadap tindakan keluarga dalam 
pencegahan ulkus dekubitus pada pasien 
stroke dengan  tirah baring  di ruang Soka 
RSUD Nganjuk. 

 
2.  Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tindakan keluarga 

dalam pencegahan ulkus dekubitus 
pada pasien stroke dengan tirah 
baring sebelum dilakukan health 
education di ruang Soka RSUD 
Nganjuk. 

b. Mengidentifikasi tindakan keluarga 
dalam pencegahan ulkus dekubitus 
pada pasien stroke dengan tirah 
baring setelah dilakukan health 
education di ruang Soka RSUD 
Nganjuk. 

c.  Menganalisa pengaruh health 
education terhadap tindakan keluarga 

dalam pencegahan ulkus dekubitus 
pada pasien stroke dengan tirah 

baring  di ruang Soka RSUD 
Nganjuk. 

 
Metodelogi  Penelitian 

Pada penelitian ini, desain 
penelitian yang digunakan adalah rancangan 
penelitian pre - eksperimen tipe One group 
pra-post test design. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara memberikan pra test 
(pengamatan awal) terlebih dahulu sebelum 
diberikan intervensi, setelah itu diberikan 
intervensi, kemudian dilakukan post test 
(pengamatan akhir).   

Pada penelitian ini, populasinya 
adalah keluarga pasien stroke dengan tirah 
baring  di ruang Soka RSUD Nganjuk yang 
berjumlah 53 pasien pada bulan Februari 
2012. Dalam penelitian ini menggunakan 
teknik Consecutive sampling, yaitu cara 
pengambilan sampel ini dilakukan dengan 
memilih sampel yang memenuhi kriteria 
penelitian sampai kurun waktu tertentu 
sehingga jumlah sampel terpenuhi 
(Sugiyono, 2009). 

Jenis variabel yang digunakan oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah : (1) 

Variabel Independen adalah health 
education dan Variabel Dependen adalah 
tindakan keluarga dalam pencegahan ulkus 
dekubitus pada pasien stroke dengan tirah 
baring di ruang Soka RSUD Nganjuk. 

 

Hasil Penelitian 
1. Tindakan Keluarga Dalam Pencegahan 

Ulkus Dekubitus Pada Pasien Stroke 
Dengan Tirah Baring Sebelum Dilakukan 
Health Education Di Ruang Soka RSUD 
Nganjuk. 

Kategori 

Tindakan 

Frekuensi Prosentase 

Baik 13 29,5 

Cukup 19 43,2 

Kurang 12 27,3 

Total 44 100 

 



Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 1,  September 2013 

34 
 

2. Tindakan Keluarga Dalam Pencegahan 
Ulkus Dekubitus Pada Pasien Stroke 

Dengan Tirah Baring Setelah Dilakukan 
Health Education Di Ruang Soka RSUD 
Nganjuk. 

Kategori 

Tindakan 

Frekuensi Prosentase 

Baik 37 84,1 

Cukup 7 15,9 

Kurang 0 0 

Total 44 100 

 
3. Pengaruh Health Education Terhadap 

Tindakan Keluarga Dalam Pencegahan 
Ulkus Dekubitus Pada Pasien Stroke 
Dengan Tirah Baring  Diruang Soka 
RSUD Nganjuk. 

. 
Tindak

an  
Sebelu

m 
Health 
Educat

ion 

Tindakan  Setelah Health 

Education 

 

Ba
ik 

% Cuk
up 

% Kura
ng 

% Tot
al 

% 

Baik 12 27

,3 

1 2,

3 

0  13 29

,5 

Cukup 16 36
,4 

3 6,
8 

0  19 43
,2 

Kurang 9 20
,5 

3 6,
8 

0  12 27
,3 

Total 37 84

,1 

7 15

,9 

0  44 10

0 

ρ=0.001   α < 0,05    

 
Pembahasan 
1. Mengidentifikasi Tindakan Keluarga 

Dalam Pencegahan Ulkus Dekubitus 
Pada Pasien Stroke Dengan Tirah Baring 
Sebelum Dilakukan Health Education Di 
Ruang Soka RSUD Nganjuk. 

Data yang didapatkan dari penelitian 

bahwa tindakan keluarga sebelum diberikan 
health edication di ruang Soka RSUD 
Nganjuk adalah hampir  setengahnya  yaitu 
19 (43,2%) dari 44 responden kategori 
cukup. Pada penelitian ini faktor yang 
mempengaruhi adalah pendidikan keluarga. 
Hal ini terbukti dari hasil uji SPSS 
menggunakan spearman rank yang 

menunjukkan (α value = 0,001 < 0,05). 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan 

pendidikan responden sebelum diberikan 
health education dengan tingkat pendidikan 

SLTP sebanyak 9 (20,5%) responden. 
Menurut Effendy (1998), Tujuan 

health education atau pendidikan kesehatan 
diantaranya Tercapainya perubahan 
perilaku individu, keluarga dan masyarakat 
dalam membina dan memelihara perilaku 
hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta 
berperan aktif dalam upaya mewujudkan 
derajat kesehatan yang optimal. Pendidikan 
memudahkan orang untuk menerima 
informasi, keluarga yang berpendidikan 
tinggi mempunyai peran yang tinggi 
terhadap keluarga yang sakit, karena 

keluarga merupakan unit terkecil dan 
beberapa orang yang kumpul dan tinggal di 
suatu tempat di bawah atap dalam keadaan 
saling ketergantungan. Sesuai dengan 
pendapat 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.  
Pendidikan SLTP termasuk 

pendidikan kategori sedang sehingga untuk 
menyerap pengetahuan atau informasi 
kurang bisa maksimal. Walaupun 
pendidikan keluarga kategori sedang 
diharapkan upaya untuk pencegahan ulkus 
dekubitus dapat tercapai sesuai harapan dan 
mampu dilaksanakan oleh keluarga dengan 
baik dalam pencegahan ulkus dekubitus. 
Tingkat pendidikan memang 
mempengaruhi individu dalam respon 
menerima informasi dan lebih mudah untuk 
melaksanakan apa yang didapatkannya, 

namun hal itu bisa terbalik dengan teori 
yang telah ada. Meskipun pendidikan yang 
tinggi tapi apabila individu tersebut 
sebelumnya belum pernah mendapatkan 
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tentang informasi pencegahan ulkus 
dekubitus tentu juga bukan hal yang mudah 

untuk melaksanakan pencegahan ulkus 
dekubitus dengan baik. 

 
2. Mengidentifikasi Tindakan Keluarga 

Dalam Pencegahan Ulkus Dekubitus 
Pada Pasien Stroke Dengan Tirah Baring 
Setelah Dilakukan Health Education Di 
Ruang Soka RSUD Nganjuk. 

 
Data hasil penelitian menunjukkan 

Tindakan keluarga dalam pencegahan ulkus 
dekubitus setelah diberi health education  
adalah hampir  seluruhnya  yaitu 37 

(84,1%) dari 44 responden kategori baik. 
Pada penelitian ini faktor yang 
mempengaruhi adalah pendidikan keluarga 
dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 
18 responden (40,9)  Hal ini terbukti dari 
hasil uji SPSS yang menggunakan spearman 
rank menunjukkan (ρ  value = 0,001 < 
0,05).  

Faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan health education salah satunya 
ialah faktor pendidikan. Pendidikan mampu 
mempermudah individu dalam menerima 
suatu informasi dan melaksanakannya. 

Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikannya, semakin mudah 
seseorang menerima informasi yang 
didapatnya. Dengan tingginya pendidikan 
keluarga akan lebih mudah dipahami dan 
diyakini apa yang didapatkan oleh keluarga, 
akhirnya mempengaruhi pola pikir serta 
tindakan dari keluarga dalam pencegahan 
ulkus dekubitus.  

Notoatmodjo (2003) yang terkenal 
dengan teori S-O-R yaitu, adanya stimulus 
(rangsangan) dapat menimbulkan proses 
pada diri seseorang yang bisa menimbulkan 
respon tertutup berupa pengetahuan dan 

perubahan sikap yang berlanjut menjadi 
respon terbuka berupa tindakan. Setelah 
seseorang  mengetahui stimulus atau objek 
kesehatan, kemudian mengadakan  

penilaian atau pendapat terhadap apa yang 
diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia 

akan melaksanakan atau mempraktekkan 
apa yang diketahui  atau disikapinnya 
(dinilai baik), inilah yang disebut tindakan 
kesehatan. Menurut  Effendy (1998) hasil 
yang diharapkan dari health education ialah 
tercapainya perubahan tindakan atau 
perilaku individu, keluarga, masyarakat 
dalam  membina  dan memelihara hidup 
sehat, dan lingkungan sehat, serta berperan 
aktif dalam upaya mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal.  

Tingkat pendidikan seseorang 
mempengaruhi dalam proeses penerimaan 

informasi yang didapatkannya. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin 
mudah untuk menerima informasi.  Ketika 
seseorang diberikan stimulus atau 
rangsangan akan dapat membantu dalam 
proses belajar, dan akan menimbulkan 
respon terbuka akhirnya timbul perubahan 
berupa perubahan tindakan. Disamping itu 
pengalaman keluarga terkait dengan 
masalah kesehatan, dan riwayat perawatan 
pasien di rumah sakit sebelumnya juga 
mampu mempengaruhi seseorang dalam 
upaya tindakan pencegahan ulkus 

dekubitus. 
 

3. Menganalisa Pengaruh Health Education 
Terhadap Tindakan Keluarga Dalam 
Pencegahan Ulkus Dekubitus Pada 
Pasien Stroke Dengan Tirah Baring  Di 
Ruang Soka RSUD Nganjuk. 

Hasil analisis data dapat diketahui 
bahwa tindakan keluarga dalam pencegahan 
ulkus dekubitus setelah mendapat health 
education menunjukkan terjadinya 
perubahan. Didapatkan bahwa tindakan 
keluarga sebelum diberikan health 
education di ruang Soka RSUD Nganjuk 

adalah hampir  setengahnya  yaitu 19 
(43,2%) dari 44 responden kategori cukup 
dan setelah diberi health education  adalah 
hampir  seluruhnya  yaitu 37 (84,1%) dari 
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44 responden kategori baik. Hasil analisis 
pengaruh health education terhadap 

tindakan keluarga dalam pencegahan ulkus 
dekubitus di ruang Soka RSUD Nganjuk 
menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan  
nilai yang bermakna. Hal ini ditunjukkan 

dari p value = 0.001 yaitu lebih kecil dari α 
(< 0.05) yang berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima sehingga ada pengaruh dari health 
education terhadap tindakan keluarga dalam 
pencegahan ulkus dekubitus pada pasien 

stroke dengan tirah baring di ruang Soka 
RSUD Nganjuk.  

Berdasarkan WHO tujuan 
pendidikan kesehatan atau health education 
ialah mengubah perilaku merubah individu 
atau masyarakat di  bidang kesehatan. 
Menurut Green & Keruter (2000), health 
education atau pendidikan kesehatan 
merupakan proses yang menghubungkan 
informasi kesehatan dengan praktek 
kesehatan. Machfoedz (2005) health 
education atau Penyuluhan kesehatan adalah 
kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 
cara menyebarkan pesan, menanamkan 

keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja 
sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau 
dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada 
hubungannya dengan kesehatan.  

Suliha, (2002), Pendidikan 
kesehatan atau health education adalah 
suatu proses perubahan pada diri seseorang 
yang dihubungkan dengan pencapaian 
tujuan kesehatan individu dan masyarakat. 
Pendidikan kesehatan tidak dapat diberikan 
kepada seseorang atau orang lain, bukan 
seperangkat prosedur yang harus 
dilaksanakan atau suatu produk yang harus 

dicapai, tetapi sesungguhnya merupakan 
suatu proses perkembangan yang berubah 
secara dinamis, yang didalamnya seseorang 
menerima atau menolak informasi, sikap, 
maupun praktek baru yang berhubungan 
dengan tujuan hidup yang sehat. 

Health Education dapat menambah 
dan meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman tentang pencegahan ulkus 
dekubitus yang dapat membentuk 

keyakinan akan pentingnya pelaksanaan 
tindakan pencegahan ulkus dekubitus. 
Adanya pengetahuan dan keyakinan ini 
akhirnya menjadikan individu atau 
masyarakat mau dan mampu melaksanakan 
dari  informasi yang didapatkannya. Tentu 
seseorang apabila paham dengan manfaat 
dan tahu tujuan dari tindakan pencegahan 
ulkus dekubitus, seseorang tersebut akan 
lebih cenderung untuk melaksanakannya 
agar pasien terhindar dari ulkus dekubitus. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:   
1. Tindakan keluarga dalam pencegahan 

ulkus dekubitus pasien stroke dengan 
tirah baring di ruang Soka RSUD 
Nganjuk sebelum dilakukan health 
education hampir  setengahnya  yaitu 
19 (43,2%) dari 44 responden kategori 
cukup. 

2. Tindakan keluarga dalam pencegahan 
ulkus dekubitus pasien stroke dengan 
tirah baring di ruang Soka RSUD 

Nganjuk setelah dilakukan health 
education hampir  seluruhnya  yaitu 37 
(84,1%) dari 44 responden kategori 
baik. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara health education terhadap 
tindakan keluarga dalam pencegahan 
ulkus dekubitus pasien stroke dengan 
tirah baring di ruang Soka RSUD 
Nganjuk yang ditunjukkan dari hasil uji 
Wilcoxon dengan nilai ρ  = 0,001, 
dimana ρ  < α  (0,05). 
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ABSTRACT  
 

Hypertension is a disease with unexplained symptoms so often don’t be felt by patient. Recurrence of 

hypertension often happened because no compliance of patient run diit which have been suggested by Hospital. 

Heath Education about hypertension diit can give knowledge at patients to be patient more obedient run diit 

which have been suggested by Hospital. This research was aimed to know the influence of giving of health 

education about hypertension diit to diit compliance by hypertension patient. 

Research used Pre-Eksperiment with approached One group pre post test design, which was held on 1th 

December 2012 – 1th January 2013 in Dalia room Public Hospital of Nganjuk Area. The population is all 
hypertension patient in dahlia room Public Hospital of Nganjuk area was amounted to 35 respondents. The 

sample is all patient fulfilling inklusi criteria was amounted to 30 respondents, sampling was used accidental 

sampling. The independent variable was the health education about hypertension diit, while the dependent 

variable was the diit compliance by hypertension patient, diit compliance was assessed by a quesioner, data 

were analyzed by hypothesis testing of Wilcoxon with α = 0,05. 

The result of research before they are given health education about hypertension diit, the diit compliance 

by hypertension patient almost half of enough and less which is  14 (46,67%) respondent. The result of research 

after they are given health education about hypertension diit, the diit compliance by hypertension patient half of 

enough is 15 (50%) respondent. The result of hypothesis testing wilcoxon is showed ρ value = 0,000 ≤ α = 0,05 

therefore Ho refused and Ha accepted. 

There is the influence of giving of hypertension education about hypertension diit to diit compliance by 
hypertension patient so the health education must be given to hypertension patient to be them become obidient 

with diit which have been suggested by Hospital. 

Keyword : Health Education, Compliance Of Diit, Hypertension Patient 

 

 
PENDAHULUAN 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi 
merupakan penyakit yang banyak diderita 
oleh masyarakat yang dulunya terjadi pada 

orang dewasa. Akan tetapi bisa juga terjadi 
pada orang muda. Hipertensi merupakan 
suatu penyakit dengan gejala yang tidak 
jelas, sehingga banyak orang yang tidak 
menyadari jika tekanan darahnya menjadi 
meningkat. Hipertensi bisa diartikan 
peningkatan dari tekanan darah sistolik di 
atas standart bila dihubungkan dengan usia. 
Tekanan darah normal adalah refleksi dari 
Cardiac Output (dengan jantung dan 

volume strock) dan resistensi sekelilingnya 
(Noegroho 2007).  

Peningkatan tekanan darah tinggi dalam 
arteri yang pada umumnya tidak 
menunjukkan gejala atau bila ada gejala 

tidak jelas sehingga tekanan darah tinggi di 
dalam arteri sering tidak dirasakan oleh 
penderita, ukuran tekanan darah dinyatakan 
dengan dua angka yaitu sistolik saat jantung 
berkontraksi dan diastolik ketika jantung 
relaksasi lebih dari 140/90 (Iskandar 
2010). Berdasarkan Studi awal pasien 
hipertensi pada tanggal 23 September 2012 
dari 8 orang pasien Hipertensi di Ruang 
Dahlia RSUD Nganjuk 6 orang (75%) 
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pasien menyatakan tidak pernah mengikuti 
aturan diit yang ditentukan oleh dokter. 1 

orang (12,5%) masuk rumah sakit kembali 
di karenakan tidak mengkonsumsi obat 
secara teratur dan 1 orang (12,5%) sisanya 
tidak mengetahui kenapa tekanan darahnya 
naik kembali sampai di rawat di rumah 
sakit. 

Kasus hipertensi merupakan kasus yang 
banyak terjadi di masyarakat terutama di 
negara yang maju seperti data dari The 
National Health Nutrition Examination 
Survey (NHNES) menunjukkan bahwa dari 
tahun 1999-2000 insiden hipertensi pada 
orang dewasa adalah berkisar 29-31% yang 

berarti terdapat 58-65 juta orang hipertensi 
di Amerika, dan terjadi peningkatan 15 juta 
dari data NH ANES III tahun 1988 – 1991 
yang merupakan 95 % dari seluruh kasus 
hipertensi. Hipertensi ini dari tahun demi 
tahun mengalami peningkatan tidak hanya 
di Amerika namun di seluruh dunia 
sebanyak 1 milyar orang yang terkena 
penyakit hipertensi atau 1 dari 4 orang 
dewasa yang menderita hipertensi, di 
perkirakan jumlah hipertensi meningkat 
menjadi 1,6 milyar menjelang tahun 2025 
(Widian Nur Indriyani, 2009). Adapun di 

Indonesia kasus hipertensi berkisar antara 2 
– 18% berbagai daerah, jadi kira-kira 
terdapat 20 juta orang menderita 
hipertensi, pada tahun 2011 jumlah 
penderita hipertensi yang diperoleh dari 
Dinas Provinsi Jawa Timur terdapat 
275.000 jiwa penderita hipertensi dan 
berdasarkan data yang kami peroleh dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk pada 
tahun 2011 terdapat ± 1.010 penderita 
hipertensi, sedangkan data dari Rekam 
Medik RSUD Nganjuk pasien yang 
menderita hipertensi tiap bulan ± 80 pasien 
sedangkan pada tahun 2011 kasus penderita 

hipertensi ± 960 pasien.  
Dengan kasus di atas maka banyak 

peneliti yang sudah membuktikan bahwa 
hipertensi itu dikarenakan banyaknya 

masyarakat yang mengkonsumsi makanan 
yang mengandung banyak lemak, garam 

atau pengawet rasa dalam makanan di era 
sekarang ini. Banyaknya lemak, tingginya 
garam dapur serta berbagai pengawet rasa 
makanan MSG atau vestin serta kadar gula 
yang tidak terkontrol sudah menjadi bagian 
dari makanan cepat saji atau makanan 
sampah (junk food) makanan ini yang bisa 
menimbulkan suatu penyakit pada tubuh 
yang pada tingkat tertentu bisa 
menyebabkan kematian ditambah lagi 
dengan konsumsi rokok dan alkohol. Pola 
hidup seperti ini akan sangat rentan dengan 
penyakit atau kematian. (Widian Nur 

Indriyani, 2009). Adapun teori dari dalam 
pasien hipertensi adalah penderita 
hipertensi harus menjalani diit dengan 
kandungan protein rendah, makan rendah 
garam, dan rendah natrium yang diberikan 
pada penderita hipertensi dengan ukuran 
250 gram per hari atau berkisar antara 200-
250 mg per hari (Sjahmen Moehyi, 2007). 
Dengan banyaknya kasus hipertensi maka 
bisa dikarenakan hipertensi dapat 
menimbulkan kerusakan organ tubuh baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
yang meliputi jantung, otak, penyakit 

ginjal, penyakit perifer dan jika penyakit 
hipertensi ini sampai merusak organ 
terutama pada jantung maka dapat 
memperburuk prognosis pasien hipertensi. 
(Widian Nur Indriyani  2009). Faktor yang 
mendorong terjadinya hipertensi adalah 
antara lain stress kegemukan (obesitas) pola 
makan, merokok, olahraga. pola makan 
tinggi lemak dan rendah serat, merokok 
serta kurang olahraga meningkatkan resiko 
terjadinya hipertensi. Pada umumnya orang 
yang terkena hipertensi mereka kebanyakan 
tidak memikirkan diit yang dikonsumsinya, 
tidak patuh pada diit yang dianjurkan 

dokter, serta tidak patuh pada perintah 
dokter atau menjalankan terapi dokter 
dengan baik. Bisa juga pasien malas kontrol 
atau cek up  tensinya di puskesmas atau 
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rumah sakit sehingga menyebabkan tekanan 
darah pasien naik lagi, sehingga banyak 

masyarakat yang menganggap bahwa 
penyakit hipertensi merupakan hal yang 
biasa  kebanyakan pasien hipertensi belum 
mematuhi atau mengetahui pentingnya diit 
hipertensi sehingga pasien bisa kembali lagi 
opname ke rumah sakit atau biasa juga 
terjadi serangan hipertensi sangat berat 
seperti cva dan bisa juga terjadi kematian. 
(IPd. FKUI, 2007).  

Pendidikan Kesehatan (Health 
Education) yang bertujuan memungkinkan 
individu meningkatkan kontrol terhadap 
kesehatan dan meningkatkan kesehatan 

berbasis filosofis yang jelas mengenai 
pemberdayaan diri sendiri termasuk di 
dalamnya kepatuhan diit pasien hipertensi 
(Notoatmojo, 2007). Dengan demikian 
penulis tertarik untuk meneliti “Pemberian 
Health Education Tentang Diit Hipertensi 
Terhadap Kepatuhan Pasien Hipertensi di 
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk”. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian 
Health Education tentang diit hipertensi 

terhadap kepatuhan pasien hipertensi di 
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk. 

 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasikan kepatuhan diit 
pasien hipertensi sebelum diberikan 
Health Education di Ruang Dahlia 
RSUD Nganjuk. 

b. Mengidentifikasi kepatuhan diit 
pasien hipertensi setelah diberikan 
Health Education di Ruang Dahlia 
RSUD Nganjuk 

c. Menganalisis pengaruh pemberian 
Health Education tentang diit 

hipertensi terhadap pasien hipertensi 
di Ruang Dahlia RSUD Nganjuk. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk rancangan 

penelitian pra eksperimen one group pre 
test post test design, yaitu mengungkapkan 
hubungan sebab akibat dengan cara 
melibatkan satu kelompok subjek. 
Kelompok subjek di observasi sebelum 
dilakukan intervensi, kemudian diobservasi 
lagi setelah intervensi. (Nursalam, 2003). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua pasien hipertensi yang dirawat di 
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk sebanyak 35 
responden. Sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagian pasien hipertensi yang 
dirawat di Ruang Dahlia RSUD Nganjuk 

yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 30 
responden. Teknik sampling adalah teknik 
pengambilan sampel (Sugiono, 2007) dalam 
penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan sampel dengan accidental 
sampling / aksidental sampling   

Variabel dalam penelitian ini ada  2, 
yaitu Variabel Independent (Variabel tidak 
terikat) adalah pemberian Health Education 
tentang diit hipertensi. Variabel dependent 
(Variabel terikat) adalah Kepatuhan diit 
hipertensi. 
 

Hasil Penelitian  
1. Kepatuhan diit pasien Hipertensi 

sebelum diberikan Health Education di 
ruang Dahlia RSUD Nganjuk. 

Kriteria Jumlah Persentasi 

Patuh  2 6,66 

Cukup patuh 14 46,67 

Kurang patuh  14 46,67 

Jumlah  30 100 

 
2. Kepatuhan diit pasien Hipertensi 

setelah diberikan Health Education di 
ruang Dahlia RSUD Nganjuk.  

Kriteria Jumlah Persentasi 

Patuh  11 36,67 

Cukup patuh 15 50 

Kurang patuh  4 13,33 

Jumlah  30 100 
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3. Pengaruh pemberian Health Education 
tentang diit Hipertensi terhadap 

kepatuhan pasien Hipertensi di ruang 
Dahlia RSUD Nganjuk. 

Kriteria 
Sebelum Sesudah 

Frekuensi % Frekuensi % 

Patuh  2 6,66 11 36,67 

Cukup 
patuh 

14 46,67 15 50 

Kurang 

patuh 
14 46,67 4 13,33 

Jumlah  30 100 30 100 

                  = 0,000                               α = 0,05 

 
Pembahasan 
1. Kepatuhan diit pasien hipertensi 

sebelum di berikan Health Education di 
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk  

Berdasarkan penelitian bahwa 
kepatuhan diit pasien hipertensi hampir 
setengahnya dalam kategori cukup patuh 
dan kurang patuh yang masing – masing 

sebesar 14 (46,67%) responden. Pada 
penelitian ini, 28 responden yang berada 
dalam kategori cukup patuh dan kurang 
patuh sebagian berjenis kelamin perempuan 
yaitu sebesar 15 (53,57%) responden dan 
dari 28 responden tersebut sebagian besar 
responden pernah masuk rumah sakit yaitu 
sebesar 17 (60,71%) responden. 

Orang yang tidak patuh adalah 
orang yang mudah mengalami depresi, 
ansietas, memiliki kekuatan ego yang lebih 
lemah dan memiliki kehidupan sosial yang 
lebih memusatkan perhatian kepada dirinya 

sendiri dan kekuatan ego yang lebih 
ditandai dengan kurangnya penguasaan 
terhadap lingkungannya. Dukungan 
keluarga dapat menjadi faktor yang dapat 
berpengaruh dalam menentukan keyakinan 
dan nilai kesehatan individu serta 
menentukan program pengobatan yang 
akan mereka terima. Keluarga juga 
memberi dukungan dan membuat 
keputusan mengenai perawatan anggota 
keluarga yang sakit. Derajat dimana 
seseorang terisolasi dari pendampingan 

orang lain, isolasi  sosial, secara negatif 
berhubungan dengan kepatuhan. 

Sebagian besar responden yang 
memiliki tingkat kepatuhan cukup dan 
kurang berjenis kelamin perempuan, hal ini 
karena perempuan cenderung akan lebih 
mudah mengalami kecemasan dibandingkan 
laki - laki karena perempuan cenderung  
lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan 
sekitar. Selain itu sebagian besar responden 
yang memiliki tingkat kepatuhan diet cukup 
dan kurang pernah masuk rumah sakit 
sebelumnya. Hal ini merupakan bukti 
kurangnya dukungan yang diberikan oleh 
keluarga dan masyarakat sekitar sehingga 

responden cenderung tidak mematuhi diit 
yang telah dianjurkan Rumah Sakit dan pada 
akhirnya dapat mempengaruhi hipertensi 
kambuh lagi dan responden harus dirawat 
lagi di Rumah Sakit. 

 
2. Kepatuhan Diit Hipertensi setelah 

diberikan Health Education di ruang 
Dahlia RSUD Nganjuk. 

Berdasarkan penelitian diketahui 
bahwa kepatuhan diit pasien hipertensi 
setengahnya dalam kategori cukup patuh 
yaitu sebesar 15 (50%) responden. Pada 

penelitian ini faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan diit pasien hipertensi adalah 
pekerjaan responden. Hal ini dibuktikan 
dengan uji korelasi coefisien contingensi 
yang menunjukkan nilai signifikansi 

(  value) = 0,019   value ≤ α (0,05) yang 

berarti ada hubungan pekerjaan responden 
dengan kepatuhan diit pasien hipertensi di 
ruang Dahlia RSUD Nganjuk. 

Pendidikan adalah suatu kegiatan 
usaha manusia meningkatkan kepribadian 
atau proses pembaharuan perilaku menuju 
kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan 
manusia dengan jalan membina dan 
mengembangkan potensi kepribadiannya 
berupa jasmani dan rohani (Notoadmojo, 
2003). Tingkat pendidikan pasien dapat 

meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa 
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pendidikan tersebut merupakan pendidikan 
yang aktif yang diperoleh secara mandiri, 

lewat tahapan-tahapan tertentu 
(Notoadmojo, 2003).  

Sebagian besar responden yang 
patuh menjalankan diit hipertensi memiliki 
pekerjaan sebagai swastawan. Seorang 
swastawan terbisa bersosialisasi dengan 
banyak orang dari semua kalangan dan 
cenderung lebih mudah menerima 
informasi dari banyak sumber. Dengan 
diberikannya Health education tentang diit 
hipertensi, swastawan akan dapat menerima 
informasi tersebut dengan terbuka sehingga 
mereka akan menjalankan diit yang telah 

disarankan oleh tim Rumah sakit 
 

3. Pengaruh pemberian Health Education 
tentang diit hipertensi terhadap 
kepatuhan diit pasien hipertensi di 
Ruang Dahlia  RSUD Nganjuk  

Berdasarkan penelitian diketahui hasil 
uji hipotesis Wilcoxon nilai signifikansinya 

(  value) = 0,000. Nilai signifikan 0,000 ≤ 

0,05 (   value ≤ α), hal ini berarti Ho 

ditolak dan Hi diterima dengan demikian 
ada pengaruh pemberian Health Education 
tentang diit hipertensi terhadap kepatuhan 
diit pasien hipertensi di Ruang Dahlia 
RSUD Nganjuk. 

Pendidikan kesehatan (Health 
Education) memungkinkan individu 
meningkatkan kontrol terhadap kesehatan 
dan meningkatkan kesehatan berbasis 
filosofis yang jelas mengenai 

pemberdayaaan diri sendiri termasuk 
didalamnya kepatuhan diit pasien hipertensi 
(Notoadmojo, 2007). 

Kepatuhan diit responden tidak 
terlepas dari peran tenaga kesehatan yang 
memberikan pengetahuan dan motivasi 
tentang pentingnya melaksanakan diit 
secara patuh. Dengan semakin 
meningkatnya pengetahuan yang dimiliki 
responden diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien terhadap program diit 
yang disarankan 

 
Simpulan 

Berdasarkan penelitian disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Hampir setengahnya penderita 

Hipertensi diruang Dahlia RSUD 
Nganjuk tanggal 1 Desember 2012 
sampai 1 Januari 2013 memiliki 
kepatuhan diit kurang patuh sebelum 
diberikan Health Education. 

2. Setengahnya penderita Hipertensi 
diruang Dahlia RSUD Nganjuk 
tanggal 1 Desember 2012 sampai 1 

Januari 2013 memiliki kepatuhan diit 
cukup patuh setelah diberikan Health 
Education. 

3. Ada pengaruh pemberian Health 
Education tentang hipertensi terhadap 
kepatuhan diit pasien hipertensi di 
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk pada 
tanggal 1 Desember 2012 sampai 
dengan 1 Januari 2013 yaitu Ho 
ditolak dan Ha diterima 
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Abstract  
 

Based on studied in Sambirampak Lor village at Oct12th 2012 from 10 responden women give suck 
resulted 10% (1 responden) graduated from junior high school, 90% (9 responden) graduated from 
elementary school and from 10 responden include 10% (1 responden) used right technique or way of give 
suck. The goal research is to detect healthy education influence concerning the level of knowledge about the 
right way to give suck 

Design research used is pre experimental design one group pre test – post test model, sampling 

technique used purposive sampling. The sample put from all women had give suck in Sambirampak Lor 
village that relevan 35 women with inclusion and exclusion criteria. The time research was on July 2013, 
the instrument used quisioner and check list, after data tabulated, data analized with paired sample   t-test 
formula. 

The result  research based on level of responden knowledge before healthy education a considerable 
part not well (57,1%), and level of responden knowledge after give healthy educated a considerable part 
fairly well (57,1%) from statistic test resulting there are influencing healthy education concerning level of 
knowledge from women had right way give suck valued (Pvalue = 0,022 ; α = 0,05) 

Based on this  research result  so need healthy education as continuity until can increase women 
ability especially about the right way give suck 

 
Keywords : Healthy Education, Level of knowledge, The right way give suck 
 
Pendahuluan 

Pendidikan kesehatan dapat 
menjadikan kesehatan sebagai suatu yang 
bernilai di masyarakat dan menolong 
individu agar mampu secara mandiri atau 
kelompok mengadakan kegiatan untuk 
mencapai tujuan hidup sehat serta 
mendorong pengembangan dan pengunaan 
secara tepat saranan pelayanan kesehatan 
yang ada. 

Cara menyusui merupakan hal yang 
perlu diperhatikan karena masih banyak 
anggapan masyarakat bahwa menyusui tidak 
perlu menggunakan cara atau tekhnik 

mereka menyakini cara tersebut karena 
sudah menjadi kebiasaan dan  kebiasaan 
tersebut sudah menjadi tradisi yang turun 

temurun dari keluarganya. Dan hal tersebut 

tidak ditemukan dampaknya seperti kurang 
gizi, IQ rendah. Dari hasil studi 
pendahuluan di Desa Sambirampak Lor 
Kecamatan Kotaanyar Kabupaten 
Probolinggo tanggal 12 Oktober 2013 pada 
10 responden  ibu yang menyusui diperoleh 
10% (1 responden) lulusan sekolah lanjut 
tingkat pertama (SLTP) dan 90% ( 9 
responden) lulusan Sekolah Dasar (SD) dari 
10 responden diantaranya 10% ( 1 
responden)  menggunakan teknik atau cara 
menyusui yang benar misalnya waktu 
menyusui duduklah tegak dengan punggung 

tersangga, seluruh badan atau tubuh bayi 
tersangga, kepala dan tubuh bayi lurus, bayi 
dihadapkan ke dada ibu sehingga hidung 
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bayi berhadapan dengan putting susu, 
melekatkan badan bayi kebadan ibu, 

menunggu mulut bayi terbuka segera 
mendekatkan kearah payudara sehingga 
bibir bawah bayi terletak di putting susu, 
dagunya nempel pada   payudara, mulut 
bayi terbuka lebar bibir bawah bayi 
membuka keluar, areola tampak lebih 
banyak dibagian atas dari pada di bagian 
bawah dan 90% (9 responden) 
menggunakan tekhnik atau cara menyusui 
yang salah misalnya tidak duduk tegak dan 
punggung tidak di sangga, hanya leher dan 
bahu saja yang di sangga, kepala dan tubuh 
bayi tidak lurus, bayi tidak dihadapkan ke 

dada ibu, tidak mendekatkan badan bayi ke 
badan ibu, tidak menunggu sampai mulut 
bayi terbuka lebar, tidak menempelkan 
dagu pada payudara, areola tidak masuk 
semua. 100% mereka tidak pernah 
mendapat penyuluhan mengenai cara 
menyusui. 

Pendidikan kesehatan adalah 
penambahan pengetahuan dan kemampuan 
seseorang melalui tekhnik praktek belajar 
atau intruksi dengan tujuan mengingat fakta 
atau kondisi nyata dengan cara memberi 
dorongan terhadap pergarahan diri aktif 

memberi informasi-informasi baru atau ide. 
Pengetahuan meliputi : tahu, paham, 
aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi 

Untuk mengatasi masalah tersebut 
diperlukan adanya pendidikan kesehatan 
baik dari bidan setempat atau dari pihak 
Posyandu dan puskesmas. Hal yang dapat 
dilakukan adalah melaksanakan penyuluhan 
kesehatan dan demonstrasi tentang cara 
menyusui agar masyarakat dapat 
melaksanakan atau melakukan tekhnik 
menyusui sehingga mereka bisa menguasai 
dan mempraktekkan tekhnik atau cara 
menyusui tersebut. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 
telah peneliti lakukan diatas sehingga dari 
permasalan diatas peneliti akan mengangkat 
sebuah judul “Pendidikan Kesehatan dalam 

Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu 
Tentang Menyusui Di Desa Sambirampak  

Lor Kecamatan Kotaanyar”. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pengaruh Pendidikan 
Kesehatan dalam Upaya Peningkatan 
Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui Di 
Desa Sambirampak  Kecamatan 
Kotaanyar 
 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifiksi tingkat 

Pengetahuan Ibu  Tentang Cara 

Menyusui Sebelum Diberikan 
Pendidikan Kesehatan 

b. Mengidentifiksi tingkat 
Pengetahuan Ibu Tentang Cara 
Menyusui Setelah Diberikan 
Pendidikan Kesehatan 

c. Mengidentifiksi Pengaruh 
Pendidikan Kesehatan terhadap 
Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang 
Cara Menyusui 

 
Metodologi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian desain 

penelitian yang digunakan adalah pre 
experimental desigen, yang berbentuk one 
grup pre test – post test design. (Nursalam, 
2003). Pre experimental design yaitu 
karena masih terdapat variabel luar yang 
ikut berpengaruh terhadap terbentuknya 
variabel dependen. One group pre test – 
post test design adalah perlakuan dapat 
diketahui lebih akurat karena dapat 
membandingkan dengan keadaan sebelum 
di beri perlakuan. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh ibu yang menyusui yang 
mempunyai balita usia 0 – 6 bulan di Desa 

Sambirampak Lor Kecamatan Kotaanyar 
yang berjumlah 40 orang. Sedangkan 
sampel yang memenuhi criteria inklusi 
sebanyak 35 responden. Pada penelitian ini 



Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 1,  September 2013 

46 
 

mengunakan purposive sampling yaitu 
suatu tekhnik penetapan dengan cara 

memilih sampel di antara populasi sesuai 
dengan yang di kehendaki peneliti (tujuan 
masalah dalam penelitian ). Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah 
Pendidikan kesehatan sedangkan variable 
dependennya adalah tingkat pengetahuan 
ibu tentang cara menyusui. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan alat 
ukur kuesioner, selanjutnya data di olah 
melalui proses editing, coding, scoring, 
tabulating dan selanjutnya di analisa dengan 
menggunakan paired sample t-test. Taraf 
kesalahan atau taraf signifikasi α = 5%  

(0,05). Adapun kesimpulan hipotesa 
berdasarkan hasil statistik dibandingkan 
dengan α = 0,05. 

 
Hasil  Penelitian 
1. Tingkat Pengetahuan Responden 

Sebelum Pendidikan Kesehatan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Frekuensi (f) Prosentase 

(%) 

Tidak Baik 

Kurang Baik 
Cukup Baik 
Baik 

10 

20 
5 
0 

28,6 

57,1 
14,3 

0 

Jumlah 35 100 

 
2. Tingkat Pengetahuan Responden Setelah 

Pendidikan Kesehata 

Tingkat 
Pengetahuan 

Frekuensi 
(f) 

Prosentase 
(%) 

Tidak Baik 
Kurang Baik 

Cukup Baik 

Baik 

0 

8 

20 

7 

0 

22,9 

57,1 

20 

Jumlah 35 100 

3. Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
tingkat pengetahuan ibu  

Tingkat 

Pengetahuan 

Sebelum 

Tingkat Pengetahuan Sesudah 
Jumlah 

Baik Cukup Kurang Tidak 

F % f % f % f % f % 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Tidak 

0 

 

3 

 

4 

 

0 

0 

 

60 

 

20 

 

0 

0 

 

2 

 

11 

 

7 

0 

 

40 

 

55 

 

70 

0 

 

0 

 

5 

 

3 

0 

 

0 

 

25 

 

30 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

5 

 

20 

 

10 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

       
  

  
Jumlah 7 20 20 57,1 8 22,9 0 0 52 100  

P value  = 0,000      α = 0,05 

 

Pembahasan 
1. Tingkat Pengetahuan Ibu  Tentang Cara 

Menyusui Sebelum Diberikan 
Pendidikan Kesehatan 

 
Berdasarkan data hasil penelitian 

diketahui responden  yang memiliki tingkat 
pengetahuan tidak baik sebanyak 10 
responden (28,6%), kurang baik sebanyak 
20 responden (57,1%) dan cukup baik 
sebanyak 5 responden (14,3%).  Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar ibu 
menyusui memiliki tingkat pengetahuan 
yang kurang baik tentang cara menyusui 
yang benar.  

Menurut Notoatmodjo (2003) 
pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu 
dari manusia, terdiri dari sejumlah fakta 
dan teori yang memungkinkan seseorang 
untuk memecahkan masalah yang 
dihadapinya. Pengetahuan diperoleh baik 
dari pengalaman langsung maupun melalui 
pengalaman orang lain. Pengalaman adalah 
guru yang baik dan merupakan sumber atau 
cara untuk memperoleh kebenaran 
pengetahuan dengan cara mengulang 
kembali pengalaman yang diperoleh dalam 
memecahkan permasalahan yang dihadapi 

pada masa lalu. 
Berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Notoatmodjo, 2003 yang 
menyebutkan bahwa pengetahuan 
dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, 
pekerjaan, pengalaman, status sosial 
ekonomi dan status sosial budaya. 

Faktor pendidikan berperan penting, 
semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang, maka makin mudah menerima 
informasi. Sehingga makin banyak 
pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya 
pendidikan yang kurang akan menghambat. 
Pendidikan responden sebagian besar adalah 

SD sebanyak 32 responden (91,4%). Hal 
ini selaras antara fakta dengan teori, 
pendidikan yang rendah akan menghambat 
responden untuk meningkatkan 



Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 1,  September 2013 

47 
 

pengetahuan. Dari hasil penelitian, 
diketahui bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang cara menyusui yang benar masih 
kurang, rendahnya tingkat pengetahuan ini 
dapat terjadi karena masih rendahnya 
tingkat pendidikan  

Faktor usia akan mempengaruhi tingkat 
kemampuan atau kematangan seseorang 
dalam berpikir dan menerima informasi 
terhadap nilai nilai baru yang 
diperkenalkan. Berdasarkan hasil penelitian 
dari faktor usia diperoleh responden yang 
berusia 18 – 24 tahun dengan jumlah 11 
responden (31,4%). Bahwa antara fakta 
dengan teori tidak selaras, karena pada usia 

yang cukup matang pengetahuan responden 
tetap kurang. 

Sedangkan faktor pengalaman atau 
pengetahuan sebelumnya tentang 
pendidikan kesehatan diperoleh data bahwa 
semua responden belum pernah diajarkan 
tentang cara menyusui. Pengaruh sumber 
informasi juga sangat memepengaruhi 
tingkat pengetahuan, dengan adanya 
sumber informasi yang kurang, maka akan 
mempengaruhi tingkat kebenaran informasi 
yang diperoleh. 
 

2. Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Cara 
Menyusui Setelah Diberikan Pendidikan 
Kesehatan 

Berdasarkan data hasil penelitian 
diketahui responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan kurang baik sebanyak 8 
rsponden (22,9%), cukup baik sebanyak 20 
responden (57,1%) dan baik sebanyak 7 
responden (20%). Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden setelah 
diberikan pendidikan kesehatan mempunyai 
tingkat pengetahuan cukup baik sebanyak 
20 responden (57,1%). 

Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo, 2003, bahwa perubahan 
tingkat pengetahuan terutama penerapan 
cara menyusui dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah karakteristik orang yang 
bersangkutan yang bersifat bawaan 

misalnya, tingkat emosional , jenis kelamin, 
tingkat pendidikan yang dapat 
mempengaruhi terbentuknya perilaku 
seseorang serta merupakan faktor 
predisposisi dalam pembentukan perilaku 
seseorang. Pekerjaan adalah kebutuhan 
yang harus dilakukan terutama untuk 
menunjang kehidupannya dan keluarga, 
faktor usia akan mempengaruhi semakin 
cukup usia seseorang maka tingkat dalam 
berfikir dan bekerja akan lebih matang. 
Sedangkan faktor eksternal yaitu 
lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial 

budaya, ekonomi, politik dan motivasi. 
Perilaku juga dibentuk oleh faktor – faktor 
seperti pengalaman pribadi, pengaruh 
orang-orang lain, pengaruh kebudayaan, 
media massa, lembaga pendidikan, dan 
lembaga agama. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti, diketahui bahwa kemampuan 
ibu tentang cara menyusui sebagian besar 
cukup baik dan tidak ada yang mempunyai 
tingkat pengetahuan yang tidak baik. 
Meskipun ada responden yang masih 
memiliki tingkat pengetahuan kurang baik 

sebanyak 8 rsponden (22,9%). Rendahnya 
perubahan tersebut dapat terjadi karena 
rendahnya tingkat pendidikan responden, 
usia ibu dan pengalaman sebelumnya, 
sehingga pendidikan yang rendah akan 
menghambat responden untuk 
meningkatkan pengetahuannya sehingga 
dengan pengetahuan yang rendah bisa 
menghambat proses penyerapan informasi 
yang baru diperoleh. Tingkat kematangan 
untuk berfikir dan mengambil keputusan 
masih kurang, karena semakin bertambah 
usia seseorang, maka akan semakin baik 
seseorang untuk mengambil keputusan yang 

tepat. Sumber lingkungan juga 
mempengaruhi kemampuan seseorang, 
berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
responden terbanyak belum pernah 
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mendapat informasi tentang cara menyusui. 
Hal ini berpengaruh terhadap nilai 

kebenaran informasi yang diperoleh, 
dimana informasi yang tidak valid, akan 
menjerumuskan seseorang terhadap 
pemahaman dan perilaku yang salah. 

 

3. Pengaruh Pendidikan Kesehatan 
terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu 
Tentang Cara Menyusui 
 

Berdasarkan penelitian responden 
dengan tingkat pengetahuan sebelum 
pendidikan kesehatan kurang baik dan 
setelah pendidikan kesehatan baik sebanyak 
4 responden (20%) sedangkan yang cukup 
baik sebanyak 11 responden (55%) 

Hasil uji spearman rank diperoleh 
korelasi sebesar p = 0,000 dengan                
α = 0,05 sehingga H1 diterima yang artnya 
bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadapan tingkat pengetahuan ibu tentang 
cara menyusui. 

Benyamin Bloom (1980) seorang ahli 
psikologi pendidikan membagi perilaku 
manusia menjadi tiga domain yakni kognitif 
(Cognitive), afektif (Affective), psikomotor 
(Psychomotor). Dalam perkembangannya 
teori Bloom ini dimodifikasi untuk 
mengukur hasil pendidikan kesehatan yakni 
pengetahuan (knowledge), sikap (Attitude), 

praktek atau tindakan (Practice). 
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 
terjadi setelah orang melakukan  
pengindraan terhadap suatu obyek tertentu 
dan merupakan domain yang sangat penting 
dalam membentuk tindakan seseorang. 
Sikap merupakan aksi atau respon yang 
masuh tertutup demi seseorang terhadap 
suatu stimulus atau obyek, sikap merupakan 
suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi 
merupakan predisposisi tindakan suatu 
perilaku. Sedangkan tindakan adalah setelah 
seseorang mengetahui stimulus atau obyek 

kesehatan kemudian mengadakan penilaian 
atau pendapat terhadap apa yang diketahui 
proses selanjutnya diharapkan ia akan 

melaksanakan atau mempraktekkan apa 
yang diketahui atau disikapinya. Inilah yang 

disebut praktek (practice) kesehatan atau 
perilaku kesehatan. 

 Pengetahuan adalah proses dari hasil 
tahu merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku. Pengetahuan 
mendukung terbentuknya perilaku 
seseorang, karena dengan pengetahuan 
seseorang mampu melakukan tindakan yang 
sesuai dengan pengetahuan yang 
dimilikinya, baik itu perilaku benar, 
maupun perilaku yang salah. Dalam 
kaitannya dengan hubungan antara 
pengetahuan dengan perilaku, yakni 

semakin baik tingkat pengetahuan 
seseorang, maka akan semakin baik perilaku 
yang dilaksanakan dan sebaliknya, semakin 
rendah tingkat pengetahuan seseorang, 
maka akan semakin buruk pula perilaku 
yang dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
data bahwa ada perubahan kemampuan 
tingkat pengetahuan responden tingkat 
pengetahuan tidak baik menjadi cukup baik, 
meskipun diperoleh data masih ada 
responden yang mempunyai tingkat 
pengetahuan kurang baik yaitu sebanyak 5 

responden (25%). Hal ini disebakan karena 
faktor tingkat pendidikan ibu, usis dan 
pengalaman sebelumnya tentang cara 
menyusui yang baik dan benar belum 
pernah diperoleh secara akurat. 

Dengan demikian diharapkan agar 
petugas kesehatan secara berkesinambungan 
memberikan pendidikan kesehatan dengan 
cara mengajarkana secara langsung kepada 
ibu yang baru melahirkan tentang cara 
menyusui yang benar. Sehingga dapat 
meningkatkan pelayanan yang optimal pada 
masyarakat. serta mampu mengubah 
perilaku masyarakat yang negatif menjadi 

perilaku yang positif. 
Berdasarkan uraian di atas maka 

diharapkan responden dapat meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman tentang 
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perilaku cara menyusui yang benar dengan 
cara menghadiri penyuluhan, membaca, 

mendengarkan ceramah kesehatan dari 
radio, televisi, atau mengikuti pelatihan 
kesehatan. Serta menerapkan dalam 
kehidupannya sehari – hari, sehingga 
responden bisa memberikan ASI secara 
ekslusif untuk bayinya. Dan bagi tenaga 
kesehatan diharapkan lebih meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, terutama 
pada ibu yang baru melahirkan. 

 
Simpulan 
1. Tingkat pengetahuan ibu sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan 

sebagian besar kurang baik sebanyak 20 
responden (57,1 %),  

2. Tingkat pengetahuan ibu setelah 
diberikan pendidikan kesehatan 
sebagian besar cukup baik sebanyak 20 
responden (57,1%).  

3. Hasil kesimpulan hipotesa diperoleh 
Ada pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap tingkat pengetahuan ibu 
tentang cara menyusui. 
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ABSTRACT 

 

Giving informed consent is one if the things that must be endured by the patient pre 
surgery. Each patient who is about to undergo surgery will usually go through a period of 
anxiety. By giving informed consent, it is expected to reduce the patient’s anxiety pre surgery. 
This study aimed to analyze the effect of giving informed consent in patients pre surgery against 
the reduction of anxiety level. 

This research is a pre-experimental approach to pre test - post test design. Its independent 
variable is giving informed consent, its dependent is anxiety level against patients pre elective 
surgery. The study population was all patients pre elective surgery in Flamboyan ward Regional 
Public Hospitals dr. Soeroto Ngawi, sampling technique which were used is consecutive sampling 
and attaining 30 respondents. Data collection were obtained by questionnaires. Data processing 
techniques were using statistical test Wilcoxon Sign Rank Test using SPSS 16 with the significant 

level (α) 0.05. 
The results of such research proved that before giving informed consent, 15 respondent 

(50%) experienced mild anxiety and after giving informed consent, there were only 13 
respondents (43.3%) experiencing mild anxiety, and respondents who did not have anxiety  at all 
reacher a number of 13 people (43 , 3%). In the statistical test Wilcoxon Sign Rank Test 
obtained p = 0.001 < α = 0.05, since the value of p < α significant value then H1 is accepted.  

These results prove that there is the effect of giving informed consent against anxiety level 
in patients pre elective surgery in Flamboyan ward Regional Public Hospitals dr. Soeroto Ngawi. 
Giving informed consent should be carried out according to standard operating procedures (SOP) 
by health workers (nurses) in order to reduce the anxiety level of patients pre elective surgery. 

 
Keywords: Informed consent, anxiety levels, pre surgery. 
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PENDAHULUAN 

Kecemasan merupakan suatu 
keadaan dimana individu mengalami 
perasaan yang sulit dan aktivasi syaraf 

otonom dalam merespon terhadap 
ketidakberdayaan dan ancaman yang 
spesifik (Carpenito, 2005). Kecemasan 
merupakan reaksi alami, jika seseorang 
dihadapkan pada situasi tidak pasti (Said, 
2007), Pasien yang akan dilakukan 
pembedahan mempunyai insiden 
kecemasan yang tinggi. Pasien harus 
diberikan penjelasan tentang segala hal 
yang akan dilakukan selama tindakan 
bedah atau Informed Consent (Sunaryo, 
2010). Informed Consent adalah 
persetujuan yang diberikan oleh pasien 

dan keluarga atas dasar informasi dan 
penjelasan mengenai tindakan medis 
yang akan dilakukan terhadap pasien 
(Wijono, 2009). Informed Consent 
dapat didefinisikan sebagai persetujuan 
yang dapat diberikan oleh pasien atau 
keluarganya atas dasar penjelasan 
mengenai tindakan medis yang akan 
dilakukan terhadap dirinya serta resiko 
yang berkaitan dengan dengannya 
(Wandy, 2007). Sesuai hasil studi 
pendahuluan tanggal 01 Juli 2012 yang 
dilakukan peneliti pada pasien pre 
operasi, bahwa sebagian pasien pre 

operasi mengalami kecemasan yang 
disebabkan oleh pemberian informasi 
tentang tindakan operasi tidak sesuai 
dengan SOP Informed consent  sehingga 
pasien mengalami penundaan operasi. 

Selain itu dokter dan ahli psikologi 
melakukan penelitian penyebab pasien 
bedah menunda pelaksanaan bedah dan 
medis, penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa 24 % dari 200 
pasien yang diamati melakukan 
penundaan tersebut karena faktor 

psikologis,psikodinamis, dan emosional 
sebelum, selama dan sesudah pasien 
mengetahui adanya penyakit (Depkes 
RI, 2009). Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh 
peneliti pada bulan Juni 2012 terdapat 
35 kasus pre operasi elektif, 7 kasus pre 
operasi ditunda karena faktor kecemasan 
yang ditandai dengan adanya 
peningkatan tanda – tanda vital yaitu 
tekanan darah dan denyut jantung.  

Sesuai prosedural di  Ruang 
Flamboyan RSUD Dr. Soeroto Ngawi 
setiap pasien yang akan mengalami 
tindakan operasi akan diberikan suatu 
penjelasan mengenai tindakan yang akan 
dilakukan pada pasien, juga pernyataan 

persetujuan dari keluarga yang isinya 
menyetujui dirinya akan dilakukan 
tindakan operasi. Namun dalam 
pelaksanaan kesehariannya masih banyak 
kekurangan-kekurangan, diantaranya 
dalam pemberian informed consent 
masih ada yang tidak memberikan 
penjelasan terlebih dahulu mengenai hal- 
hal yang akan dilakukan terhadap pasien. 
Hanya menyodorkan blanko persetujuan  
dan meminta tanda tangan pasien dan 
keluarganya.Karena informed consent 
tidak hanya berfungsi sebagai pelindung 
hukum bagi dokter atau perawat bila 

pasien komplain, tetapi juga bertujuan 
agar pasien mendapat informasi yang 
cukup untuk dapat mengambil suatu 
keputusan bersama atas terapi yang akan 
dilaksanakan (FKUI, 2006). Disamping 
itu premedikasi anestesi yang bertujuan 
meredakan kecemasan dan ketakutan 
yang seharusnya diberikan 1 – 2 jam 
sebelum anestesi dan pembedahan 
dimulai belum bisa dilaksanakan secara 
optimal mengingat penjadwalan jam 
operasi tidak pasti (Sunaryo, 2010). 
Kecemasan dapat menimbulkan reaksi 
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fisiologis seperti peningkatan kecepatan 
denyut jantung dan tekanan darah 
(Firmansyah, 2009). Adanya reaksi 
fisiologis berupa peningkatan kecepatan 

denyut jantung dan tekanan darah dapat 
menimbulkan resiko dari tindakan 
operasi yang harus dihindari sehingga 
ahli bedah dan ahli anestesi menunda 
tindakan operasi. Hal ini ternyata 
merugikan baik bagi institusi Rumah 
Sakit, bagi pasien sendiri, yang berarti 
biaya perawatan juga bertambah 
Menurut peraturan Menkes RI No. 
585/Menkes/Per/X/1989 tentang 
peraturan persetujuan tindakan medis 
(informed consent).  Hal ini 
menunjukkan betapa pentingnya sebuah 

persetujuan dan pemberian informasi 
yang jelas, mendalam dan mudah 
dimengerti oleh pasien sebelum 
melakukan tindakan, sehingga pasien 
merasa mantap untuk menjalani operasi 
dan tingkat kecemasan dapat diturunkan 
dengan harapan angka penundaan kasus 
pre operasi dapat ditekan. Ada sejumlah 
laporan hasil proyek yang dilaksanakan 
beberapa tahun, laporan tersebut 
mengungkapkan bahwa banyak pasien 
yang merasa tidak menerima cukup 
informasi (Nancy, 2006). 

Penghilangan kecemasan adalah 

efektif dilakukan dengan cara non 
farmakologi yaitu dengan psiko therapi  
(Sunaryo, 2010). Peran perawat dalam 
hal ini sangat dominan terutama tentang 
pemberian informasi secara lengkap dan 
jelas mengenai masalah kesehatan yang 
dialami pasien ataupun tindakan yang 
akan dilakukan pada pasien.Dalam hal ini 
elemen yang akan disampaikan meliputi 
penjelasan pada pasien mengenai 
tindakan, terapi dan penyakitnya, 
tentang hasil terapi yang diharapkan dan 
seberapa kemungkinan keberhasilannya, 

mengenai alternatif yang ada dan akibat 
apabila penyakit tidak diobati, serta 
pemberitahuan mengenai resiko apabila 
menerima atau menolak 

terapi.Pemberian informasi yang jelas 
dan lengkap merupakan suatu solusi 
untuk mengatasi masalah cemas. 
Penggunaan istilah, teknik harus 
dibatasi, kata – kata harus diterjemahkan 
dalam konteks yang dimengerti oleh 
pasien (Roper, 2001). Dari uraian 
diatas, penulis tertarik melakukan 
penelitian untuk mengetahui sejauh 
mana pengaruh informed consent 
terhadap tingkat kecemasan pada pasien 
pre operasi elektif. 

 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum : 

Menjelaskan pengaruh 
pemberian informed consent 
terhadap tingkat kecemasan pasien 
pre operasi elektif  di ruang 
Flamboyan RSUD Dr. Soeroto 
Ngawi 

 
2. Tujuan Khusus : 

a. Mengidentifikasi tingkat 
kecemasan pasien pre operasi 
elektif sebelum pemberian  
Informed consent di ruang 

Flamboyan RSUD Dr. Soeroto 
Ngawi 

b. Mengidentifikasi tingkat 
kecemasan pasien pre operasi 
elektif  sesudah pemberian 
informed consent di ruang 
Flamboyan RSUD Dr. Soeroto 
Ngawi 

c. Menganalisis pengaruh pemberian 
informed consent terhadap tingkat 
kecemasan pasien pre operasi 
elektif di ruang Flamboyan RSUD 
Dr. Soeroto Ngawi 



Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 1,  September 2013 

53 
 

 
Metodologi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, 
maka desain penelitian yang digunakan 

adalah rancangan penelitian pra-
eksperimental, bentuk pra pascates (one 
group pra post test design). Ciri tipe 
penelitian ini adalah mengungkapkan 
hubungan sebab akibat dengan cara 
melibatkan satu kelompok subyek. 
Kelompok subyek diobsrvasi sebelum 
dilakukan intervensi, kemudian 
diobservasi lagi setelah intervensi. 

. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan pasien pre operasi di ruang 

Flamboyan RSUD Dr. Soeroto Ngawi dengan 

jumlah populasi rata-rata 35 pasien per bulan. 

Sampel pada penelitian ini ditentukan 

berdasarkan kriteria inklusi yaitu karakteristik 

umum subyek penelitian dari suatu populasi 

target yang terjangkau oleh peneliti (Nursalam, 

2008). Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan secara Accidental 
Sampling yaitu suatu teknik pengambilan 

sampel secara sembarang (kapanpun dan 

dimanapun) menemukan asal memenuhi syarat 

sebagai sampel dari populasi 

tertentu.(Nursalam, 2008) 

Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah pemberian informed 

consent dan variabel dependennya adalah 

tingkat kecemasan pada pasien pre operasi. 

 
 
 
Hasil Penelitian 
1. Tingkat kecemasan sebelum 

dilakukan pemberian Informed 
Consent. 

Tingkat Kecemasan 

Sebelum Intervensi 

Frekuen

si 

Prosentase 

(%) 

Tidak ada kecemasan 4 13,3 

Kecemasan ringan 15 50 

Kecemasan sedang 7 23,3 

Kecemasan berat 2 6,7 

Kecemasan berat sekali 2 6,7 

Total  30 100 

 

2. Tingkat kecemasan sesudah dilakukan 
pemberian Informed Consent. 

Tingkat Kecemasan 

Sesudah Intervensi 

Frekuen

si 

Prosentase 

(%) 

Tidak ada kecemasan 13 43,3 

Kecemasan ringan 13 43,3 

Kecemasan sedang 2 6,7 

Kecemasan berat 2 6,7 

Kecemasan berat sekali 0 0 

Total  30 100 

 
3. Pengaruh pemberian Informed 

Consent terhadap tingkat kecemasan 
pasien di ruang Flamboyan RSUD 
Dr. Soeroto Ngawi 

Sebelum 

Sesudah Inform Consent 

Tidak 
ada 

kece
masa

n 

Ringa

n 

Sedan

g 
Berat 

Berat 
sekali 

Total 

 %  %  %  %  %  % 

            

Tidak ada 

kecemasa
n 

1 

3

,
3 

2 

6

,
7 

1 

3

,
3 

0 0 0 0 4 

13

,3 

Ringan 
1
2 

4
0 

3 
1
0 

0 0 0 0 0 0 
1
5 

50 

Sedang 0 0 6 
2
0 

1 
3
,
3 

0 0 0 0 7 
23
,3 

Berat 0 0 1 
3
,

3 

0 0 1 
3
,

3 

0 0 2 
6,
7 

Berat 
sekali 

0 0 1 
3
,
3 

0 0 1 
3
,
3 

0 0 2 
6,
7 

Total 
1
3 

4
3
,
3 

1
3 

4
3
,
3 

2 
6
,
7 

2 
6
,
7 

0 0 
3
0 

10
0 

α  = 0,05 
  value = 

0,001 
  

 

Pembahasan 
1. Tingkat kecemasan pasien pre operasi 

elektif sebelum pemberian informed 
concent di Ruang Flamboyan RSUD 
dr. Soeroto Ngawi. 

 
Pada penelitian ini dapat 

diketahui bahwa berdasarkan tabel 
4.1 didapatkan setengah dari 
responden dengan jumlah 15 
responden (50%) mengalami 
kecemasan ringan. Tingkat 
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kecemasan tersebut terutama 
ditunjang oleh jenis kelamin dan 
umur responden. Dilihat dari faktor 
jenis kelamin, berdasarkan gambar 

4.1 sebagian besar responden berjenis 
kelamin laki-laki sejumlah 20 
responden (66,7%), dilihat dari 
faktor umur, berdasarkan gambar 4.2 
didapatkan hampir setengahnya 
berusia diatas 41 tahun sejumlah 12 
responden (40%). 

      Menurut teori bahwa 
kecemasan dipengaruhi oleh jenis 
kelamin. Perempuan mempunyai 
tingkat kecemasan lebih tinggi dari 
pada laki-laki (Fortinas, 2006). 
Wanita mempunyai tingkat 

kecemasan lebih tinggi dari  pada 
laki-laki dengan perbandingan antara 
wanita dan pria 2 banding 1 (Hawari, 
2001). Selain itu kecemasan juga 
dipengaruhi oleh umur seseorang, 
pada umumnya kecemasan 
berkembang pada fase adolescen dan 
dewasa muda (Fortinas, 2006). 
Menurut Notoadmojo (2008) dengan 
bertambahnya umur seseorang maka 
tingkat pengetahuan seseorang akan 
bertambah seiring pengalaman hidup 
seseorang. 

      Tingkat kecemasan pasien 

pre operasi ternyata dipengaruhi oleh 
jenis kelamin. Hal ini disebabkan 
karena seorang perempuan 
mempunyai tingkat emosional yang 
lebih tinggi dari pada laki-laki 
sehingga dengan sendirinya wanita 
mudah cemas dan bingung. Hal 
tersebut juga dimungkinkan karena 
seorang laki-laki biasanya mempunyai 
pergaulan yang lebih luas dari pada 
perempuan. Sehingga seorang laki-
laki cenderung lebih bijak berfikir 
dalam menghadapi masalah atau 

stressor. Berbeda dengan perempuan 
yang cenderung menggunakan 
perasaannya sehingga perempuan 
akan mempunyai kecemasan yang 

lebih berat dari pada laki-laki. 
Disamping jenis kelamin, umur 
seseorang juga dapat mempengaruhi 
tingkat kecemasan seseorang dalam 
menghadapi permasalahan atau 
stressor karena semakin cukup umur 
seseorang tingkat kematangan dan 
kekuatan seseorang akan lebih matang 
dalam berfikir dan bekerja. 

 
2. Tingkat Kecemasan Pasien pre 

operasi elektif sesudah pemberian 
informed concent di Ruang 

Flamboyan RSUD dr. Soeroto 
Ngawi. 

 
Pada penelitian ini dapat 

diketahui bahwa tingkat kecemasan 
pasien pre operasi sesudah pemberian 
informed consent yaitu tidak ada 
kecemasan sebanyak 13 responden 
(43,3%) dan kecemasan ringan 
sebanyak 13 responden (43,3%). 

      Penurunan kecemasan 
tersebut terutama ditunjang oleh 
tingkat pendidikan responden. 
Dilihat dari tingkat pendidikan 

responden, berdasarkan gambar 4.3 
didapatkan hampir setengahnya 
berpendidikan SLTA yaitu sejumlah 
14 responden (46,7%) dan 
berpendidikan akademik/PT 
sejumlah 2 responden (6,7%).  

      Menurut Fortinas (2006) 
bahwa tingkat pendidikan yang tinggi 
belum tentu mengalami tingkat 
kecemasan yang tinggi pula, begitu 
sebaliknya. Tingkat pendidikan 
sangatlah menentukan kecemasan, 
seseorang dengan pendidikan tinggi 
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akan mudah memahami informasi 
yang diberikan dan mampu mengatasi 
atau menggunakan koping yang lebih 
efektif dari pada seseorang yang 

pendidikannya lebih rendah. 
(Broewar, 2003). Hal ini sesuai 
dengan pendapat Sepiel Barger 
(2008) bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan akan semakin maju dalam 
menilai kognisinya sehingga akan 
mempunyai sikap yang lebih 
bijaksana. Menurut Notoadmojo 
(2007) bahwa pemahaman adalah 
kemampuan seseorang untuk 
menjelaskan tentang obyek yang 
dapat diketahui. 

      Tingkat pendidikan 

seseorang sangat menentukan 
pemahaman seseorang. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang 
semakin tinggi pula tingkat 
pemahaman seseorang dalam 
menerima informasi. Dalam hal ini 
tingkat pendidikan seseorang sangat 
menentukan dalam pemahaman 
informed consent. Tingkat 
pendidikan seseorang yang lebih 
tinggi akan lebih mudah menerima 
dan memahami informed consent 
sehingga tingkat kecemasan seseorang 
akan berkurang. 

 
3. Pengaruh Pemberian Informed 

Consent Terhadap Tingkat 
Kecemasan  Pasien Pre Operasi 
elektif di Ruang Flamboyan RSUD 
dr. Soeroto Ngawi 

 
      Berdasarkan penelitian  

menunjukkan bahwa terjadi 
penurunan tingkat kecemasan 
sesudah dilakukan pemberian 
informed consent yaitu responden 
yang tidak mengalami kecemasan 

sebelumnya 4 responden (13,3%) 
menjadi 13 responden (43,3%), 
kecemasan ringan sebelumnya 15 
responden (50%), menjadi 13 

responden (43,3%), kecemasan 
sedang sebelumnya 7 responden 
(23,3%), menjadi 2 responden 
(6,7%), kecemasan berat tetap 2 
reponden (6,7%) dan kecemasan 
berat sekali 2 responden (6,7%) 
menjadi tidak ada. 

      Pengaruh Pemberian 
Informed Consent Terhadap Tingkat 
Kecemasan  Pasien Pre-Operasi 
diperkuat dengan hasil uji statistik 
Wilcoxon Signed Ranks Test dengan 
program SPSS 16 diperoleh nilai p 

value = 0,001 (p) < taraf signifikan 
(α ) 0,05, maka H1 diterima, 
sehingga terdapat pengaruh 
pemberian informed consent 
terhadap tingkat kecemasan  pada  
pasien  pre operasi. 

      Dari hal diatas 
menunjukkan bahwa ada penurunan 
tingkat kecemasan pasien pre operasi 
setelah dilakukan pemberian 
informed consent. Dengan 
pertimbangan berbagai macam latar 
belakang responden sebagaimana 
yang telah diuraikan diawal dan 

terutama dari hasil pretes dan postes 
menunjukkan bahwa pemberian 
informed consent  pada pasien pre 
operasi dapat menurunkan tingkat 
kecemasan. Pemberian informasi 
secara lengkap dan jelas mengenai 
masalah kesehatan yang dialami 
pasien ataupun tindakan yang akan 
dilaksanakan pada pasien sangat 
penting sekali, karena merupakan 
solusi untuk mengatasi masalah 
cemas. Selain itu Informed consent 
tidak hanya berfungsi sebagai 
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pelindung hukum bagi dokter atau 
perawat bila pasien komplain, tetapi 
juga bertujuan agar pasien / keluarga 
mendapat informasi yang cukup 

untuk mengambil keputusan bersama 
atas therapi yang dilaksanakan (FKUI, 
2006). Ada lagi sejumlah laporan 
mengenai hasil proyek yang 
dilaksanakan beberapa tahun, laporan 
tersebut mengungkapkan bahwa 
banyak pasien yang merasa cemas 
karena tidak menerima cukup 
informasi. (Nancy, 2006). 

      Beberapa landasan teori di 
atas menyatakan bahwa memang 
benar adanya bila pemberian 
informasi yang kurang bisa 

mempengaruhi tingkat kecemasan 
pasien. Jadi dalam permintaan 
persetujuan lembar informed consent 
harus dengan penjelasan yang lebih 
rinci dan lengkap terlebih dahulu, 
dengan waktu yang tepat dalam arti 
jangan terlalu lama yang bisa 
menimbulkan rasa jenuh bagi pasien, 
ataupun terlalu mendesak sehingga 
pasien/keluarga kurang ada waktu 
untuk berpikir, mempertimbangkan 
tindakan yang akan dilakukan. 
Sehingga pasien/keluarga akan 
mudah memahami informasi yang 

diberikan dan mampu memberikan  
persetujuan dengan rasa tenang dan 
mantap untuk menghadapi tindakan 
yang akan dilakukan pada dirinya. 

      Kebijakan dari rumah sakit 
untuk menetapkan pemberian 
informed consent sebagai SOP dalam 
semua tindakan medis. Peran perawat 
dalam menjalankan pemberian 
informed consent harus 
memperhatikan komponen yang 
perlu disampaikan dalam SOP 
informed consent dan penerapan 

komunikasi yang efektif untuk 
memudahkan pemahaman dari pasien 
sehingga dapat membantu 
menurunkan kecemasan dari pasien 

 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Tingkat kecemasan pasien pre operasi 

elektif sebelum pemberian informed 
consent sebagian besar responden 
mengalami kecemasan ringan, yaitu 
sebanyak 15 responden (50%). 

2. Tingkat kecemasan pasien pre operasi 
elektif sesudah pemberian informed 
consent yaitu dari 30 responden, 
didapatkan tidak ada kecemasan 13 

responden (43,3%), cemas ringan 
sebanyak 13 responden (43,3%).  

3. Ada pengaruh pemberian Informed 
Consent terhadap tingkat kecemasan  
pasien pre operasi elektif di ruang 
plamboyan di RSU Soeroto Ngawi. 
Dengan nilai hasil hitung p = 0,001 

dan α = 0,05 yang berarti nilai hitung 
lebih kecil dari pada taraf signifikan 
maka H1 diterima. 
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ABSTRACT 

 
Tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang untuk dapat 

berfungsi secara optimal baik yang sehat maupun yang sakit. Musik New Age merupakan musik 
dengan ketukan lambat yang dapat menyeimbangkan gelombang otak menuju gelombang otak 

alpha dimana pada gelombang ini otak memproduksi hormon serotonin dan endorphin  yang 
menyebabkan seseorang merasa nyaman, tenang, mengurangi ketegangan otot. Tujuan penelitian 
ini adalah Pengaruh Terapi  Musik New Age TerhadapKualitas Tidur Pasien Rawat Inap di ruang 
Mawar RSUD Dolopo Kabupaten Madiun 

Desain penelitian ini adalah Pra-Eksperimen dalam satu kelompok (One-Group Pra-test-
posttest Design), Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap  di ruang Mawar RSUD 
Dolopo Kabupaten Madiun sebanyak 90 pasien. Dalam penelitian ini sampelnya adalah pasien 
rawat inap dewasa yang mengalami gangguan tidur  di ruang Mawar RSUD Dolopo Kabupaten. 

Hasil penelitian hampir seluruhnya responden pasien rawat inap mempunyai kualitas 
tidur pra test yang kurang yaitu sebesar 93.3% atau sebanyak 14 responden, bahwa hampir 
seluruhnya responden rawat inap mempunyai kualitas tidur post test yang kurang yaitu sebesar 
80% atau sebanyak 12 responden. Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test 

dengan SPSS didapat hasil nilai hasil hitung P value = 0,046 dengan taraf siqnifikasi   α = 0.05 

maka nilai P value = 0,046 < α = 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya setelah 
diberi perlakuan. 

Implikasi dari penelitian disimpulkan bahwa terapi musik New Age dapat mempengaruhi 
kualitas tidur pasien rawat inap ruang Mawar RSUD Dolopo, sehingga terapi ini bisa dijadikan 
salah satu intervensi keperawatn untuk meningkatkan kualitas tidur. 

 
Keywords: Musik New Age, Kualitas Tidur 

 
PENDAHULUAN 

Tidur merupakan kebutuhan dasar 
yang dibutuhkan oleh semua orang untuk 
dapat berfungsi secara optimal baik yang 
sehat maupun yang sakit (Hidayat,2008). 
Tarwoto dan Wartonah (2004) 
mengatakan, seseorang yang mengalami 
sakit memerlukan waktu tidur lebih banyak 
dari normal, Tidur penyembuh yang baik, 
pada saat inilah terjadi pertumbuhan sel-sel 
tubuh. Karena fungsi dari tidur adalah 

untuk sintesis pemulihan dan perilaku, 

waktu perbaikan tubuh dan otak (Kozier, et 
al, 2004). Tidur adalah suatu keadaan 
istirahat periodik dan pada saat itu 
kesadaran terhadap alam menjadi terhenti, 
sehingga tubuh dapat beristirahat.  Otak 
memiliki sejumlah fungsi,  struktur,  dan 
pusat-pusat tidur yang mengatur siklus 
tidur dan terjaga. Tubuh pada saat yang 
sama menghasilkan substansi yang ketika 
dilepaskan ke dalam aliran darah akan 
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membuat mengantuk.  Proses tersebut jika 
diubah oleh stres,  kecemasan,  dan sakit 

fisik dapat menimbulkan gangguan tidur 
atau insomnia. Tidur yang tidak adekuat 
dan kualitas tidur buruk dapat 
mengakibatkan gangguan keseimbangan 
fisiologi dan psikologi.  Dampak fisiologi 
meliputi penurunan aktivitas sehari-hari,  
rasa lelah,  lemah,  proses penyembuhan  
lambat,  daya tahan tubuh menurun,  dan 
ketidak stabilan tanda-tanda vital.  
Sedangkan dampak psikologis meliputi 
depresi,  cemas, dan tidak konsentrasi 
(Briones, 1996). Menurut WHO (1995) 
orang yang sedang sakit membutuhkan 

istirahat dan tidur lebih banyak daripada 
saat mereka normal.  Namun kenyataannya 
dalam keadaan sakit pola tidur seseorang 
biasanya terganggu (Hidayat, 2008).  
Beberapa metode untuk menangani 
gangguan tidur yaitu dengan cara 
pendekatan farmakologis (pemberian obat 
anti insomnia oleh dokter),  dan 
pendekatan non farmakologis seperti tehnik 
relaksasi dengan terapi musik. Terapi musik 
termasuk salah satu metode penanganan 
gangguan tidur karena aman (terhindar dari 
efek samping obat anti insomnia) dan 

nyaman (Atmanta, 2006).  
Menurut data dari WHO (World 

Health Organization) pada tahun 1993,  
kurang lebih 18% penduduk dunia pernah 
mengalami gangguan sulit tidur.National 
Sleep Foundation (2006) menyatakan 
bahwa Indonesia prevalensi penderita 
gangguan tidur atau insomnia mencapai 
70% paling sedikit seminggu sekali dan 30 
juta orang sulit tidur setiap malamnya. 
Sekitar 10% penderita yang dirawat di 
layanan kesehatan primer dilaporkan 
menderita gangguan tidur atau insomnia 
(Anurogo, 2012). Diperkirakan tiap tahun 

20%-40 % orang dewasa mengalami 
gangguan tidur, 20-25% pada pasien yang 
dirawat di rumah sakit, dan 75% pada 
pasien psikiatri(Karch, 2011).  Kurang 

lebih 50% dari individu di dunia mengalami 
gangguan tidur adalah berhubungan dengan 

penyembuhan (Evans dan French, 1995).  
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 
peneliti pada bulan September 2012 dengan 
menggunakan kuesioner PSQI  pada 30 
pasien baru menunjukkan bahwa 20 pasien 
mengalami gangguan kualitas tidur, dengan 
keadaan 4 orang dengan kualitas tidur 
kurang, 8 orang dengan kualitas tidur 
sangat kurang, 2 orang dengan kualitas 
tidur sangat baik, dan 6 orang dengan 
kualitas tidur baik. Gangguan tidur pada 
malam hari akan menyebabkan periode 
sakit yang lama atau memperburuk 

penyakit yang dialaminya.  Memperoleh 
kualitas tidur terbaik adalah penting untuk 
peningkatan kesehatan yang baik dan 
pemulihan individu yang sakit (Potter& 
Perry, 2005). 

Tidur merupakan pengaturan 
kegiatan tidur oleh adanya hubungan 
mekanisme serebral yang secara bergantian 
untuk mengaktifkan dan menekan pusat 
otak agar dapat tidur dan bangun. Pada 
keadaan tidur gelombang rendah yang 
dalam (NREM tahap 4) tubuh melepas 
hormon dan memperbaharui sel epitel dan 

khusus seperti sel otak sehingga sistem 
kekebalan tubuh menjadi meningkat. Pola 
istirahat dan tidur biasa dari seseorang yang 
masuk rumah sakit dengan mudah 
dipengaruhi oleh penyakit atau aktivitas 
pelayanan kesehatan yang tidak dikenal. 
Perubahan tidur dan istirahat tergantung 
pada status fisiolosis, psikologis, dan 
lingkungan fisik klien, seperti kebisingan 
ruangan dan pola kerja dari pemberi 
pelayanan (Potter& Perry, 2005).Pola tidur 
klien adalah tujuan penting perawat. Pada 
dasarnya, banyak pilihan yang bisa 
dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur 

selain obat tidur. Penanggulangan masalah 
gangguan tidur yang dapat diterapkan pada 
pasien adalah tehnik relaksasi. Salah satu 
bentuk tehnik relaksasi adalah terapi musik 



Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 1,  September 2013 

60 
 

(National Safety Council, 2004). Musik 
dipilih sebagai salah satu alternatif karena 

musik lebih sederhana, mudah dimengerti 
serta dianggap sebagai bahasa Universal dan 
hampir semua orang menyukainya (Chlan, 
1998). Mac Gregor (2001) mengatakan 
bahwa semua jenis musik dapat digunakan 
sebagai terapi, asalkan musik yang 
digunakan memiliki ketukan 50-60 x per 
menit yang sesuai dengan irama jantung 
manusia, sehingga mampu memberikan 
efek terapeutik yang sangat baik bagi 
kesehatan karena dapat melatih relaksasi 
dan bergerak menuju keadaan alpha.. Jenis 
musik yang sesuai untuk menenangkan 

adalah musik dengan tempo lambat sekitar 
60 ketukan per menit. Seperti musik klasik, 
New Age, serta musik religius (Chlan, 
1998).Musik New Agemerupakanmusik 
dengan ketukan lambat yang dapat 
menyeimbangkan gelombang otak menuju 
gelombang otak alpha dimana pada 
gelombang ini otak memproduksi hormon 
serotonin dan endorphin  yang 
menyebabkan seseorang merasa nyaman, 
tenang, mengurangi ketegangan otot. 
Hormon-hormon ini membuat imunitas 
tubuh meningkat, pembuluh darah terbuka 

lebar (vasodilatasi), detak jantung menjadi 
stabil, dan kapasitas indera meningkat,  
serta musik dapat meningkatkan level 
endorphin, sebagai salah satu 
neurotransmitter tidur (Campbell, 2002). 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik 
untuk meneliti “Pengaruh terapi musik 
New Ageterhadap  kualitas tidur pasien 
rawat inapdi ruang Mawar RSUD Dolopo 
Kabupaten Madiun”.. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh terapi  

musik New Age terhadap  kualitas tidur 
pasien rawat inap di ruang Mawar RSUD 
Dolopo Kabupaten Madiun. 

 

2. Tujuan Khusus 
a. Mengidentifikasi kualitas tidur 

sebelum diberikan terapi musik New 
Age pada pasien rawat inap di ruang 
Mawar RSUD Dolopo Kabupaten 
Madiun. 

b. Mengidentifikasi kualitas tidur 
sesudah diberikan terapi musik New 
Age pada pasien rawat inap di ruang 
Mawar RSUD Dolopo Kabupaten 
Madiun. 

c. Menganalisis pengaruh musik New 
Ageterhadap kualitas tidur pasien 
rawat inap di ruang Mawar RSUD 
Dolopo Kabupaten Madiun. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah Pra-
Eksperimen dalam satu kelompok (One-
Group Pra-test-posttest Design) yang 
mengungkapkan sebab akibat dengan cara 
melibatkan satu kelompok subyek. 
Kelompok subyek diobservasi sebelum 
dilakukan intervensi, kemudian diobservasi 
lagi setelah intervensi. Pengujian sebab 
akibat dengan cara membandingkan hasil 
pra-test dengan post test  (Nursalam, 
2008). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
pasien rawat inap  di ruang Mawar RSUD 
Dolopo Kabupaten Madiun sebanyak 90 
pasien. Dalam penelitian ini sampelnya 
adalah pasien rawat inap dewasa yang 
mengalami gangguan tidur  di ruang Mawar 
RSUD Dolopo Kabupaten. 

Pada penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan sampel “Acidental 
sampling” yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
secara kebetulan / incidental bertemu 
dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data 
(Sugiyono, 2010).  

Dalam penelitian ini menggunakan 
variabel dependen kualitas tidur dan 
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variabel independen berupa terapi musik 
New Age.  

 
Hasil Penelitian 
1. Identifikasi Kualitas Tidur Pasien rawat 

Inap Pra Test 
Kualitas Tidur 

Pasien Pra Test 
Frekuensi % 

Sangat baik 0 0 

Baik 0 0 

Kurang 14 93.3 

Sangat Kurang 1 6.7 

Jumlah 15 100 

 
2. Identifikasi Kualitas Tidur Pasien rawat 

Inap Post Test 
Kualitas Tidur 

Pasien Post Test 
Frekuensi % 

Sangat baik 0 0 

Baik 3 20.0 

Kurang 12 80.0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 15 100 

 
3. Tabulasi Silang  pengaruh Terapi Musik 

New Age terhadap kualitas tidur Pasien 
rawat inap 

Kualitas 

Tidur 

Sebelum 

Terapi 

Kualitas Tidur Setelah 

Terapi Total 

Baik Kurang 

n % n % n % 

Kurang 3 20 11 73.3 14 93.3 

Sangat 
Kurang 

0 0 1 6.7 1 6.7 

Jumlah 3 20 12 80 15 100 

P = 0.046                                 α = 0.05 

 
Pembahasan 

1. Kualitas Tidur Pasien Sebelum Terapi 
Musik New Age 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui hampir seluruh pasien rawat inap 
pra test (sebelum terapi musik) mempunyai 
kualitas tidur kurang (93,3%). Dari data 
lampiran diketahui bahwa pasien rawat inap 
pra test (sebelum terapi musik) sebagian 
besar dengan kualitas tidur kurang hampir 
seluruhnya berjenis kelamin laki-laki 
(80%), hampir setengahnya  berumur 63-
69 tahun (46.7%), dengan lama perawatan 

selama 3 hari (63.3%), dan mempunyai 
kebisaan merokok (40%). Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 
umur dengan kualitas tidur pasien pasien 
rawat inap pra test (sebelum terapi musik) 
yang ditunjukkan dengan nilai  p ; 0,000< 

α = 0,05. 
Ada banyak faktor yang 

memepengaruhi kualitas tidur seseorang. 
Hal ini sesuai dengan Kozier (2000) bahwa 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
tidur adalah faktor usia, Usia merupakan 
salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kebutuhan tidur dan 
istirahat seseorang. Semakin bertambah usia 
jumlah jam tidur semakin berkurang.. Dari 
hasil penelitian diketahui bahwa hampir 
seluruhnya responden yang mempunyai 
kualitas tidur kurang berusia 63-69 tahun 
dimana menurut Kozier, 2000, usia  
dewasa tua (63 tahun – 75 tahun)  
mempunyai  waktu tidur kurang lebih 6 
jam sehari, 20-25% tidur REM, tahap 4 
menurun atau kadang tidak sampai, periode 
REM pertama lama atau panjang, lebih 
sering terbangun malam hari dan perlu 

waktu lebih lama memulai tidur. Selain usia 
sakit juga merupakan penyebab kualitas 
tidur kurang hal ini sesuai dengan Perry & 
Potter (2005) bahwa orang yang sakit juga 
mempengaruhi tidur kualitas tidur 
seseorang menjadi kurang padahal orang 
yang sakit membutuhkan lebih banyak tidur 
daripada normal.  

Berdasarkan hasil penelitian responden 
yang berusia > 63 tahun mempunyai 
kualitas tidur kurang, hal ini terjadi selain 
karena faktor usia juga karena sakit. Pasien 
yang sakit harus dirawat inap dirumah sakit 
dan ia harus beradaptasi dengan lingkungan 

rumah sakit. Perubahan lingkungan ini yang 
mempengaruhi pola tidur pasien terutama 
pada hari pertama dirawat dirumah sakit 
karena pasien lebih nyaman tidur dirumah 
sendiri dan tidak terganggu dengan pasien 
yang lain, selaian itu  kecemasan pasien 
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karena penyakit yang diderita juga 
meningkat sehingga menyebabkan gangguan 

tidur. Pada saat sakit nafsu makan pasien 
menurun yang menyebabkan  asupan kalori 
atau makanan kurang sehingga mengganggu 
tidur pasien. 

 
2. Kualitas Tidur Pasien  Sesudah Terapi 

Musik  New Age 
 

 Berdasarkan  hasil penelitian  dapat 
diketahui hampir seluruhnya responden 
mempunyai kualitas tidur kurang (80%). 
Tetapi jika dibandingkan dengan kualitas 
tidur sebelum terapi musik New Age 
menunjukkan  adanya penurunan. 
Berdasarkan hasil uji statistik karakteristik 

responden dengan kualitas tidur pasien 
sesudah terapi musik New Age di dapatkan 
p value lama dirawat di rumah sakit = 
0,002 dan  p value pola kebiasaan = 0,024. 

 Selain faktor usia kualitas tidur juga 
sangat dipengaruhi oleh pola kebiasaan 
merokok, dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki dan 
mempunyai kebiasaan merokok, padahal 
menurut  Kozier 2000, Nikotin dalam 
rokok mempunyai efek perangsangan pada 
tubuh. Pada orang perokok seringkali 
mempunyai kesulitan untuk jatuh tidur 

(falling as sleep) dari pada bukan orang 
yang perokok. Dengan cara menahan diri 
agar tidak merokok setelah makan sore, 
seseorang biasanya dapat tidur lebih baik  

 Lama waktu perawatan dirumah 
sakit juga mempengaruhi kualitas tidur 
pasien rawat inap post test (sesudah terapi 
musik). Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan Mucci dan Mucci 2002, 
bahwa pemberian terapi musik dengan jenis 
musik yang tepat dan diberikan pada pasien 
yang tepat tidak akan memberikan efek 
yang membahayakan, walaupun diberikan 

dalam waktu yang agak lama. Terapi musik 
yang diberikan pada pasien selama + 30 
menit hingga 1 jam setiap hari dapat 

memberikan efek positif bagi pasien. Jadi 
semakin lama pasien dirawat akan 

mendapatkan terapi musik lebih sering 
maka gangguan tidur pasien lebih mudah 
untuk diatasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kualitas tidur pasien sesudah 
mendapatkan terapi musik New Age  
terjadi karena pasien merasa relaks dan 
santai dengan mendengarkan musik  dan 
dapat mempercepat pasien untuk tidur, 
selain itu pasien yang mendapatkan waktu 
perawatan lebih lama sudah mulai mampu 
beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit  
sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur 
pasien rawat inap.  

 

3. Pengaruh Terapi Musik New Age 
Terhadap Kualitas Tidur Pasien rawat  

Inap di Ruang Mawar RSUD Dolopo 
  

Berdasarkan hasil penelitian  
menunjukkan bahwa responden dengan 
kualitas tidur sebelum terapi Musik New 
Age kurang dan sesudah terapi Musik New 
Age baik sebesar 20%, sedangkan 
responden dengan kualitas tidur sebelum 
terapi Musik New Age sangat kurang dan 
setelah terapi  Musik New Age kurang 
sebesar 6.7%. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi  peningkatan kualitas tidur pasien 
rawat inap setelah diberikan terapi musik 
New Age. Uji statistik menunjukkan bahwa 
terapi musik New Age dapat 
mempengaruhi kualitas tidur pasien rawat 

inap ruang Mawar RSUD Dolopo.  (p ; 

0.046 < α = 0.05). Hal ini terjadi karena 
pasien merasa santai dan nyaman 
mendengarkan musik sebelum tidur, 
sedangkan pasien yang tidak mengalami 
perubahan kualitas tidurnya karena pasien 
kurang suka musik sehingga merasa kurang 
nyaman mendengarkan musik dan dalam 
kondisi sakit.  

Dalam keadaan sakit pola tidur 
seseorang biasanya terganggu. Salah satu 

cara mengatasi gangguan tidur pasien adalah 
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dengan terpai musik.  Menurut  Atmanta, 
2006, Beberapa metode untuk menangani 

gangguan tidur yaitu dengan cara 
pendekatan farmakologis (pemberian obat 
anti insomnia oleh dokter),  dan 
pendekatan non farmakologis seperti tehnik 
relaksasi dengan terapi musik. Terapi musik 
termasuk salah satu metode penanganan 
gangguan tidur karena aman (terhindar dari 
efek samping obat anti insomnia) dan 
nyaman. Musik New Age merupakan musik 
dengan ketukan lambat yang dapat 
menyeimbangkan gelombang otak menuju 
gelombang otak alpha dimana pada 
gelombang ini otak memproduksi hormon 

serotonin dan endorphin  yang 
menyebabkan seseorang merasa nyaman, 
tenang dan  mengurangi ketegangan otot. 
Dengan terapi musik dapat menenangkan 
pikiran, mengurangi stress dan ketegangan 
fisik sehingga membantu tubuh untuk 
meneymbuhkan dirinya sendiri. Menurut 
Mucci dan Mucci, 2002, terapi musik yang 
hanya diberikan dalam waktu singkat dapat 
memberikan efek positif bagi pasien . 

 Berdasarkan fakta dan teori 
menunjukkan adanya pengaruh terapi 
musik New Age dengan kualitas tidur 

pasien rawat inap.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan kualitas 
tidur pasien masih belum optimal, hal ini 
disebabkan karena rata-rata pasien hanya 
dirawat selama 3 hari sehingga pemberian 
terapi belum optimal. Selain itu pasien juga 
mengalami stres psikologis karena sakit 
sehingga terapi musik ini tidak bisa diterima 
secara optimal. Kecemasan pasien terhadap 
biaya yang harus dibayar merupakan 
penyebab tidak langsung gangguan tidur 
pada pasien.  Telah banyak penelitian yang 
menunjukkan adanya keterkaitan antara 
musik dengan kualitas tidur. Terapi musik 

perlu diberikan kepada pasien dengan 
gangguan tidur untuk meningkatkan 
kualitas tidur pasien daripada penggunaan  
obat tidur. Dimana kegunaan obat tidur 

masih diragukan karena obat tidak dapat 
menghilangkan penyebab masalah, dan 

penggunaan dalam jangka waktu yang lama 
dapat menimbulkan ketergantungan obat 
(drugs dependencies). 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Kualitas tidur pasien rawat inap pra test 

hampir seluruhnya kategori  kurang 
yaitu sebesar 93.3% atau sebanyak 14 
responden. 

2. Kualitas tidur pasien rawat inap post test 
hampir seluruhnya kategori  kurang 

yaitu sebesar 80% atau sebanyak 12 
responden 

3. Terapi Musik New Age dapat 
mempengaruhi kualitas tidur pasien 
rawat inap ruang Mawar RSUD Dolopo 
Kabupaten madiun yang ditujukkan 

dengan nilai  p ; 0.046 < α = 0.05. 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KANKER PAYUDARA PADA 
PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DALAM DETEKSI DINI (SADARI)  

DI RANDU BARAT RT 05  RW 12 GANG II  SURABAYA 

 

Dya Sustrami 
Staf Dosen  

Stikes Hang Tuah Surabaya 
 
 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is one of the most attacking cancer in women who ranked second. 

Breasts are able to be cured at an early stage, but in fact breast cancer is usually found at an 

advanced stage. One way to do that early detection efforts to find early-stage cancers that are 

still to be cured, so it can reduce mortality by BSE but still much less known breast cancer 

and BSE detection techniques. For that researchers want to investigate "The Effect of Health 

Education About Breast Cancer In Science And Attitude Mother In Early Detection (BSE) IN 

West Randu RT 05 RW 12 Gang II"  

This study uses experimental design techniques quasy sampling using probability 

sampling simple random sampling, the type of 44 respondents. Kesahatan independent 

variable is education. Dependent variable is the knowledge and attitudes. Data were analyzed 

using willcoxon signed rank test and Mann Whitney test with significance level 0.05.  

The results showed no significant effect of health education on knowledge (p = 0.000 

and z =-4.130
a
) and attitude (p = 0.000 and z = - 2.72

a
) from Wilcoxon signed rank test test 

and test results reinforced with whiney mann post-test resulted in knowledge (p = 0.000 and z 

= -4938) and attitude (p = 0.000 and z = -4692).  

From the results of her study is expected to increase knowledge about breast cancer 

and the importance of BSE in a way to follow health counseling, seek information through 

print and electronic media.  

 

Key words:  Health education, knowledge, attitudes, early detection of breast cancer (BSE). 
 

PENDAHULUAN 
Payudara merupakan salah satu organ 

yang sangat penting, baik dari segi 
fungsinya maupun estetika. Akan tetapi 
bagian tubuh ini berpotensi terjangkit oleh 
kanker. Kanker payudara merupakan salah 
satu kanker yang paling banyak menyerang 
pada kaum perempuan yang menduduki 
peringkat kedua setelah kanker leher rahim. 
Namun diprediksi pada 20-30 tahun ke 
depan, penderita kanker payudara di 
Indonesia akan meningkat, sebaliknya 
kanker leher rahim akan menurun angka 

kejadiannya. Sehingga penyakit ini 
menimbulkan rasa takut yang amat besar 

bagi kebanyakan perempuan, terutama bagi 
mereka yang mengeluhkan ada benjolan 
pada payudaranya. (Wibisono, 2009 : 72) 
 Kanker adalah kelompok penyakit, 
dimana sel-sel tubuh yang bergenerasi 
mengalami pemisahan dan mati ketika sel 
menua sehingga digantikan sel-sel baru. 
Tetapi ketika sel-sel baru terus tumbuh, 
jumlahnya tidak terkendali sehingga 
membentuk tumor. Jika tumor itu semakin 
besar dan ganas itu dapat digolongkan 
sebagai kanker. Kanker dapat tumbuh 
dibagian manapun, terutama bagian yang 

mempunyai banyak jaringan sel. Salah 
satunya adalah payudara. 
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 Kanker payudara terjadi karena adanya 
pertumbuhan dan perkembangan sel 

abnormal yang muncul pada jaringan 
payudara. Payudara terdiri dari dua tipe 
jaringan yaitu jaringan glandular (kelenjar) 
dan jaringan stromal (penopang). Jaringan 
kelenjar mencangkup kelenjar susu (lobules) 
dan saluran susu (the milk passage, milk duct). 
Sedangkan jaringan penopang meliputi 
jaringan lemak dan jaringan serat konektif. 
Payudara juga dibentuk oleh jaringan 
lymphatik, sebuah jaringan yang berisi 
sistem kekebalan yang bertugas 
mengeluarkan cairan kotoran selular (Putri, 
2009 : 38). 

 Jumlah penderita kanker payudara di 
dunia terus mengalami peningkatan, baik 
pada daerah dengan insiden tinggi di 
Negara-negara Barat, maupun pada insiden 
rendah seperti di banyak daerah di Asia. 
Satu laporan penelitian pada tahun 1993 
memperkirakan bahwa jumlah kasus baru di 
dunia pada tahun 1985 mencapai 720.000 
orang, terdiri atas 422.000 di Negara maju 
dan 298.000 di Negara berkembang. 
 Angka insiden tertinggi dapat 
ditemukan pada beberapa daerah di 
Amerika Serikat (mencapai di atas 

100/100.000 ; berarti ditemukan lebih 100 
penderita dari 100.000 orang). Kemudian 
diikuti dengan beberapa negara Eropa Barat 
(tertinggi Swiss 73,5/100.000). Untuk 
Asia, masih sekitar antara 10-20/100.000 
(contoh pada daerah tertentu di Jepang 
17,6 / 100.000 ; Kuwait 17,2/100.000 ; 
dan Cina 9,5/100.000) yang menarik angka 
ini akan berubah bila populasi dari daerah 
dengan insiden rendah melakukan migrasi 
ke daerah dengan insiden yang lebih tinggi, 
suatu bukti bahwa faktor lingkungan juga 
berparan pada proses terjadinya kanker. 
(Purwoastuti, 2008 : 13) 

  Di Indonesia, kanker payudara 
merupakan salah satu kanker yang paling 
banyak menyerang pada perempuan yang 
menduduki peringkat kedua setelah kanker 

leher rahim.  Menurut data angka dari Poli 
Onkologi Satu Atap (POSA) RSU dr. 

Soetomo juga merangkak naik pada tahun 
2004, sebanyak 4.675 pasien kanker 
payudara mengunjugi POSA, tahun 2005 
jumlahnya melonjak menjadi 5.597 pasien 
dan pada tahun 2006 dengan beberapa 
bulan masih tersisa angkanya sudah 
mencapai 5.652 pasien oleh sebab itu, 
SADARI sangat penting dianjurkan kepada 
masyarakat karena hampir 86% benjolan di 
payudara ditemukan olah penderita sendiri 
(www.acehforum.or.id/perangi-kanker-
payudra dikutip pada safitri dan afiyah, 
2008 : 15). Pada tahun 2004 di Randu 

Barat RT 05 RW 12 Gang II Surabaya 
didapatkan jumlah penderita kanker 
payudara sebanyak 1 pasien.  
 Ada beberapa perempuan, yang 
mempunyai resiko terkena kanker 
payudara. Faktor  resiko terkena kanker 
payudara. Faktor resiko ini bisa berasal dari 
dalam atau luar. Faktor dari dalam adalah 
adanya riwayat pada keluarga yang 
menderita kanker payudara. Faktor lainnya, 
hormon estrogen yang berlebihan dalam 
tubuh, menstruasi pertama terlalu dini, 
yaitu kurang dari 12 tahun, melahirkan 

pertama diatas 30 tahun, tidak menikah, 
tidak menyusui, menopause yang 
terlambat, terapi hormon yang berlebihan. 
Sedangkan faktor resiko dari luar 
diantaranya terlalu banyak mengkonsumsi 
lemak, pola makanan tidak baik, merokok, 
minum alkohol, polusi dan lain-lain. 
(Wibisono, 2009 : 73) 
Untuk mencegah terjadinya penyakit 
kanker payudara dapat dilakukan dengan 
cara : pengobatan atau terapi yang 
dilakukan tergantung pada stadium kanker 
yang akan diobati/diterapi; bisa dilakukan 
dengan cara operasi, radiasi,  pemberian 

kemoterapi , radioterapi (penyinaran), 
maupun hormon (Purwoastuti, 2008 : 20). 
Namun demikian usaha-usaha untuk 
penemuan dini (early detection) dapat 

http://www.acehforum.or.id/perangi-kanker-payudra
http://www.acehforum.or.id/perangi-kanker-payudra
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dilakukan dengan baik dengan 
mengikutsertakan masyarakat melalui 

dengan cara memberikan penyuluhan . 
Karena masyarakat masih belum tahu 
tentang kanker payudara dan resiko dari 
kanker payudara bila tidak segera diatasi 
akan berakibat pada kematian. 
 Apabila kanker payudara ditemukan 
dalam stadium dini dan mendapatkan terapi 
secara tepat sehingga kanker payudara itu 
dapat diatasi dengan cara melakukan 
tindakan  pemeriksaaan payudara sendiri 
(SADARI) yang sangat bermanfaat bagi 
kaum perempuan. Untuk itu SADARI ini 
harus diterapkan serta diharapkan akan 

lebih banyak kasus dapat di cegah dalam 
stadium lebih dini. Fenomena diatas 
melatarbelakangi penelitian dengan judul 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang 
Kanker Payudara Pada Pengetahuan Dan 
Sikap Ibu Dalam Deteksi Dini (SADARI) Di 
Randu Barat RT 05 RW 12 Gang II 
Surabaya  
 
Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
  Untuk mengetahui mempelajari 
pengaruhnya pendidikan kesehatan tentang 

kanker payudara pada pengetahuan dan 
sikap ibu deteksi dini (SADARI) di Randu 
Barat RT 05 RW 12 Gang II Surabaya. 
 
2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat 
pengetahuan ibu dalam deteksi dini 
(SADARI) sebelum dan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan 
tentang kanker payudara di Randu 
Barat RT 05 RW 12 Gang II 
Surabaya. 

b. Mengidentifikasi sikap ibu dalam 
deteksi dini (SADARI) sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan 
kesehatan tentang kanker payudara 
di Randu Barat RT 05 RW 12 Gang 
II Surabaya. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan 

dan sikap ibu dalam deteksi dini 
(SADARI)  sebelum dan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan 
tentang kanker payudara di Randu 
Barat RT 05 RW 12 Gang II 

Surabaya.  

 

Metodologi Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan 

eksperimen semu (quasy - experiment) 
yaitu untuk mencari pengaruh variabel 
bebas (independen variable) dan variabel 
tergantung (dependen variable) pada dua 
kelompok, dimana pada suatu kelompok 
perlakuan diberikan pendidikan kesehatan 
sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada 
kedua kelompok akan diawali dengan pre 
test, dan setelah pemberian perlakuan 
diadakan pengukuran kembali post test. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  

Ibu-ibu di Randu Barat RT 05 RW 12 Gang 
II Surabaya dengan jumlah populasi 
sebanyak 50 orang. Dalam penelitian ini 
akan diambil populasi dengan target Ibu-ibu 
yang sudah menikah dengan usia 20 – 60 
tahun, berpenduduk tetap di Randu Barat 
RT 05 RW 12 Gang II Surabaya, ibu-ibu 
yang tidak terkena tumor atau kanker 
payudara, bisa membaca dan menulis, 
bersedia untuk diteliti dan kooperatif 
sehinggga dapat disebut populasi homogen. 
Teknik sampling yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan “ Probability 

Sampling ” dengan metode “ Simple Random 
Sampling “ yaitu pengambilan sampel 
dilakukan secara acak. Cara ini dipakai jika 
anggota populsi dianggap homogen.  
(Setiadi, 2007 : 182).  

Dalam penelitian ini terdiri dari dua 
variabel bebas dan variabel tergantung. 
Dalam penelitian ini variabel bebasnya 
adalah Pendidikan kesehatan dan variabel 
variabel tergantung adalah pengetahuan dan 
sikap ibu dalam deteksi dini kanker 
payudara (SADARI). 
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Hasil Penelitian 
1. Tingkat Pengetahuan Ibu Dalam Deteksi 

Dini (SADARI) Sebelum Dan Sesudah 
Diberikan Pendidikan Kesehatan 
Tentang Kanker Payudara Di Randu 
Barat RT 05 RW 12 Gang II Surabaya. 
 
a. Tingkat Pengetahuan Pada Kelompok 

Perlakuan. 

 
 
 

b. Tingkat Pengetahuan pada kelompok 
Kontrol. 

 
 

2. Sikap Ibu Dalam Deteksi Dini (SADARI) 
Sebelum Dan Sesudah Diberikan 
Pendidikan Kesehatan Tentang Kanker 
Payudara di Randu Barat RT 05 RW 12 
Gang II Surabaya. 

 
a.   Sikap Pada Kelompok Perlakuan. 

 
 

 
 

 
b.   Sikap pada kelompok Kontrol. 

 
 

3. Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Ibu 
Dalam Deteksi Dini (Sadari)  Sebelum 
Dan Sesudah Diberikan Pendidikan 
Kesehatan Tentang Kanker Payudara Di 
Randu Barat RW 05 RW 12 Gang II 
Surabaya. 

a. Tingkat Pengetahuan Ibu Dalam 
Deteksi Dini (SADARI) Sebelum Dan 
Sesudah Diberikan Pendidikan 

Kesehatan Tentang Kanker Payudara Di 
Randu Barat RT 05 RW 12 Gang II 
Surabaya. 

Hasil uji statistik wilcoxon signed 
rank-test pada kelompok kontrol  yang tidak 
diberikan pendidikan kesehatan diperoleh p 
= 0,109 dimana p> 0,05. Hal ini berarti 
tidak ada pengaruh yang signifikan dimana 
tidak terdapat perubahan hasil dari pre test 
dan post test. Sedangkan pada kelompok 
perlakuan diberikan pendidikan kesehatan 
yang ditunjukkan oleh hasil statistik dengan 
nilai signifikan (p = 0,000). Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan dimana terdapat perubahan hasil 
dari pre test dan post test.  

 
b. Sikap Ibu Dalam Deteksi Dini 

(SADARI) Sebelum Dan Sesudah 
Diberikan Pendidikan Kesehatan 
Tentang Kanker Payudara di Randu 
Barat RT 05 RW 12 Gang II Surabaya. 
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Hasil uji statistik wilcoxon signed 
rank-test pada kelompok kontrol  yang tidak 

diberikan pendidikan kesehatan diperoleh p 
= 0,785 dimana p > 0,05. Hal ini berarti 
tidak ada pengaruh yang signifikan dimana 
tidak terdapat perubahan hasil dari pre test 
dan post test. Sedangkan pada kelompok 
perlakuan diberikan pendidikan kesehatan 
diperoleh p = 0,000 dimana p = < 0,05. 
Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang 
signifikan dimana terdapat perubahan hasil 
dari pre test dan post test.  
 
Pembahasan 
1. Tingkat Pengetahuan Ibu Dalam Deteksi 

Dini (SADARI) Sebelum Dan Sesudah 
Diberikan Pendidikan Kesehatan  

Hasil penelitian menunjukkan 
tingkat pengetahuan Ibu deteksi dini 
(SADARI) sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan tentang kanker 
payudara. Pada kelompok perlakuan pre test 
sebelum dilakukan intervensi kebanyakan 
nilainya dalam kategori cukup dan pada 
kelompok kontrol pada pre test kebanyakan 
nilainya dalam kategori kurang. Pada 
pengukuran pre test dengan kuesioner 
tingkat pengetahuan peneliti menemukan 

masalah yang paling banyak belum 
dimengerti oleh responden pada 
pengetahuan kanker payudara dalam deteksi 
dini (SADARI) antara lain masalah 
mengenai pengertian, tanda-tanda tahap 
awal serta tindakan pencegahan pada 
penyakit kanker payudara, keluhan yang 
oleh pasien pada stadium lanjut, urutan 
penyakit kanker yang sering diderita oleh 
kaum wanita, mengenai berapa lamanya 
cara pengobatan secara radioterapi, 
pengertian BCT dalam tindakan pengobatan 
kanker payudara, dan tentang SADARI 
meliputi kepanjangan, tujuannya, dan cara 

pemeriksaannnya. 
Sedangkan pada kelompok 

perlakuan pada post test setelah diberikan 
pendidikan kesehatan mengalami 

peningkattan yaitu kebanyakan nilai dalam 
kategori baik karena dalam materi 

penyuluhan pendidikan kesehatan tentang 
kanker payudara dalam deteksi dini 
(SADARI) mencakup tentang pertanyaan 
dari kuesioner dalam pengetahuan sehingga 
responden dapat menjawabnya dengan 
benar, dibandingkan dengan kelompok 
kontrol post test yang tidak diberikan 
pendidikan kesehatan kebanyakan nilainya 
masih dalam kategori kurang masih sama 
pada pre test dan permasalahannya banyak 
responden belum mengerti tentang 
pengetahuan kanker payudara dalam deteksi 
dini (SADARI). 

Berdasarkan hasil tersebut bahwa 
tingkat pengetahuan ibu yang  diberikan 
pendidikan kesetahan pada kelompok 
perlakuan  hasil nilainya lebih baik 
dibandingkan dengan kelompok kontrol 
yang tidak diberikan pendidikan kesehatan. 
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 
ini terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek tertentu 
(Notoatmodjo, 1997). Adapun beberapa 
faktor-faktor yang mempengeruhi pada 
kelompok perlakuan yang diberikan 
pendidikan kesehatan meliputi :  

a. Umur dapat mempengaruhi 
pengetahuan dari 22 responden 
menunjukkan bahwa yang kebanyakan 
berusia 41 – 50 tahun sebayak 9 orang 
(41%), 7 orang (32%) berusia 31- 40 
tahun dan 11 orang (25%) berusia 20-30 
tahun. Pada usia responden yang 
kebanyakan 41-50 tahun yang apabila 
diberikan penyuluhan pendidikan 
kesehatan masih dapat menerima atau 
merespon materi yang diberikan dengan 
baik. Seiringnya dengan pertambahan 
usia dalam cara berpikir pun bertambah. 
Sehingga kemampuan seseorang untuk 

mengembangkan pengetahuan pun akan 
meningkat. Usia merupakan tingkat 
kebiasaan seseorang semakin bertambah 
usia seseorang maka kebutuhan mereka 
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meningkat. Karena pengetahuan yang  
didapatkan, bukan hanya berasal dari 

lingkungan, tingkat pendidikan tetapi 
pengalaman pun dapat menghadapi 
realita kehidupan yang menuju 
pematangan pikiran. 

b. Pendidikan dapat mempengaruhi tingkat 
pengetahuan dengan tingkat pendidikan 
terakhir pada responden yang 
kebanyakan responden berpendidikan 
SLTA sebanyak 50% (11 orang), 
berpendidikan SD 32% (7 orang), SLTP 
9% (2 orang), dan Perguruan Tinggi 9% 
(2 orang).  Pada pendidikan terakhir 
responden yang kebanyakan adalah 

SLTA sehingga dalam pemberiaan 
pendidikan kesehatan tentang materi 
yang diberikan sesuai dengan tingkat 
pendidikan yang dimiliki oleh 
kebanyakan responden tersebut. 
Tentunya dapat mempengaruhi 
seseorang dalam membuka cakrawala 
pengetahuannya. Menurut 
Kuntjoroningrat yang dikutip Mubarak 
(2007) bahwa makin tinggi pendidikan 
seseorang semakin mudah pula mereka 
menerima informasi, dan pada akhirnya 
makin banyak pula pengetahuan yang 

dimilikinya. Pengetahuan sangat erat 
kaitannya dengan pendidikan dimana 
dengan seseorang yang berpendidikan 
tinggi diharapkan orang tersebut 
semakin luas pula pengetahuannya, 
tetapi perlu ditekankan bahwa bukan 
berarti seseorang yang berpendidikan 
rendah, mutlak berpengetahuan rendah 
pula. Jadi sangatlah penting suatu 
pendidikan bagi setiap orang untuk 
mendapatkan informasi. 

c. Pekerjaan responden juga 
mempengaruhi dengan tingkat 
pengetahuan yang kebanyakan  

responden tidak bekerja sebesar 50% 
(11 orang), pekerjaan yang sebagai 
pengawai swasta 41% (12 orang), 
buruh/pengawai tidak tetap 9% (2 

orang), dan PNS 0%. Sehingga banyak 
responden yang tidak bekerja dapat 

dihubungkan dengan mempunyai luang 
waktu banyak untuk mencari dan 
membaca tentang informasi tentang 
kanker payudara. 

d. Informasi, juga dapat mempengaruhi 
pengetahuan berdasarkan Cara 
Mendapatkan Informasi Tentang Kanker 
Payudara pada kelompok perlakuan dari 
22 responden menunjukknan bahwa 
mayoritas dapat innformasi dari tenaga 
kesehatan sebesar 36% (8 orang). 
Infomasi adalah kemudahan kita untuk 
memperoleh suatu informasi dapat 

membantu mempercepat seseorang 
untuk memeperoleh pengetahuan yang 
baru. 

Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa setelah ibu diberikan pendidikan 
kesehatan tentang kanker payudara dalam 
deteksi dini (SADARI) terjadi peningkatan 
pengetahuan menjadi lebih baik 
dibandingkan kelompok yang tidak 
diberikan pendidikan kesehatan. Dengan 
demikian semakin tinggi tingkat 
pengetahuan seseorang tentang kanker 
payudar maka diharapkan akan 

mempengaruhi perubahan sikap dalam 
deteksi dini kanker payudara (SADARI). 
2. Sikap Ibu Dalam Deteksi Dini (SADARI) 

Sebelum Dan Sesudah Diberikan 
Pendidikan Kesehatan. 

Hasil penelitian menunjukkan sikap 
Ibu deteksi dini (SADARI) sebelum dan 
sesudah diberikan pendidikan kesehatan 
tentang kanker payudara. Pada kelompok 
perlakuan pre test sebelum dilakukan 
intervensi kebanyakan dalam kategori 
penilaiannya baik sebanyak 11 sampel. Pada 
kelompok kontrol pada pre test kebanyakan 
dalam kategori penilaiannya sikap cukup. 

Pada pengukuran pre test kedua kelompok 
dengan kuesioner  peneliti menemukan 
masalah yang sama paling banyak belum 
dimengerti oleh responden dalam 
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pengambilan sikap yang benar tentang  
kanker payudara dalam deteksi dini 

(SADARI) yaitu masalah mengenai 
bagaimana cara-cara pemeriksaan payudara 
sendiri dengan benar sedangkan pada 
kelompok perlakuan pada post test setelah 
diberikan intervensi mengalami 
peningkattan pada banyaknya sampel yang 
nilainya dalam kategori baik sehingga ibu 
dapat mengambil sikap yang benar tentang 
kanker payudara dalam deteksi dini 
(SADARI), dibandingkan dengan kelompok 
kontrol post test yang tidak diberikan 
intervensi kebanyakan penilaiannya masih 
dalam kategori cukup masih sama pada pre 

test dan permasalahannya banyak responden 
belum mengerti tentang pengambilan sikap 
yang benar tentang kanker payudara dalam 
deteksi dini (SADARI). 

 
Berdasarkan hasil tersebut bahwa 

sikap  ibu yang  diberikan pendidikan 
kesetahan pada kelompok perlakuan  hasil 
nilainya lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok kontrol yang tidak diberikan 
pendidikan kesehatan. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh pengetahuan ibu yang baik 
sehingga sikap yang ditampilkan juga baik. 

Faktor-faktor yang menpengaruhi meliputi 
: 
a. Infomasi adalah kemudahan kita untuk 

memperoleh suatu informasi dari media 
dapat membantu mempercepat 
seseorang untuk memperoleh 
pengetahuan yang baru sehingga sikap 
juga mempengaruhi. 

b. Status Pekerjaan Ibu yang mayoritas 
tidak berkerja (50%) dapat dihubungkan 
dengan banyak luang waktu untuk 
membaca dan mencari informasi tentang 
kanker payudara. 

Berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Saifuddin Azwar (2009) 
menyatakan bahwa pembentukan sikap 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Pengalaman pribadi, individu sebagai 
orang yang menerima pengalaman, 

orang yang melakukan tanggapan atau 
penghayatan, biasanya tidak akan 
melepaskan pengalaman lain yang 
terdahulu, yang relevan.  

b. Faktor budaya yang dianut oleh Ibu. 
Budaya yang dianut oleh Ibu 
mempengaruhi dalam teknik melakukan 
detaksi dini kanker payudara (SADARI).  

c. Pengaruh media masa sebagai sarana 
komunikasi mempunyai pengaruh besar 
pada pembentukan opini dan 
kepercayaan seseorang. Adanya 
informasi yang baru dapat memberikan 

landasan kognitif baru bagi terbentuknya 
sikap terhadap hal tersebut.  

d. Lembaga agama dan lembaga pendidikan 
sebagai suatu system yang mempunyai 
pengaruh dalam pembentukan sikap 
karena merupakan dasar pengertian dan 
konsep moral serta konsep pengetahuan 
dalam diri seseorang yang dianggap 
penting. 

Sikap Ibu dalam teknik melakukan 
deteksi dini kanker payudara (SADARI) 
dipengaruhi oleh pengetahuan ibu yang 
baik, dan pengalaman ibu yang akan 

bereaksi membentuk pola sikap tertentu 
terhadap berbagai objek yang dihadapi. 

 
3. Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Ibu 

Dalam Deteksi Dini (Sadari)  Sebelum 
Dan Sesudah Diberikan Pendidikan 
Kesehatan. 

Uji wilcoxon signed rank-test pada 
kelompok kontrol dengan membandingkan 
tingkat pengetahuan sebelum intervensi 
(pre-test) dengan setelah intervensi (post test) 
menghasilkan p = 0,109. Dan pada sikap 
sebelum intervensi pre-test dengan setelah 
post-test yang menghasilkan p = 0,785. 

Sedangkan Uji wilcoxon signed rank-test pada 
kelompok perlakuan dengan 
menghubungkan tingkat pengetahuan 
sebelum intervensi pre-test dengan setelah 
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intervensi post-test yang menghasilkan p = 
0,000. Dan pada sikap sebelum intervensi 

pre-test dengan setelah post-test yang 
menghasilkan p = 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada perbedaan pada 
tingkat pengetahuan dan sikap pada 
kelompok perlakuan pre test dan post test 
yang diberi intervensi dengan cara 
memberikan penyuluhan tentang kanker 
payudara dalam deteksi dini (SADARI) 
pada kelompok perlakuan.   

Hasil penelitian ini diperkuat 
dengan hasil pengujian statistik lain yang 
berfungsi untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan antara tingkat pengetahuan dan 

sikap antara kelompok perlakuan dengan 
kelompok kontrol yaitu dengan uji mann 
whitney. Hasil uji mann whitney pada 
kelompok perlakuan post-test setelah 
intervensi dengan membandingkan 
kelompok kontrol post-test setelah 
intervensi menghasilkan p = 0,000  pada 
tingkat pengetahuan. Sedangkan pada sikap 
dengan menggunakan uji mann whitney pada 
kelompok perlakuan post-test setelah 
intervensi dengan membandingkan 
kelompok kontrol post-test setelah 
intervensi menghasilkan p = 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
pada tingkat pengetahuan dan sikap setelah 
perlakuan dengan cara memberikan 
penyuluhan tentang kanker payudara dalam 
deteksi dini (SADARI)  pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol post-test. 

Dalam tabel 5.4 tersebut juga dapat 
dilihat bahwa pengetahuan Ibu sebelum 
diberikan pendidikan kesehatan pada 
kelompok perlakuan berada dalam kategori 
cukup dan pada kelompok kontrol dalam 
kategori kurang. Pada kelompok perlakuan 
mengalami peningkatan setelah diberikan 
pendidikan kesehatan menjadi baik 

dibandingkan dengan kelompok kontrol 
yang tidak diberikan pendidikan kesehatan 
tidak terdapat peningkatan hasil yaitu 
peningkatan pengetahuan yang kurang. 

Berdasarkan hasil tersebut, hal tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain:  
a. Peningkatan pengetahuan yang diberikan 

melalui pendidikan kesehatan yang 
optimal dengan pemberian materi yang 
terdiri dari pengertian, faktor-faktor 
resiko, tanda dan gejala, cara 
pencegahan, cara pengobatan, cara 
teknik-teknik SADARI. 

b. Metode yang digunakan yaitu ceramah, 
Tanya jawab, demontrasi.  

c. Media yang dipakai melalui penyebaran 
leaflet, pemberian materi melalui LCD, 
Laptop.  

d. Subyek sasaran yang latar belakangnya 
pendidikan relatife baik yaitu sebagian 
besar SLTA/sederajat (43%). 

Pengetahuan merupakan dominan 
yang sangat penting untuk terbentuknya 
sikap seseorang, karena apabila 
penangkapan sikap baru melalui proses yang 
didasari oleh pengetahun maka sikap 
tersebut akan menjadi lebih baik. Dalam 
melakukan pencapaian pengetahuan 
didapatkan dari media cetak,media 
elektronik, dan tenaga kesehatan dimana 
permasalahan pokok yaitu pada input yang 

merupakan masalah menyangkut subyek 
atau sasaran dengan berbagai latar belakang 
seperti tingkat pendidikan dari sasaran. 
Tingkat pengetahuan seseorang akan 
mempengaruhi sikap dimana apabila 
pengetahuan dipahami, maka akan timbul 
suatu sikap seseorang yang tinggi kesadaran 
untuk berperan serta.  

Pada penelitian menenunjukkan 
bahwa sikap Ibu sebelum diberikan 
pendidikan kesehatan pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol berada 
dalam kategori baik. Pada kelompok 
perlakuan mengalami peningkatan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan menjadi 
sangat baik dibandingkan dengan kelompok 
kontrol yang tidak diberikan pendidikan 
kesehatan tidak terdapat peningkatan masih 
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dalam sikap yang baik. Hal tersebut 
ditandai dengan  

a. Ibu yang dipilih menjadi kelompok 
perlakuan dapat mengikuti kegiatan 
pendidikan kesehatan dari awal sampai 
akhir dengan penuh perhatian (100% 
antusias terhadap materi penyuluhan dan 
tidak ada peserta yang meninggalkan 
tempat),  

b. Ibu mampu menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh pemberi materi pada sesi 
evaluasi (dari 10 pertanyaan 100% dapat 
dijawab secara sederhana), pada sesi 
tanya jawab yang disediakan oleh 
pemberi materi banyak pertanyaan yang 

disampaikan berkenaan dengan masalah 
yang dihadapi tentang kanker payudara 
dalam deteksi dini (SADARI) (dari 22 
peserta yang hadir 5 orang peserta (ibu) 
mengajukan pertanyaan). 

Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa setelah Ibu-Ibu diberikan pendidikan 
kesehatan tentang kanker payudara dalam 
deteksi dini (SADARI) terjadi peningkatan 
pengetahuan dan sikap menjadi lebih baik 
dibandingkan kelompok yang tidak 
diberikan pendidikan kesehatan. Hal ini 
disebabkan karena melalui pendidikan 

kesehatan yang merupakan upaya untuk 
mempengaruhi mengajak Ibu-Ibu agar lebih 
memahami konsep tentang kanker payudara 
dalam deteksi dini (SADARI) dengan 
menggunakan media dan metode sebagai 
penunjang pendidikan kesehatan akan 
meningkatkan pengetahuan, yang dimana 
semakin banyak pengetahuan diharapkan 
semakin baik sikap Ibu dalam melakukan 
teknik-teknik SADARI. 
 
Simpulan 
1. Pengetahuan Ibu dalam deteksi dini 

(SADARI) tentang kanker payudara di 

Randu Barat RT 05 RW 12 Gang II 
Surabaya. Sebelum diberikan pendidikan 
pada kelompok perlakuan berada dalam 
kategori cukup dan  kelompok kontrol  

berada dalam kategori kurang. Setelah 
diberikan pendidikan kesehatan pada 

kelompok perlakuan mengalami 
perubahan menjadi baik dibandingkan 
dengan kelompok kontrol yang tidak 
diberikan pendidikan kesehatan tidak 
mengalami perubahan. 

2. Sikap Ibu dalam deteksi dini (SADARI) 
tentang kanker payudara di Randu Barat 
RT 05 RW 12 Gang II Surabaya. Ibu 
sebelum diberikan pendidikan pada 
kelompok perlakuan berada dalam 
kategori sikap yang baik  sedangkan 
kelompok kontrol berada dalam kategori 
sikap yang cukup. Setelah diberikan 

pendidikan kesehatan  mengalami 
peningkatan  jumlah  responden pada 
kelompok perlakuan sikap yang baik 
dibandingkan dengan kelompok kontrol 
yang tidak diberikan pendidikan 
kesehatan tidak mengalami perubahan 
hasil. 

3. Pendidikan kesehatan  kanker payudara 
memberikan perbedaan pada 
pengetahuan dan sikap ibu dalam deteksi 
dini (SADARI). Hal ini dapat dikatakan 
secara tidak langsung pendidikan 
kesehatan berpengaruh pada 

pengetahuan dan sikap ibu dalam deteksi 
dini (SADARI).   
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ABSTRACT 

 

Interesting problem in the elderly is the lack of ability to adapt psychologically to changes 

that occur to him that leads to anxiety. The elderly in RW VIII Bulak Banteng Kenjeran 

Surabaya difficult to accept the fact that he has reached the peak of development and will 

eventually face death. The purpose of this study to determine the factors associated with 

anxiety dying elderly. 

 

This research design using analytic correlation with cross-sectional approach. The elderly 

population there are 63 people. Samples were taken using simple random sampling technique, 

so we get 54 people fit the inclusion criteria. Analysis of the test data using the Contingency 

Coefficient and Spearman Rho with ρ ≤ 0.05 significance level. 

 

Contingency Coefficient test results obtained there relationship psychoanalytic factor with 

anxiety (ρ=0.000), and get relationship interpersonal factors with anxiety (ρ=0.001). Based 

on the test results obtained Spearman Rho is get relationship between behavior with anxiety 

(ρ=0.000) and get relationship between family studies of anxiety (ρ=0.014). 

 

The implications of this study indicate that factors psychoanalytic, interpersonal, behavioral, 

and family studies of anxiety that has a relationship with both the family and the community 

can participate in reducing anxiety in the elderly. 

 

Keywords: psychoanalytic factors, interpersonal, behavioral, family studies, biological 

studies, anxiety, dying, elderly. 

 

 
Pendahuluan  

Manusia tidak secara tiba-tiba 
menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, 
anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi 
tua. Hal ini normal, dengan perubahan fisik 
dan tingkah laku yang dapat diramalkan 
yang terjadi pada semua orang pada saat 
mereka mencapai usia tahap perkembangan 
kronologis tertentu (Azizah, 2011: 1). 

Akibat dari proses itu menimbulkan 
beberapa perubahan, meliputi perubahan 
fisik, mental, spiritual, psikososial adaptasi 

terhadap stres mulai menurun. Menurut 
Maramis (1995, dalam Azizah, 2011: 65), 
pada lanjut usia masalah yang menarik 
adalah kurangnya kemampuan dalam 
beradapatasi secara psikologis terhadap 
perubahan yang terjadi pada dirinya. 
Penurunan kemampuan beradaptasi 
terhadap perubahan dan stres lingkungan 
sering menyebabkan gangguan psikososial 

pada lanjut usia.  
Menurut The National All People’s 

Welfare Council di Inggris, penyakit atau 
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gangguan umum pada lanjut usia ada 12 
macam, salah satunya adalah kecemasan. 

Kecemasan pada lansia adalah hal yang 
paling sering terjadi. Sebagian besar lansia 
mengalami kecemasan seiring dengan 
bertambahnya usia (Nugroho, 2008: 54). 
Kecemasan ini merupakan kekhawatiran 
yang tidak jelas dan menyebar, yang 
berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan 
tidak berdaya, dialami secara subjektif dan 
dikomunikasikan secara interpersonal 
(Direja, 2011: 63). Kecemasan akan 
kematian dapat berkaitan dengan datangnya 
kematian itu sendiri, ketidakpastian akan 
pengalaman selanjutnya, adanya rasa sakit 

atau penderitaan yang menyertai kematian, 
dan kecemasan untuk tidak dapat 
berkumpul lagi dengan keluarga serta 
lingkungan sekitarnya (Nugroho, 2008: 
101). Berdasarkan fakta yang pernah 
ditemui peneliti, terdapat lanjut usia di RW 
VIII Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya sulit menerima 
kenyataan bahwa dirinya telah mencapai 
puncak perkembangan dan pada akhirnya 
akan menghadapi kematian. Hal tersebut 
dapat mengakibatkan timbulnya kecemasan 
pada lanjut usia yang disebabkan karena 

adanya perpisahan dan kehilangan serta 
konflik dengan keluarga sehingga banyak 
ditemui lanjut usia yang memiliki 
kepribadian psikoanalitik introvert dengan 
perilaku kurang berinteraksi dengan orang 
lain, lebih sering mengurung diri, kurang 
mengurus diri dan berkurangnya nafsu 
makan..  

Kemajuan ekonomi, perbaikan 
lingkungan hidup dan majunya pengetahuan 
dan teknologi terutama ilmu kedokteran, 
promosi kesehatan, pencegahan penyakit 
dan pelayanan kesehatan mengakibatkan 
meningkatnya umur harapan hidup lanjut 

usia. Akibatnya jumlah orang lanjut usia 
akan bertambah dan cenderung meningkat 
dengan cepat (Azizah, 2011: 65). Menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun  

2010  jumlah penduduk  lanjut  usia di 
Indonesia,  sebesar  24  juta  jiwa  atau 

9,77%  dari  total  jumlah  penduduk. Pada  
tahun  2007 jumlah  penduduk  Jawa  
Timur  sebanyak 37.790.642  jiwa,  yang  
lanjut  usia mencapai  4.202.908  jiwa  atau  
11,2%. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Budihartiningsih (2008), dari 63 
lanjut usia yang tinggal di Kabupaten 
Sumenep terdapat 28 orang (44,44%) 
memiliki kecemasan menghadapi kematian 
tinggi dan sisanya 35 orang (55,56%) 
memiliki kecemasan menghadapi kematian 
rendah. Jumlah  lanjut usia  di  Surabaya  
dengan batasan umur lebih dari 60 tahun 

sebanyak 166.437 jiwa sedangkan jumlah 
lanjut usia di RW VIII Kelurahan Bulak 
Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya 
sebanyak 63 jiwa. Berdasarkan studi 
pendahuluan pada bulan April dari 16 lanjut 
usia, 11 orang (68,75%) mengalami 
kecemasan dalam menghadapi kematian, 
diantaranya 3 orang (27,27%) mengalami 
cemas ringan, 4 orang (36,36%) mengalami 
cemas sedang, 3 orang (27,27%) 
mengalami cemas berat dan 1 orang 
(9,09%) mengalami cemas berat sedangkan 
5 orang (31,25%) diantaranya tidak 

mengalami gangguan kecemasan.  
Menurut Stuart dan Laraia (1998: 

177-181 dalam Direja, 2011: 42-43), 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
kecemasan dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu faktor predisposisi dan faktor 
presipitasi. Faktor predisposisi meliputi 
faktor psikoanalitik, interpersonal, 
perilaku, kajian keluarga dan biologis. 
Sedangkan faktor presipitasi meliputi 
ancaman terhadap integritas dan ancaman 
terhadap sistem diri. Kecemasan terjadi 
diawali oleh pertemuan individu dengan 
stimulus yang berupa situasi yang 

berpengaruh dalam membentuk kecemasan 
(situasi mengancam), yang secara langsung 
atau tidak langsung merupakan hasil 
pengamatan atau pengalaman tersebut 
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diolah melalui proses kognitif dengan 
menggunakan skemata (pengetahuan yang 

telah dimiliki individu terhadap situasi 
tersebut yang sebenarnya mengancam atau 
tidak mengancam dan pengetahuan tentang 
kemampuan dirinya untuk mengendalikan 
diri dan situasi). Pengetahuan (skemata) 
tersebut, tentunya akan mempengaruhi 
individu untuk dapat membuat penilaian 
(hasil kognitif), sehingga respon yang akan 
ditimbulkan tergantung seberapa baik 
penilaian individu untuk mengenali situasi 
tersebut, dan tergantung seberapa baik 
individu tersebut dapat mengendalikan 
dirinya. (Safaria & Saputra, 2009: 50). 

Sama halnya dengan kecemasan yang 
dialami lanjut usia dalam menghadapi 
kematian, mereka cemas akan  trauma 
perpisahan, kehilangan, konflik keluarga 
maupun adanya tujuan hidup yang belum 
tercapai setelah mereka meninggal. 
Kecemasan dengan reaksi konstruktif, akan 
memotivasi individu untuk melakukan 
perubahan terhadap perasaan tidak nyaman, 
sedangkan kecemasan dengan reaksi 
destruktif dapat menimbulkan perilaku 
yang maladaptif dengan menghindari 
kontak mata dengan orang lain, mengurung 

diri, tidak mau mengurus diri, dan tidak 
mau makan (Suliswati, et al. 2005: 113). 

Kemampuan lanjut usia dalam 
menanggulangi kecemasan menghadapi 
kematian secara konstruktif merupakan 
faktor utama yang membuat lanjut usia 
berperilaku adaptif atau maladaptif. Bila 
lanjut usia mengalami kecemasan dalam hal 
ini, dapat dilakukan dengan cara 
pengendalian diri, yakni segala usaha untuk 
mengendalikan berbagai keinginan pribadi 
yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisinya. Pemberian dukungan dari 
teman-teman dan keluarga dapat 

meringankan kecemasan yang dialami. 
Selain itu, lakukan kegiatan fisik, seperti 
olah raga akan sangat baik untuk 
menghilangkan kecemasan (Safaria & 

Saputra, 2009: 52). Sesuai dengan uraian di 
atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai beberapa 
faktor yang berhubungan dengan  
kecemasan lanjut usia dalam menghadapi 
kematian. 

 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi faktor yang 
berhubungan dengan kecemasan lanjut 
usia  dalam menghadapi kematian di RW 
VIII Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan  Kenjeran Surabaya. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi hubungan faktor 
psikoanalitik dengan kecemasan 
lanjut usia dalam menghadapi 
kematian di RW VIII Kelurahan 
Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran 

Surabaya. 
b. Mengidentifikasi hubungan faktor 

interpersonal dengan kecemasan 
lanjut usia dalam menghadapi 
kematian di RW VIII Kelurahan 
Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran 
Surabaya. 

c. Mengidentifikasi hubungan faktor 
perilaku dengan kecemasan lanjut 
usia dalam menghadapi kematian di 
RW VIII Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan Kenjeran Surabaya. 

d. Mengidentifikasi hubungan faktor 
kajian keluarga dengan kecemasan 

lanjut usia dalam menghadapi 
kematian di RW VIII Kelurahan 
Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran 
Surabaya. 

e. Mengidentifikasi hubungan faktor 
kajian biologis dengan kecemasan 
lanjut usia dalam menghadapi 
kematian di RW VIII Kelurahan 
Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran 
Surabaya 

 



Jurnal Kesehatan, Vol. 5, No. 1,  September 2013 

78 
 

  
Metodologi Penelitian 

Metode pendekatan pada penelitian 
ini  menggunakan cross sectional yang 
menekankan waktu pengumpulan data 

variabel independent faktor yang 
berhubungan dengan tingkat kecemasan dan 
variabel dependent tingkat kecemasan 
lanjut usia sekali saja dalam satu saat. 
Sehingga diperoleh prevalensi atau efek 
fenomena (variabel independent) yang 
dihubungkan dengan penyebab (variabel 
dependent). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua lanjut usia (63 orang) di wilayah RW 
VIII Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya pada bulan Juni 2013. 
Sampel pada penelitian ini adalah sebagian 

besar lanjut usia di wilayah RW VIII 
Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. Pada penelitian ini 
peneliti menggunakan teknik probability 
sampling dengan pendekatan simple 
random sampling dimana setiap subjek 
dalam  populasi mempunyai kesempatan 
untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai 
sampel.  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel 
yaitu variabel bebas (independent) dan 
variabel tergantung (dependent). Variabel 
bebas (independent) dalam penelitian ini 

adalah faktor yang berhubungan dengan 
kecemasan meliputi psikoanalitik, 
interpersonal, perilaku, kajian keluarga dan  
kajian biologis. Variabel terikat 
(dependent) adalah tingkat kecemasan 
lansia dalam menghadapi kematian di RW 
VIII Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. 
Hasil Penelitian 
1. Faktor Psikoanalitik dengan Tingkat 

Kecemasan Lanjut Usia 
Psikoanalitik     Tingkat Kecemasan  

Normal Ringan Sedang Berat Total 

N % N % N % N % N % 

Ekstrovert 

Introvert 

7 

3 

31,8 

9,4 

14 

9 

63,6 

28,1 

0 

19 

0 

59,4 

1 

1 

4,5 

3,1 

22 

32 

100 

100 

Total 10 18,5 23 42,6 19 35,2 2 3,7 54 100 

    Hasil Uji Statistik ρ=0,000 

 
2. Faktor Interpersonal dengan Tingkat 

Kecemasan Lanjut Usia 
Interpersonal     Tingkat Kecemasan  

Normal Ringan Sedang Berat Total 

N % N % N % N % N % 

Positif 

Negatif 

9 

1 

30 

4,2 

16 

7 

53,3 

29,2 

5 

14 

16,7 

58,3 

0 

2 

0 

8,3 

30 

24 

100 

100 

Total 10 18,5 23 42,6 19 35,2 2 3,7 54 100 

    Hasil Uji Statistik ρ=0,001 

 
3. Faktor Perilaku dengan Tingkat 

Kecemasan 
Perilaku     Tingkat Kecemasan  

Normal Ringan Sedang Berat Total 

N % N % N % N % N % 

Baik 

Cukup 

Kurang 

7 

3 

0 

43,8 

17,6 

0 

8 

9 

6 

50 

52,9 

28,6 

1 

4 

14 

6,2 

23,5 

66,7 

0 

1 

1 

0 

5,9 

4,8 

16 

17 

21 

100 

100 

100 

Total 10 18,5 23 42,6 19 35,2 2 3,7 54 100 

    Hasil Uji Statistik ρ=0,000 

 
4. Faktor Kajian Keluarga dengan Tingkat 

Kecemasan 
Kajian 

Keluarga 

    Tingkat Kecemasan  

Normal Ringan Sedang Berat Total 

N % N % N % N % N % 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

0 

6 

21,1 

0 

21,4 

10 

4 

9 

52,6 

57,1 

32,1 

5 

3 

11 

26,3 

42,9 

39,3 

0 

0 

2 

0 

0 

7,1 

19 

7 

28 

100 

100 

100 

Total 10 18,5 23 42,6 19 35,2 2 3,7 54 100 

    Hasil Uji Statistik ρ=0,014 

 
5. Faktor Biologis dengan Tingkat 

Kecemasan 
Kajian 

Biologis 

    Tingkat Kecemasan  

Normal Ringan Sedang Berat Total 

N % N % N % N % N % 

Positif 

Negatif 

3 

7 

42,9 

14,9 

3 

20 

42,9 

42,6 

1 

18 

14,3 

38,3 

0 

2 

0 

4,3 

7 

47 

100 

100 

Total 10 18,5 23 42,6 19 35,2 2 3,7 54 100 

    Hasil Uji Statistik ρ=0,276 

 

Pembahasan 
1. Hubungan Faktor Psikoanalitik 

dengan Kecemasan Lanjut Usia 
Hasil tabulasi silang yang disajikan 

pada lampiran 18 halaman 187   
menunjukkan bahwa dari 54 responden di 
RW VIII Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan Kenjeran Surabaya terdapat 22 
lansia dengan kepribadian psikoanalitik 
ektrovert, diantaranya mengalami 
kecemasan ringan sebanyak 63% (14 
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responden), 31,8% (7 responden) 
mengalami kecemasan normal dan sebanyak 

4,5% (1 responden) mengalami kecemasan 
berat. Sisanya terdapat 32 lansia yang 
memiliki kepribadian psikoanalitik 
introvert, diantaranya  59,4% (19 
responden) mengalami kecemasan sedang, 
28,1% (9 responden) mengalami 
kecemasan ringan, 9,4% (3 responden) 
mengalami kecemasan normal dan 3,1% (2 
responden) mengalami kecemasan berat. 

Hasil uji statistik Contingency 
Coefficient pada lampiran 18 halaman 187 

menunjukkan nilai ρ=0,000 (ρvalue ≤ 

0,05) dapat disimpulkan bahwa H1 
diterima berarti secara statistik terdapat 
hubungan yang signifikan antara faktor 
psikoanalitik dengan tingkat kecemasan 
lanjut usia. 

Uji statistik didapatkan hasil bahwa 
ada hubungan antara faktor psikoanalitik 
dengan tingkat kecemasan lanjut usia. Hal 
ini sesuai dengan teori yang menyatakan 
bahwa kecemasan dapat timbul secara 
otomatis akibat stimulus internal dan 
eksternal secara berlebihan. Akibat stimulus 

(internal dan eksternal) yang berlebihan 
sehingga melampaui kemampuan individu 
untuk menanganinya (Suliswati, et al. 
2005: 111). Kecemasan adalah konflik 
emosional yang terjadi antara tiga elemen 
kepribadian yaitu id, ego dan superego. 
Menurut Freud aspek id, ego dan superego 
merupakan struktur dari kepribadian. 
Purwanto (1998 dalam Sobur, 2003: 316)  
menyatakan kepribadian terdiri atas tipe 
ekstrovert yang mempunyai sifat: berhati 
terbuka, lancar dalam pergaulan, 
penggembira, kontak dengan lingkungan 
besar sekali. Mereka mudah mempengaruhi 

dan mudah dipengaruhi oleh 
lingkungannya. Orang yang tergolong 
introvert memiliki sifat kurang pandai 
bergaul, pendiam, sukar diselami batinnya, 
suka menyendiri, bahkan sering takut 
kepada orang lain. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa seseorang dengan 
kepribadian psikoanalitik ektrovert lebih 

mudah menyesuaikan dan mengendalikan 
diri sehingga kecemasan yang timbul lebih 
ringan. Berbeda dengan seseorang yang 
memiliki kepribadian psikoanalitik 
introvert, kecemasan yang timbul lebih 
berat karena tidak mampu mengendalikan 
diri dalam mengatasi kecemasan dirasakan.  

Hal ini diperkuat dengan hasil 
tabulasi silang pada lampiran 18 halaman 
187 yang menunjukkan dari 54 responden 
terdapat 35% (19 lansia) yang mengalami 
tingkat kecemasan sedang dengan 
kepribadian psikoanalitik introvert 

mempunyai kebiasaan pendiam, sering 
merasakan kekhawatiran, suka mengerjakan 
pekerjaan sendiri dan lebih mengutamakan 
kepentingan pribadi.  

 
2. Hubungan Faktor Interpersonal 

dengan Kecemasan Lanjut Usia 
 Hasil tabulasi silang yang disajikan 
pada lampiran 18 halaman 187 
menunjukkan bahwa dari 54 responden di 
RW VIII  Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan Kenjeran Surabaya terdapat 30 
lanjut usia yang memiliki interpersonal 

positif, diantaranya sebanyak 53,3% (16 
responden) mengalami kecemasan ringan, 
30% (9 responden) mengalami kecemasan 
normal, dan sebanyak 16,7% (5 responden) 
mengalami kecemasan sedang. Sisanya 24 
lanjut usia yang memiliki interpersonal 
negatif, diantaranya  sebanyak 58,3% (14 
responden) mengalami kecemasan sedang, 
29,2% (7 responden) mengalami 
kecemasan ringan, sebanyak 8,3% (2 
responden) mengalami kecemasan berat 
dan hanya 4,2% (1 rresponden) yang 
mengalami kecemasan normal.  

Hasil uji statistik Contingency 

Coefficient pada lampiran 18 halaman 188 

menunjukkan nilai ρ=0,001 (ρvalue ≤ 
0,05) dapat disimpulkan bahwa H1 
diterima berarti secara statistik terdapat 
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hubungan yang signifikan antara faktor 
interpersonal dengan tingkat kecemasan 

lanjut usia. 
Uji statistik didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan antara faktor interpersonal 
dengan tingkat kecemasan lanjut usia. Hal 
ini ditunjang dengan teori 
yang menyatakan bahwa Kecemasan timbul 
dari perasaan takut terhadap 
ketidaksetujuan dan penolakan 
interpersonal. Kecemasan juga 
berhubungan dengan perkembangan 
trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, 
yang menimbulkan kerentanan tertentu 
(Direja, 2011: 42). Orang yang 

mempunyai predisposisi mengalami 
kecemasan adalah orang yang mudah 
terancam, mempunyai opini negatif 
terhadap dirinya atau meragukan 
kemampuannya (Suliswati, et al. 2005: 
112). Seseorang yang memilki 
interpersonal positif lebih mudah dalam 
mengatasi kecemasan, sehingga kecemasan 
yang dirasakan lebih ringan. Seseorang 
dengan interpersonal negatif dapat berawal 
dari ketakutan individu terhadap penolakan 
dalam berhubungan dengan orang lain. Hal 
tersebut dapat membentuk pribadi yang 

pemalu, penyendiri, tidak percaya diri, dan  
sering mengisolasi diri, sehingga kecemasan 
yang dirasakan lebih berat. 
 
3. Hubungan Faktor Perilaku 

dengan Kecemasan Lanjut Usia 
Hasil tabulasi silang yang disajikan 

pada lampiran 18 halaman 188 
menunjukkan bahwa dari 54 responden di 
RW VIII Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan Kenjeran Surabaya terdapat 16 
lanjut usia yang memiliki perilaku baik 
diantaranya yang mengalami kecemasan 
ringan sebanyak 50% (8 responden), 

43,8% (7 responden) dengan kecemasan 
normal, dan 6,2% (1 responden) dengan 
kecemasan sedang. Pada 17 lansia yang 
memiliki perilaku cukup, diantaranya 

52,9% (9 responden) mengalami 
kecemasan ringan, 23,5% (4 responden) 

mengalami kecemasan sedang, 17,6% (3 
responden) mengalami kecemasan normal 
dan hanya 5,9% (1 responden) mengalami 
kecemasan berat. Sisanya terdapat  21 
lanjut usia yang memiliki perilaku kurang, 
diantaranya sebanyak 66,7% (14 
responden) mengalami kecemasan sedang, 
28,6% (6 responden) mengalami 
kecemasan ringan dan 4,8% (1 responden) 
mengalami kecemasan berat. 

Hasil uji statistik Spearman Rho pada 
lampiran 18 halaman 188 menunjukkan 

nilai ρ=0,000 (ρvalue ≤ 0,05) dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima  
berarti secara statistik terdapat hubungan 
yang signifikan antara faktor perilaku 
dengan tingkat kecemasan. 

Uji statistik didapatkan hasil bahwa 
ada hubungan antara faktor perilaku dengan 
tingkat kecemasan lanjut usia. Hal ini 
didukung oleh ahli teori perilaku yang 
menganggap kecemasan sebagai suatu 
dorongan yang dipelajari berdasarkan 
keinginan dari dalam diri untuk 

menghindari kepedihan. Kecemasan dapat 
diartikan sebagai produk frustasi yaitu 
segala sesuatu yang mengganggu 
kemampuan individu untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan dari segi perilaku 
(Direja, 2011: 65). Peneliti dapat 
mengambil kesimpulan bahwa lanjut usia 
yang memiliki perilaku baik dan cukup 
lebih mampu mengendalikan diri sehingga 
kecemasan yang dirasakan dapat 
dikategorikan ringan sedangkan lanjut usia 
yang memiliki perilaku kurang sering 
mengalami kecemasan berat yang ditandai 
dengan sering merasa tidak puas terhadap 

apa yang telah didapatkan, sering murung 
dan mudah putus asa. Menurut Maryam et 
al (2012: 39), manfaat dari perilaku baik 
antara lain menbuat individu lebih takwa 
dan tenang, tetap ceria dan  banyak mengisi 
waktu luang, hubungan harmonis tetap 
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terpelihara serta dapat mengurangi stress 
dan kecemasan.  

 
4. Hubungan Faktor Kajian Keluarga 

dengan Kecemasan Lanjut Usia 
Hasil tabulasi silang yang disajikan 

pada lampiran 18 halaman 189 
menunjukkan bahwa dari 54 responden di 
RW VIII Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan Kenjeran Surabaya terdapat 19 
lanjut usia yang memiliki kajian keluarga 
baik, diantaranya sebanyak 52,6% (10 
responden) mengalami kecemasan ringan, 
26,3% (5 responden) mengalami 
kecemasan sedang dan sebanyak 21,1% (4 

responden) mengalami kecemasan normal. 
Pada 7 lanjut usia yang memiliki kajian 
keluarga cukup, diantaranya sebanyak 
57,1% (4 responden) mengalami 
kecemasan ringan dan 42,9% (3 responden) 
mengalami kecemasan berat. Lanjut usia 
yang memiliki kajian keluarga cukup 
sebanyak 28 orang, diantaranya sebanyak 
39,3% (11 responden) mengalami 
kecemasan sedang, 32,1% (9 responden) 
mengalami kecemasan ringan, 21,4% (6 
responden) mengalami kecemasan normal 
dan sisanya sebanyak 7,1% (2 responden) 

mengalami kecemasan berat. 
Hasil uji statistik Spearman Rho pada 

lampiran 18 halaman 189 menunjukkan 

nilai ρ=0,014 (ρvalue ≤ 0,05) dapat 
disimpulkan bahwa H1 diterima berarti 
secara statistik terdapat hubungan yang 
signifikan antara faktor kajian keluarga 
dengan tingkat kecemasan. 

Uji statistik didapatkan hasil bahwa 
ada hubungan antara faktor kajian keluarga 
dengan tingkat kecemasan lanjut usia. Hal 
ini sesuai dengan teori Suliswati et al 

(2005: 112), yang menyatakan bahwa studi 
pada keluarga dan epidemiologi 
memperlihatkan bahwa kecemasan selalu 
ada pada tiap keluarga dalam berbagai 
bentuk dan sifatnya heterogen.  

Dukungan keluarga membawa 
pengaruh besar dalam proses terjadinya 

kecemasan. Dukungan keluarga yang baik 
akan berpengaruh positif pada 
perkembangan lanjut usia, sedangkan 
dukungan keluarga yang kurang baik dapat 
meningkatkan kecemasan pada lanjut usia 
(Maryam et al. 2012: 41). Dukungan yang 
diperoleh dari anggota keluarga akan jauh 
lebih bermakna bagi lanjut usia daripada 
dukungan yang diperoleh dari orang lain 
karena dalam suatu keluarga terdapat 
kerekatan emosional yang membuat antar 
anggota keluarga saling peduli satu sama 
lain sehingga menimbulkan rasa aman, 

tentram dan damai bagi yang menerima 
serta ditunjukkan dengan sikap tenang dan 
bahagia. Hasil  penelitian menyebutkan 
bahwa lanjut usia dengan kajian keluarga 
baik dan cukup mengalami tingkat 
kecemasan ringan bahkan normal sedangkan 
lanjut usia dengan kajian keluarga kurang 
mengalami tingkat kecemasan berat. Hal ini 
disebabkan karena kesibukan anggota 
keluarga sehingga kurang peduli terhadap 
keberadaan dan keadaan lansia. 

 
5. Hubungan Faktor Kajian Biologis 

dengan Kecemasan Lanjut Usia 
Hasil tabulasi silang pada lampiran 

18 halaman 190 menunjukkan bahwa dari 
54 responden di RW VIII Kelurahan Bulak 
Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya 
terdapat 7 lanjut usia yang memiliki kajian 
biologis positif, diantaranya sebanyak 
memiliki tingkat kecemasan normal, 42,9% 
(3 responden) memiliki tingkat kecemasan 
ringan dan hanya 14,3% (1 responden) 
memiliki tingkat kecemasan berat. Pada 47 
lanjut usia yang memiliki kajian biologis 
negatif, diantaranya sebanyak 42,6% (20 
responden) memiliki tingkat kecemasan 

ringan, 38,3% (18 responden) memiliki 
tingkat kecemasan sedang, 14,9% (7 
responden) memiliki tingkat kecemasan 
normal dan sisanya sebanyak 4,3% (2 
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responden) memiliki tingkat kecemasan 
berat.  

Berdasarkan hasil uji statistik 
contingency coefficient pada lampiran 18 

halaman 190 menunjukkan nilai ρ=0,276 

(ρ value ˃ 0,05) dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti 
secara statistik tidak terdapat hubungan 
antara faktor kajian biologis dengan tingkat 
kecemasan. 
 Uji statistik didapatkan hasil bahwa 

tidak ada hubungan antara faktor kajian 
biologis dengan tingkat kecemasan lanjut 
usia. Hal ini tidak sesuai dengan  teori yang 
menyatakan bahwa kemunduran fisik dapat 
menyebabkan kecemasan pada lansia. Hasil 
penelitian ini juga bertentangan dengan 
mitos berpenyakitan pada Azizah (2011: 5), 
yang menyatakan bahwa lanjut usia 
dipandang sebagai masa degeneratif 
biologis, yang disertai oleh berbagai 
penderitaan akibat bermacam penyakit yang 
menyertai proses menua (lanjut usia 
merupakan masa berpenyakitan dan 

kemunduran), namun pada kenyataannya 
tidak demikian banyak lanjut usia yang 
masih sehat dengan tetap menjaga 
kesehatan. Peneliti dapat mengambil 
kesimpulan, masih banyak faktor lain yang 
menyebabkan kecemasan pada lanjut usia 
seperti faktor lingkungan dan genetik. 

 

Simpulan   
 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan diambil simpulan sebagai 
berikut : 
1. Ada hubungan antara faktor psikoanalitik 

dengan kecemasan lanjut usia dalam 
menghadapi kematian di RW VIII 
Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. 

2. Ada hubungan antara faktor 
interpersonal dengan kecemasan lanjut 
usia dalam menghadapi kematian di RW 
VIII Kelurahan Bulak Banteng 
Kecamatan Kenjeran Surabaya. 

3. Ada hubungan antara faktor perilaku 
dengan kecemasan lanjut usia dalam 

menghadapi kematian di RW VIII 
Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. 

4. Ada hubungan antara faktor kajian 
keluarga dengan kecemasan lanjut usia 
dalam menghadapi kematian di RW VIII 
Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. 

5. Tidak ada hubungan antara faktor kajian 
biologis dengan kecemasan lanjut usia 
dalam menghadapi kematian di RW VIII 
Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. 
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