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ABSTRACT 

 

Anxiety is signal awaking human 

being, anxiety warn danger existence 

menacing and enabling somebody to 

overcome threat. Anxiety  a lot of met of 

client experiencing inspection, client and 

treatment to experience operation To lessen 

anxiety one of them is with therapeutic 

communications by nurse. The target of this 

Research to know relation existence 

between terapeutc communications by nurse 

and mount anxiety of  client pre operate for.  

  The research design use method 

Cross Sectional, sampling method used is 

the Non Random Sampling, the samples 

taken as much 19 responder that is client pre 

operate for in Pre Med ICU Anaesthesia 

room of Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

Research consisted by two variable that is 

free variable is therapeutic communications 

and veriable nurse trussed is anxiety. This 

Elite data is analysed by using test 

Spearman Corelation with the significant 

level meaning ρ < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Result of this research express therapeutic 

communications by nurse goodness that is as 

much 10 client (53%) from 19 responder. While 

level of anxiety responder experience of light 

anxiety level as much 11 client (58%) from 19 

responder. From obtained statistical test of result 

there is relation between therapeutic 

communications nurse and mount anxiety at 

client pre operate for in Pre Med ICU 

Anaesthesia room of Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya  

with level signifikan 0,05 (ρ < 0,00) and r = 

0,913 meaning there is relation which 

significant. 

  See this research hence need effective 

communications use improvement existence by 

nurse in assisting minimization mount anxiety. 

Keyword : Terapeutic Comunication, mount 

anxiety 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang Masalah 

Kecemasan adalah suatu sinyal yang 

menyadarkan manusia, kecemasan  

memperingatkan adanya bahaya yang 

mengancam dan memungkinkan seseorang 

mengambil tindakan untuk mengatasi 

ancaman.. (Ayub Sani Ibrahim, 2003 : 30). 

Kecemasan banyak ditemui pada klien yang 

menjalani pemeriksaan dan perawatan dalam 

bidang kesehatan (Ayub Sani Ibrahim, 2003 

: 20). Salah satunya kecemasan yang terjadi 

pada klien Pre Operasi di Ruang Pre Med 

ICU Anestesi Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya.  

Secara signifikan kecemasan 

mempengaruhi 5 – 7% populasi umum dan 

25% atau lebih pada populasi klien dalam 

bidang medis, pada waktu yang tidak 

ditentukan (Ayub Sani Ibrahim, 2003 : 76). 

Data yang didapat dari ruang Pre Med ICU 

Anestesi Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 

klien pre operasi pada tahun 2007 bulan 

Januari sebanyak 333 klien, Februari 

sebanyak 271 klien dan Maret sebanyak 290 

klien.  Dari studi pendahuluan yang 

dilakukan dengan cara acak pada 10 klien 

Pre operasi di ruang Pre Med ICU Anestesi 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Pada 

tanggal 4 Juni 2006 didapatkan data yang 

menunjukkan cemas berat ada 2 klien 

dengan diagnosa Fraktur Colles dan Tumor 

Mammae sinistra, cemas sedang ada 6 klien 

dengan diagnosa Fraktur Digiti Manus II 

Dextra, Criptomanus, Fibrotik Penis, Struma  

 

Nodusa, Hemorroid dan Neurofibrom, 

sedangkan cemas ringan ada 2 klien dengan 

tindakan AV Shunt. 

Orang berbeda pandangan dalam 

menanggapi bedah sehingga responnya berbeda 

– beda pula. Cemas Anestesi biasanya adalah 

maut, “tidur terus dan   tidak bangun lagi” 

(Barbara C. long, 1996 : 6). Faktor – faktor yang 

dapat  mempengaruhi timbulnya kecemasan 

biasanya bersumber dari : Adanya ancaman 

terhadap keselamatan diri, misalnya tidak 

menemukan integritas diri, tidak menemukan 

status dan prestise, tidak memperoleh pengakuan 

dari orang lain, serta ketidaksesuaian pandangan 

diri dengan lingkungan nyata. Manifestasi gejala 

perifer dari kecemasan yang ditimbulkan oleh 

klien pre operasi adalah seperti ; mual, muntah, 

diare, pusing melayang, tensi meningkat, nadi 

meningkat, hiperhidrosis, hiperrefleksia, 

palpitasi, midriasis pupil, gelisah, sinkop, rasa 

gatal di anggota gerak, tremor, frekwensi urine 

yang tidak terkontrol, gangguan tidur. (Ayub 

Sani Ibrahim, 2003 : 32). Dengan adanya 

komunikasi yang efektif oleh perawat 

diharapkan kecemasan klien dapat berkurang 

salah satunya berupa pemberian pengertian dan 

informasi melalui komunikasi terapeutik. 

Komunikasi yang kurang antara petugas 

kesehatan dan klien dapat mengakibatkan 

kesalahpahaman, pemahaman yang rendah 

tentang operasi, peningkatan kecemasan dan 

ketakutan, serta partisipasi klien dan keluarga 



yang rendah pada situasi operasi (Ayub Sani 

Ibrahim, 2003 : 98). 

Situasi operasi merupakan situasi 

yang diwarnai suasana cemas, baik bagi 

klien dan kelurganya. Sehingga  peran 

perawat dan tenaga kesehatan lain perlu 

memberi perhatian dalam upaya mengurangi 

kecemasan sekaligus menurunkan resiko 

operasi yang dapat timbul karena klien tidak 

kooperatif.. Dalam hal ini perawat memakai 

dirinya secara terapeutik dengan 

menggunakan tehnik komunikasi agar 

perilaku klien berubah kearah yang positif 

seoptimal mungkin.. Melalui komunikasi 

terapeutik diharapkan perawat dapat 

menghadapi, mempersepsikan, bereaksi dan 

menghargai keunikan klien (Mundakir, 2006 

: 115). 

 

B. Bahan dan metode penelitian 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah korelasional dengan 

tujuan untuk mengungkapkan hubungan 

antara variabel yang mengacu pada 

kecenderungan bahwa variasi suatu variabel 

diikuti oleh variabel yang lain (Nursalam dan S. 

Pariani, 2001 : 26) dengan pendekatan cross 

sectional yaitu penelitian untuk mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor – faktor resiko 

efek, dengan cara pendekatan observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu saat 

(PointTime Approach) artinya setiap subjek 

penelitian hanya diobservasi sekali saja dan 

pengukuran  dilakukan terhadap suatu karakter 

atau variabel subyek pada saat pemeriksaan 

(Notoatmojo, 2002 : 145 – 146). 

Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah komunikasi terapeutik 

perawat di ruang Pre Med ICU Anestesi 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, sedangkan 

variabel dependennya adalah tingkat kecemasan 

klien Pre Operasi diruang Pre Med ICU Anestesi 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

C. Hasil Penelitian 

1. Data Khusus 

a. Komunikasi Terapeutik perawat 

Pada tabel 5.1  didapatkan bahwa 10 

responden (53%) menyatakan komunikasi perawat 

baik, 8 responden (42%) menyatakan bahwa 

komunikasi perawat cukup dan 1 responden (5%) 

menyatakan komunikasi perawat kurang. 

 

b. Tingkat Kecemasan 

 Pada hasil penelitian pada tabel 5.2 

didapatkan bahwa tingkat kecemasan sebagian 

besar mengalami kecemasan ringan sebanyak 11 

responden (58%), sebanyak 7 responden (37%) 

mengalami cemas sedang dan sebanyak 1 

responden  (5%) mengalami cemas berat 

Komunikasi 
Terapeutik 

perawat 

Frekwensi Persen 
tase 

Baik 
Cukup 
Kurang 

10 
8  
1 

53 % 
42% 
5% 

                 
Total 19 100% 

Tingkat kecemasan Frekwensi Persentase 

Tidak cemas 
Cemas ringan 
Cemas sedang 
Cemas berat 

0 
11 
7 
1 

0% 
58% 
37% 
5% 

Total  19 100% 



sedangkan tidak ada responden yang tidak 

cemas. 

c. Hubungan antara komunikasi 

terapeutik perawat dan tingkat 

kecemasan klien Pre operasi di ruang 

Pre Med ICU Anestesi Rumkital Dr. 

Ramelan Surabaya.  
 Dari tabel tersebut di dapatkan 

adanya hubungan antara komunikasi 

terapeutik perawat dan tingkat kecemasan 

klien pre operasi.  

 

D. Pembahasan, Simpulan Dan Saran 

1. Komunikasi Terapeutik Perawat 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

bahwa komunikasi terapeutik perawat 

sebanyak 10 responden (53%) adalah baik. 

 

Melihat hasil diatas diketahui bahwa 

komunikasi perawat sangat penting dalam 

membantu memberikan informasi tentang 

hal – hal yang tidak di ketahui klien dan 

membantu mengatasi masalah klien karena 

pada dasarnya komunikasi terapeutik 

merupakan komunikasi yang di rencanakan 

secara sadar bertujuan dan kegiatannya di 

pusatkan untuk kesembuhan klien (Heri 

Purwanto, 2003).. Banya factor yang 

mempengaruhi proses komunikasi antara lain : 

usia, jenis kelamin dan pendidikan. 

Tingkat pengetahuan akan 

memperungaruhi komunikasi yang di lakukan  

(Nurjannah, 2001 : 36). Sedangkan menurut 

Notoraharjo yang di kutip oleh Nursalam (2001) 

mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang akan semakin baik pula 

pengetahuannya dan akan lebih mudah untuk 

menerima informasi tentang keadaannya 

sehingga seseorang akan lebih mengerti tentang 

cara penatalaksanaan terhadap penyakitnya baik 

hal yang akan memperberat maupun hal untuk 

mengendalikan kecemasannya dengan 

mekanisme koping yang efektif, sebaliknya 

seseorang dengan pendidikan rendah akan sulit 

menerima atau merespon informasi dan 

pertanyaan yang mengandung bahasa verbal 

dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. 

Untuk itu perawat perlu mengetahui tingkat 

pengetahuan klien sehingga perawat dapat 

berinteraksi dengan baik dan akhirnya dapat 

memberikan asuhan keperawatan yang tepat 

pada klien. 

 

2. Tingkat Kecemasan  

Klien pre operasi di ruang Pre Med ICU 

Anestesi Rumkital Dr. Ramelan Surabaya paling 

banyak mengalami kecemasan tingkat ringan 

dengan prosentase 58% (11 responden). 

Seseorang yang merasa cemas biasanya 

dikaitkan dengan kondisinya, lingkungan yang 

Komunikasi 
terapeutik 

kecemasan 
 

Total 
 

 
cemas 
ringan 

cemas 
sedang 

cemas 
berat  

Baik 10 0 0 10 

  53% 0% 0% 53 

cukup 1 7 0 8 

  5% 37% 0% 42 

kurang 0 0 1 1 

  0% 0% 5% 5% 

Total 11 7 1 19 

 58% 37% 5% 100% 

Hasil  Uji 
Korelasi  

Spearman 
P = 
0.05 

α= 
0.913 



baru, kurangnya informasi, pola pengobatan 

serta biaya pengobatan. Seseorang yang 

mengalami kecemasan sedang masih dapat 

melaksanakan aktivitas hidup sehari – hari. 

Dan yang perlu diperhatikan adalah 

mencegah jangan sampai klien berada dalam 

kecemasan berat maupun panik karena 

tingkat pada tingkat ini wawasan individu 

terhadap lingkungan sangat menurun dan 

sudah tidak mampu mengontrol dirinya 

(Ibrahim, 2003 : 58). 

Respon seseorang terhadap stress 

memiliki tingat adaptasi yang berbeda 

sehingga jika ia tidak mampu mengatasi 

masalah maka  akan timbul respon mal 

adaptif yang berupa kecemasan. Akan tetapi 

setiap orang berbeda dalam menyesuaikan 

dirinya terhadap stress, hal tersebuit dapat 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin dan 

tingkat pengetahuan (Maramis, 2004 : 69). 

Dari faktor pendidikan menurut 

Boewer yang di kuitp oleh Nursalam (2001), 

pendidikan seseorang sangat menentukan 

kecemasan. Klien dengan pendidian tinggi 

akan lebih mampu mengatasi kecemasan 

dengan menggunakan koping yang efektif 

dan konstruktif daripada seseorang dengan 

pendidikan rendah. Faktor yang dapat 

menimbulkan kecemasan adalah lingkungan. 

Lingkungan dapat membantu seseorang 

mengintegrasikan pengalaman yang 

menimbulkan stress dan mengadopsi strategi 

koping yang berhasil. Hal ini dapat 

dipahami karena dirawat di rumah sakit 

merupakan pengalaman yang tidak 

menyenangkan bagi tiap individu sehingga dapat 

menimbulkan suatu kecemasan. 

3. Hubungan Komunikasi Terapeutik 

Perawat dan Tingkat Kecemasan. 
Dari hasil pengolahan data pada sub bab 

5.1.4 tabel 5.3 diperoleh hasil bahwa hubungan 

komunikasi terapeutik dan tingkat kecemasan 

menunjukkan tingkat kemaknaan (ρ < 0,00) 

dengan koefisien korelasi α = 0,913, artinya ada 

hubungan yang kuat antara komunikasi 

terapeutik perawat terhadap tingkat kecemasan 

klien. 

Dalam memberikan asuhan 

keperawatan, komunikasi secara terapeutik 

memegang peranan penting dalam membantu 

memecahkan masalah klien, karena komunikasi 

yang ditujukan untuk kesembuhan klien 

sehingga dalam pelaksanaanya proses 

komunikasi dapat memberikan informasi dan 

membantu klien untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi pada tahap perawatan. 

Komunikasi terapeutik perawat 

mempengaruhi tingkat kecemasan klien pre 

operasi. Hal ini disebabkan karena klien pre 

operasi membutuhkan informasi dan penjelasan 

tentang keadaanya dan tindakan yang akan 

dilakukan oleh perawat. Kecemasan yang terjadi 

pada klien yang ada di ruang pre med ICU 

Anestesi Rumkital Dr. Ramelan Surabaya terjadi 

karena adanya suatu ancaman terhadap diri klien 

seperti ketidakberdayaan dan kehilangan kendali 

pada diri klien dan kecemasan semacam ini akan 

terus berkelanjutan dan menyebabkan klien pre 

operasi salah menafsirkan status kesehatan 



mereka. Untuk membantu meningkatkan 

perasaan pengendalian diri pada klien salah 

satunya dapat melalui pemberian informasi 

dan penjelasan. Pemberian informasi ini 

dapat dilakukan dengan baik apabila 

didukung oleh pelaksanaan komunikasi yang 

efektif oleh perawat. 

 

E. Simpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan 

bahwa : 

1. Rata rata komunikasi perawat di ruang 

Pre Med ICU Anestesi Rumkital Dr. 

Ramelan Surabaya adalah baik 

2. Rata rata klien Pre Operasi di Ruang Pre 

Med ICU Anestesi Dr. Ramelan 

Surabaya mengalami cemas sedang. 

3. Hasil Uji statistic korelasi Spearman 

menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara komunikasi terapeutik 

perawat dan tingkat kecemasan klien Pre 

Operasi di Ruang Pre Med ICU Anestesi 

Dr. Ramelan Surabaya. 

F. Saran 

1. Diharapkan perawat mampu 

melaksanakan komunikasi terapeutik 

secara efektif terhadap klien pre operasi 

dalam memberikan asuhan keperawatan 

secara professional 

2. Diharapkan Rumah Sakit senantiasa 

meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan yang dilakukan perawat 

khususnya sikap dan komunikasi 

terapeutik perawat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini 

dapat dijadikan suatu gambaran dalam 

penelitian selanjutnya guna mendapatkan 

hasil yang lebih baik karena hasil penelitian 

ini tidak bisa mewakili populasi, hanya 

mewakili sampel yang diteliti. 
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ABSTRACT 

 

Accomplishment of oxygen 

Requirement is the part of physiological 

requirement according to Hierarchy 

Maslow. Oxygen Requirement needed to life 

process. Problem of oxygen Requirement 

represent the main problem in elementary 

requirement accomplishment of human 

being. But nurse in oxygen gift do not obey 

the procedure of according to SOP 

Oksigenasi.  

 This Desain Research use the 

method of descriptive. Sampling method 

used by purpossive sampling. Sampel taken 

by 35 responder at month Februari 2008. 

This Research data is taken by using 

observation sheet, tabulation afterwards and 

grouped by according to accurate variable. 

 Result of research show the nurse 

compliance in oxygen gift of through nasal 

kanul of according to SOP. Oksigenasi in 

Space Take Care Of To Lodge The 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya at month 

Februari 2008 indicating that storey of nurse 

compliance in oxygen gift of through nasal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanul according to SOP Oksigenasi pertained 

obedient. Where from 35 responder got all 

which is not obedient (100%).  

 See result of this research is expected 

by nurse in oxygen gift of through nasal kanul 

have to according to Standard of Operasinal 

Procedure ( SOP) Oksigenasi  so that patient 

requiring more fullfiled. With reads/ 

socialitation SOP Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya.  

Keywords :Compliance, accomplishment 

oksigenasi requirement. 

Latar Belakang 

Pemenuhan kebutuhan oksigen adalah 

bagian dari kebutuhan fisiologis menurut Hirarki 

Maslow.. Masalah kebutuhan oksigen 

merupakan masalah utama dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia.. Prosedur pemberian 

kebutuhan oksigen dalam pelayanan 

keperawatan dapat dilakukan dengan pemberian 

oksigen, salah satunya dengan menggunakan 

nasal kanul (Aliyah dan Uliyah,2004:42). 

Dengan adanya ketepatan pemberian oksigen 

khususnya dengan alat bantu nasal kanul, 



diharapkan perawat memberikan sesuai 

protap SOP Oksigenasi.  

Berdasarkan studi pendahuluan oleh 

peneliti pada tanggal 11 - 22 Juni 2007 di 

Ruang A1, Ruang A2, Ruang Bl, Ruang B2, 

Ruang Pavilliun IV, dan Ruang Pavilliun 

Jantung Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, 

tentang tingkat kepatuhan perawat dalam 

pemberian oksigen melalui nasal kanul 

didapatkan 11 perawat yang melakukan 

pemberian oksigen, khususnya 

mengevaluasi toleransi pasien terhadap 

prosedur dan melakukan pencatatan di 

lembar tindakan perawatan. Sehingga dari 

11 perawat tersebut diperoleh 4 perawat 

yang patuh dan 7 perawat yang tidak patuh 

dalam melakukan pencatatan ulang di 

lembar tindakan perawatan dan 

mengevaluasi toleransi pasien terhadap 

prosedur tidak dilakukan oleh perawat yang 

seharusnya sesuai dengan SOP Oksigenasi.  

Proses pemenuhan kebutuhan 

oksigen pada manusia dapat dilakukan 

dengan cara pemberian oksigen melalui 

saluran pernapasan (salah satunya dengan 

alat nasal kanul), membebaskan saluran 

pernapasan dari sumbatan yang menghalangi 

masuknya oksigen, memulihkan dan 

memperbaiki organ pernapasan agar 

berfungsi secara normal (Alimul dan Uliyah, 

2004: 42). Dari pasien yang membutuhkan 

oksigen, perawat memberikan alat bantu 

napas yaitu dengan nasal kanul. Dilihat dari 

hal tersebut, bahwa perawat harus tahu 

pasien yang kekurangan oksigen/ tidak, 

mempersiapkan alat serta mempersiapkan 

pasien, bagaimana langkah-langkah yang 

diberikan, dan sikap perawat terhadap pasien. 

Dari hal itulah, perawat harus didasari dengan 

pengetahuan dan keterampilan. Tentunya 

perawat tersebut akan patuh terhadap prosedur 

yang ada sesuai SOP Oksigenasi. Bila tidak 

dilakukan sesuai dengan SOP, Oksigenasi bisa 

berdampak sesak, sianosis, pucat, pusing bahkan 

terjadi keletihan. Kepatuhan merupakan suatu 

permasalahan bagi semua disiplin perawat 

kesehatan (Bastable,2002:140). Dengan adanya 

kepatuhan perawat dalam melaksanakan 

pemberian oksigen dengan nasal kanul dapat 

meningkatkan mutu pelayanan dan perawatan 

kesehatan pada pasien yang sesuai dengan SOP 

oksigenasi. 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan 

dan perawatan kesehatan pada pasien diperlukan 

pelatihan dan penilaian perilaku, yaitu dengan 

observasi. Apabila tidak patuh mungkin dapat 

teguran dan punishment dari supervisi. Atau 

dengan cara sosialisasi SOP Rumkital Dr 

Ramelan Surabaya.  

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang kepatuhan 

perawat dalam pemberian oksigen melalui nasal 

kanul sesuai Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Oksigenasi di Ruang Rawat Inap 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

 

 

 



Bahan Dan Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif, yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran / deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif. 

(Notoatmodjo, 2002 138). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan dengan 

sectional, artinya tiap subjek penelitian 

hanya diobservasi sekali saja dan 

pengukuran dilakukan terhadap status 

karakter / variabel subjek pada saat 

pemeriksaan (Notoatmodjo, 2002 : 146).

Data di kumpulkan denngan lembar 

observasi , pengumpulan data dilakukan 

dilaksanakan pada februari 2008, sampel 

yang di gunakan sejumlah 88 orang dan di 

pilih menggunakan teknik Purposive 

Sampling. 

 

Hasil penelitian 

Data Umum (Demografi) 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan 

bahwa sebagian jenis kelamin responden 

17,1%

82,9%

laki-laki

perempuan

Metode penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif, yaitu suatu metode 

ian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran / deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif. 

(Notoatmodjo, 2002 138). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan dengan cross 

artinya tiap subjek penelitian 

saja dan 

pengukuran dilakukan terhadap status 

karakter / variabel subjek pada saat 

pemeriksaan (Notoatmodjo, 2002 : 146). 

Data di kumpulkan denngan lembar 

observasi , pengumpulan data dilakukan 

dilaksanakan pada februari 2008, sampel 

ah 88 orang dan di 

Purposive 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan 

 

Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan 

bahwa sebagian jenis kelamin responden 

adalah perempuan sebanyak 29 orang (82,9%)

dan laki-laki 6 orang (17,1%). 

 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan bahwa 

responden yang berusia <20 tahun tidak ada 

(0,0%), sedangkan umur responden 20

sebanyak 19 orang (54,3%), 30-40 tahun 

sebanyak 15 orang (42,9%), dan umur >40

sebanyak 1 orang (2,9%). 

 

 3. Karakteristik Responden Berdasarkan 

    Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan gambar 5.3 menunujukkan bahwa 

sebagian besar tingkat pendidikan responden 

adalah DIII Keperawatan sebanyak 35 

orang(100,0%) 

 

 

0,0%

54,3%

42,9%
2,9% <20 tahun

20-30 tahun

30-40 tahun

>40 tahun

100,0%

DIII Kep

ak 29 orang (82,9%) 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan bahwa 

responden yang berusia <20 tahun tidak ada 

(0,0%), sedangkan umur responden 20-30 tahun 

40 tahun 

sebanyak 15 orang (42,9%), dan umur >40 tahun 

kteristik Responden Berdasarkan  

 

Berdasarkan gambar 5.3 menunujukkan bahwa 

sebagian besar tingkat pendidikan responden 

n sebanyak 35 

<20 tahun

30 tahun

40 tahun

>40 tahun

DIII Kep



4. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pengalaman Kerja 

 

  

Berdasarkan gambar 5.4 

menunujukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki lama kerja lebih dari 6 

tahun sebanyak 23 orang (65,7%), lama 

kerja 1-3 tahun sebanyak 9 orang (25,7%), 

lama kerja 4-6 tahun sebanyak 3 orang 

(8,6%). 

 

Data Khusus 

 Pada data khusus ini akan diuraikan 

mengenai penilaian kepatuhan perawat 

dalam pemberian oksigen melalui nasal 

kanul sesuai Standar Operasional Prosedur 

(SOP) oksigenasi di Ruang Rawat Inap 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

 

Berdasarkan tabel  5.1 bahwa responden  

sebagian besar adalah tidak patuh sebanyak 

35 responden (100,0%). 

 

Pembahasan, Simpulan Dan Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

di Ruang Rawat Inap Rumkital Dr. Ramelan 

25,7%

8,6%

65,7%

Responden Berdasarkan 

 

menunujukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki lama kerja lebih dari 6 

tahun sebanyak 23 orang (65,7%), lama 

ng (25,7%), 

6 tahun sebanyak 3 orang 

Pada data khusus ini akan diuraikan 

mengenai penilaian kepatuhan perawat 

dalam pemberian oksigen melalui nasal 

kanul sesuai Standar Operasional Prosedur 

Inap 

Berdasarkan tabel  5.1 bahwa responden  

patuh sebanyak 

Pembahasan, Simpulan Dan Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

di Ruang Rawat Inap Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya pada bulan Februari 2008 bahwa 

tingkat kepatuhan perawat dalam pemberian 

oksigen melalui nasal kanul sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Oksigenasi  

tergolong tidak patuh. Dimana dari 35 responden 

tersebut didapatkan semua responden dinyatakan 

tidak patuh sebanyak 35 responden (100 

 Kepatuhan merupakan suatu 

permasalahan bagi semua disiplin perawat 

kesehatan (Bastable,2002:140). Menurut Eraker 

dkk (1984) dan Levathal dan Cameron (1987) 

yang dikutip oleh Bastable (2002:140) 

menjelaskan bahwa kepatuhan dapat digunakan 

untuk menjelaskan atau menggambarkan 

kepatuhan dari pendekatan yang multi

termasuk psikologi dan pendidikan. Sepe

diungkapkan Koencoroningrat yang dikutip oleh 

Nursalam dan Siti Pariani (2001:133), bahwa 

pendidikan diperlukan untuk mendapatkan 

informasi. Makin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka makin mudah individu ter

untuk menerima informasi.. 

 Dari hal ini ketidakpatuhan juga 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu tingkat 

pendidikan mayoritas responden DIII 

Keperawatan sebanyak 35 responden (100

Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan 

kemampuan seseorang dalam menerima 

1-3 Tahun

4-6 tahun

>6 tahun

N

O 

TINGKAT 

KEPATUHAN 

JUMLAH 

( orang ) 

PROSENTA

1. Patuh 0 0,0 %

2. Tidak Patuh 35 100,0 %

 Total 35 100,0 %

Surabaya pada bulan Februari 2008 bahwa 

tingkat kepatuhan perawat dalam pemberian 

oksigen melalui nasal kanul sesuai Standar 

sedur (SOP) Oksigenasi  

patuh. Dimana dari 35 responden 

tersebut didapatkan semua responden dinyatakan 

tuh sebanyak 35 responden (100 %). 

Kepatuhan merupakan suatu 

permasalahan bagi semua disiplin perawat 

40). Menurut Eraker 

dkk (1984) dan Levathal dan Cameron (1987) 

yang dikutip oleh Bastable (2002:140) 

menjelaskan bahwa kepatuhan dapat digunakan 

untuk menjelaskan atau menggambarkan 

kepatuhan dari pendekatan yang multi-disiplin, 

idikan. Seperti yang 

diungkapkan Koencoroningrat yang dikutip oleh 

Nursalam dan Siti Pariani (2001:133), bahwa 

pendidikan diperlukan untuk mendapatkan 

informasi. Makin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka makin mudah individu tersebut 

Dari hal ini ketidakpatuhan juga 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu tingkat 

pendidikan mayoritas responden DIII 

tan sebanyak 35 responden (100%).  

Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan 

kemampuan seseorang dalam menerima 

PROSENTA

SE 

(%) 

0,0 % 

100,0 % 

100,0 % 



informasi. Disamping itu juga dikarenakan 

kemampuan penyerapan daya ingat atau 

pemikir kurang, yang disertai dengan 

banyaknya permasalahan yang dipikirkan. 

Sedangkan menurut Feuerstein et al (1986) 

dikutip oleh Neil Niven (2000:198) bahwa 

pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan, 

sepanjang bahwa pendidikan tersebut 

merupakan pendidikan yang aktif. 

 Kepatuhan juga dipengaruhi oleh 

usia karena semakin tinggi usia seseorang 

diharapkan semakin tinggi pula pengetahuan 

yang dimiliki, seseorang yang berumur lebih 

dewasa akan memiliki pengalaman yang 

lebih banyak. Dikatakan juga menurut 

Nursalam (2001:88) usia merupakan tingkat 

kedewasaan karena semakin tinggi usia 

seseorang maka pengetahuan merekapun 

bertambah, karena pengetahuan yang ia 

dapatkan bukan hanya berasal dari 

lingkungan, tingkat pendidikan, tetapi 

pengalaman mereka menghadapi realita 

kehidupan yang menuju kematangan 

pemikiran. Bila dilihat dari usia responden 

berdasarkan penelitian sebagian besar 

responden tidak patuh, didapatkan yang 

berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 19 

responden (54,3%), 30-40 tahun sebanyak 

15 responden (42,9%), lebih dari 40 tahun 

hanya 1 responden (2,9%), sedangkan yang 

berusia kurang dari 20 tahun tidak ada 

(0,0%). 

 Pengalaman atau pengetahuan yang 

dimiliki seseorang merupakan faktor yang 

sangat berperan dalam menginterprestasikan 

stimulus yang kita peroleh. Pengalaman masa 

lalu atau apa yang telah kita pelajari akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan interprestasi 

(Notoatmodjo,2005:106). Dari gambar 5.4 dapat 

dilihat bahwa responden yang mempunyai 

pengalaman kerja, sebagian besar tidak patuh, 

didapatkan dengan lama kerja lebih dari 6 tahun 

sebanyak 23 responden (65,7%), 1-3 tahun 

sebanyak 9 responden (25,7%), 4-6 tahun 

sebanyak 3 responden (8,6%). Dari pengalaman 

inilah seseorang akan belajar untuk memperbaiki 

diri dan meningkatkan kepatuhannya dengan 

pelatihan-pelatihan serta pembelajaran baik 

secara formal maupun informal. Sebagai 

individu akan melupakan pendidikan formal 

yang diterimanya saat muda, kemudian 

mengikuti kebiasaan sehari-hari dari pendahulu 

mereka (kebudayaan). Dikatakan juga menurut 

Notoatmodjo (2003:168) bahwa sikap akan 

diikuti atau tidak diikuti oleh tindakan yang 

mengacu kepada pengalaman orang lain, juga 

berdasarkan pada banyak/ sedikitnya 

pengalaman seseorang. 

 Adapun simpulan yang dapat diambil 

dari hasil  penelitian ini adalah tingkat 

kepatuhan perawat  dalam pemberian oksigen 

melalui nasal kanul  sesuai Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Oksigenasi di Ruang Rawat 

Inap Rumkital Dr. Ramelan Surabaya,  sebagian 

besar tidak mematuhi protap sesuai SOP 

Oksigenasi. 

Adapun beberapa saran yang di sampaikan : 

1. Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 



 Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu 

keperawatan. 

2. Bagi Profesi Keperawatan 

 Diharapkan dalam pemberian   

oksigen melalui nasal kanul harus sesuai 

Standar  Operasional Prosedur (SOP) 

Oksigenasi Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 

dengan tepat dan benar terutama pada pasien 

yang membutuhkan kebutuhan oksigenasi. 

3. Bagi Institusi Rumah Sakit 

 Diharapkan Institusi Rumah Sakit 

dapat memberikan tambahan sarana (nasal 

kanul, flowmeter,dll) dan prasarana seperti 

seminar, pelatihan dan / atau sosialisasi  

Standar Operasional Prosedur (SOP)  

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya guna 

meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan  

perawat, khususnya  dalam pemberian 

oksigen melalui nasal kanul. 
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ABSTRACT 

 

Hepatitis B is chronic is an infection 

disease marked by inflammation of liver 

continue, longer from term of healing of 

infection Hepatitis is acute, that is more than 

6 month. This purpose of research for 

identifying level of knowledge of patient 

Hepatitis B concerning the infection and 

prevention at family in Poli Hati Rumkital 

Dr. Ramelan Surabaya. 

 At this research apply descriptive 

research method with approach of cross 

sectional, and responder taken away from by 

patient Hepatitis B counted 13 responder 

people. At this research of the sampling type 

is saturated sampling, by using variable that 

is knowledge of patient Hepatitis B 

concerning the infection and prevention at 

family. Way of data collecting is with 

questionaire. Data analysis is done 

descriptively that is depicting the level of 

knowledge of  patient Hepatitis B 

concerning the infection and prevention at 

family, and also the distribution according to 

age, work and education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This research result indicate that level 

of knowledge of responder concerning 

prevention and infection of disease Hepatitis B 

at family is categorizing is good 5 responder 

people ( 38,46%), enough 2 responder people ( 

15,39%),dan less 6 responder people ( 46,15%). 

 According to research result hence for 

public and responder to be more add information 

and knowledge concercing growth of preventive 

way and infection of disease Hepatitis B 

available for done through seminar, workshop  

and masses medias. 

Keywords: Knowledge, patient Hepatitis, B, 

preventive and the infection 

 

Pendahuluan 

Hepatitis B kronis adalah suatu penyakit 

infeksi ditandai oleh peradangan hati berlanjut, 

lebih lama dari masa penyembuhan infeksi 

Hepatitis akut, yaitu lebih dari 6 bulan 

(Mansjoer, 2000: 534). Hepatitis B datang tanpa 

gejala yang jelas. Hanya sedikit warna kuning 

pada mata dan kulit disertai lesu, tidak nafsu 

makan dan mual. Penderita sering tidak sadar 



bahwa ia terinfeksi virus Hepatitis B dan 

tanpa sadar pula menularkan ke orang lain 

(www.kompas.co.id, 2002).  

Berdasarkan hasil penelitian Julius 

dkk (1981) di desa Talang Sumatera Barat 

yang menemukan penularan intra familial 

(suami istri, ibu-anak, bapak-anak, antar 

saudara) sebanyak 25,8%, yang 

kemungkinan disebabkan oleh karena 

transmisi secara vertikal dan kontak antar 

keluarga dekat. Selanjutnya laporan 

penelitian Julius (1990) pada 212 keluarga 

penderita penyakit hati menemukan 35% 

dengan HBsAg positif, bila dibandingkan 

dengan keluarga bukan penderita penyakit 

hati menemukan 5,9%, dan pada keluarga 

populasi normal ditemukan 8,3% dengan 

HBsAg positif (Sujono Hadi, 2000: 51). 

Sedangkan data yang didapat di Poli Hati 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 

menunjukkan peningkatan jumlah penderita 

Hepatitis B yang berobat dalam tiga bulan 

terakhir mengalami peningkatan. Pada bulan 

Oktober 2007 tercatat jumlah penderita 

Hepatitis B yang berobat di Poli Hati 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya sebanyak 9 

orang, dan pada bulan November 2007 

mengalami peningkatan menjadi 11 orang, 

pada bulan Desember 2007 mengalami 

peningkatan lagi menjadi 20 orang.  

Hepatitis B merupakan penyakit serius 

yang disebabkan oleh virus Hepatitis B yang 

menyerang hati. Hepatitis B (VHB) ini pun 

dapat bertahan hingga beberapa minggu di 

luar tubuh manusia. Cara penularan virus ini ini 

sangat mudah, seperti melalui cairan tubuh dari 

seseorang yang terinfeksi, air mani, air ludah 

dan cairan tubuh lainnya 

(www.suarapembaruan.com,2004). 

Percikan sedikit darah yang mengandung 

HVB sudah dapat menularkan penyakit. Dikenal 

dua macam penularan yaitu: penularan secara 

horizontal dan penularan secara vertikal. 

Penularan secara vertikal ialah merupakan 

penularan infeksi dari seseorang ibu 

pengidap/penderita HVB kepada bayinya 

sebelum atau pada beberapa saat setelah 

persalinan. Sedangkan penularan secara 

horizontal lebih sering ditemukan, yaitu 

penularan secara parenteral perikutan dan non-

kutan (Sujono Hadi, 2000: 45). Virus Hepatitis 

B bekerja dengan merusak hati secara tidak 

langsung, melalui gangguan sistem 

kekebalan/imun dan selanjutnya dapat 

menyebabkan infeksi yang berkepanjangan, 

sirosis hati, kanker hati dan kematian 

(www.suarapembaruan .com, 2004), kurangnya 

pengetahuan penderita Hepatitis B tentang 

pencegahan dan penularannya pada keluarga 

dapat berakibat anggota keluarga yang lain ikut 

tertular penyakit Hepatitis B. 

Menurut ketua Perhimpunan Peneliti 

Hati Indonesia (PPHI) Prof dr Nurul Akbar 

SpPD KGEH mengatakan, bahwa untuk 

membangkitkan kesadaran masyarakat tentang 

Hepatitis B, memberikan informasi akurat 

perihal penularan, pencegahan, dan pengobatan 

Hepatitis B, sehingga angka penderita Hepatitis 



B di Indonesia bisa menurun. Bentuk 

kegiatannya antara lain penyuluhan di 

sekolah dan instansi di empat kota besar 

(Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan), 

talkshow, seminar awam, pameran di pusat 

pertokoan, serta konsultasi gratis dengan 

para dokter ahli hati, screening bagi 

masyarakat awam di mal, sekolah dan 

perusahaan, penyebaran poster, brosur dan 

leaflet bekerja sama dengan rumah sakit, 

klinik, dan yayasan kesehatan, 

vaksinasi Hepatitis B dengan harga khusus 

(www.kompas.co.id, 2002).  

Tujuan 

Bahan Dan Metode 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara 

obyektif (Notoatmodjo, 2003: 138). Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

Cross sectional yaitu dengan melakukan 

pengukuran atau pengamatan pada saat 

bersamaan (Alimul H, 2007: 28). 

Variabel dalam penelitian ini adal

tingkat pengetahuan penderita Hepatitis B 

tentang pencegahan dan penularannya pada 

keluarga di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

instrument penelitian yaitu kuesioner yang 

terdiri dari 20 pertanyaan dengan pilihan

jawaban yang tersedia, yang berisi mengenai 

B di Indonesia bisa menurun. Bentuk 

kegiatannya antara lain penyuluhan di 

sekolah dan instansi di empat kota besar 

(Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan), 

ar awam, pameran di pusat 

pertokoan, serta konsultasi gratis dengan 

para dokter ahli hati, screening bagi 

masyarakat awam di mal, sekolah dan 

perusahaan, penyebaran poster, brosur dan 

leaflet bekerja sama dengan rumah sakit, 

klinik, dan yayasan kesehatan, serta 

vaksinasi Hepatitis B dengan harga khusus 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran atau 

kripsi tentang suatu keadaan secara 

obyektif (Notoatmodjo, 2003: 138). Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

yaitu dengan melakukan 

pengukuran atau pengamatan pada saat 

Variabel dalam penelitian ini adalah 

tingkat pengetahuan penderita Hepatitis B 

tentang pencegahan dan penularannya pada 

keluarga di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan 

Dalam penelitian ini menggunakan 

instrument penelitian yaitu kuesioner yang 

terdiri dari 20 pertanyaan dengan pilihan 

jawaban yang tersedia, yang berisi mengenai 

tingkat pengetahuan penderita Hepatitis B 

tentang pencegahan dan penularannya pada 

keluarga. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1

Mei 2008 di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya. 

Pembahasan, Simpulan dan Saran 

Data Umum Hasil Penelitian 

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 
Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin penderita Hepatitis B 
di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  
pada tanggal 1-30 Mei 2008 

Berdasarkan Gambar 5.1 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden sebagian 

kecil berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 

orang (53,8%), dan perempuan sebanyak  6 

orang (46,2%). 

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 
Diagram pie karakteristik responden 

berdasarkan usia penderita Hepatitis B di Poli 

53,8%46,2%

38,46%

30,77%

30,77%
< 25 tahun

26-

> 30 tahun

tingkat pengetahuan penderita Hepatitis B 

tentang pencegahan dan penularannya pada 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-30 

Mei 2008 di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan 

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin penderita Hepatitis B 
di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  

Berdasarkan Gambar 5.1 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden sebagian 

laki sebanyak 7 

orang (53,8%), dan perempuan sebanyak  6 

2. Karakteristik responden berdasarkan usia 

arakteristik responden 
berdasarkan usia penderita Hepatitis B di Poli 

Laki-laki

Perempuan

< 25 tahun

-30 tahun

> 30 tahun



Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  pada 
tanggal 1-30 Mei 2008 

Berdasarkan Gambar 5.2 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden  

sebagian kecil yang berusia <25 adalah 5 

responden (38,46%), usia 26-30 tahun  4 

orang responden (30,77%), dan yang berusia 

> 30 tahun 4 responden (30,77%). 

3. Karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan  
 

 

 

 

 

Gambar 5.3   
karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan terakhir penderita Hepatitis B di 
Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  

pada tanggal 1-30 Mei 2008
 

Berdasarkan Gambar 5.3 diatas dijelaskan 

bahwa dari 13 responden  sebagian kecil 

berpendidikan perguruan tinggi adalah 8 

orang (61,5%), 4 orang (30,8%) 

berpendidikan SMA, dan 1 orang (7,7%) 

tidak bersekolah. 

4. Karakteristik responden berdasarkan 

agama 
 

 

 

 

 

 
Gambar 5.4   

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan agama yang dianut penderita 

Hepatitis B di Poli Hati Rumkital Dr. 

100,0%

61,5%30,8%
7,7%

Perguruan 
Tinggi
SMA

aya  pada 

Berdasarkan Gambar 5.2 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden  

sebagian kecil yang berusia <25 adalah 5 

30 tahun  4 

orang responden (30,77%), dan yang berusia 

3. Karakteristik responden berdasarkan 

karakteristik responden berdasarkan 
pendidikan terakhir penderita Hepatitis B di 

Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  
30 Mei 2008 

Berdasarkan Gambar 5.3 diatas dijelaskan 

bahwa dari 13 responden  sebagian kecil 

berpendidikan perguruan tinggi adalah 8 

orang (61,5%), 4 orang (30,8%) 

berpendidikan SMA, dan 1 orang (7,7%) 

4. Karakteristik responden berdasarkan 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan agama yang dianut penderita 

Hepatitis B di Poli Hati Rumkital Dr. 

Ramelan Surabaya  pada tanggal 1-30 Mei 2008
 

Berdasarkan Gambar 5.4 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden yang 

beragama Islam 13 orang (100,0%). 

 

5. Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan 
 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5   
Diagram pie karakteristik responden 

berdasarkan pekerjaan penderita Hepatitis B di 
Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  pada 

tanggal 1-30 Mei 2008 
 

Berdasarkan Gambar 5.5 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden sebagian 

kecil tidak bekerja adalah 5 orang (38,5%), 3 

orang (23,1%) bekerja sebagai TNI, 2 orang 

(15,4%) bekerja sebagai swasta, 2 oran

bekerja sebagai PNS, dan 1 orang (7,7%) 

bekerja sebagai wiraswasta. 

6. Karakteristik responden berdasarkan 

status perkawinan 
 

 

 

 

 

Gambar 5.6   
Diagram pie karakteristik responden 

berdasarkan status perkawinan penderita 
Hepatitis B di Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya  pada tanggal 1-30 Mei 2008

Islam
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53,8%46,2%

30 Mei 2008 

bar 5.4 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden yang 

Karakteristik responden berdasarkan 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan penderita Hepatitis B di 

ital Dr. Ramelan Surabaya  pada 

Berdasarkan Gambar 5.5 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden sebagian 

kecil tidak bekerja adalah 5 orang (38,5%), 3 

orang (23,1%) bekerja sebagai TNI, 2 orang 

(15,4%) bekerja sebagai swasta, 2 orang (15,4%) 

bekerja sebagai PNS, dan 1 orang (7,7%) 

Karakteristik responden berdasarkan 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan status perkawinan penderita 

umkital Dr. Ramelan 
30 Mei 2008 
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Berdasarkan Gambar 5.6 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden rata 

rata  7 orang (53,8%) tidak kawin, dan 6 

orang (46,2%) kawin. 

7. Karakteristik responden berdasarkan 

cara memperoleh pengetahuan 
 

 

 

 

 

Gambar 5.7   
Diagram pie karakteristik responden 

berdasarkan cara memperoleh pengetahuan 
penderita Hepatitis B di Poli Hati Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya  pada tanggal 1

Mei 2008 
Berdasarkan Gambar 5.7 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden 

sebagian kecil 6 orang (40,0%) memperoleh 

pengetahuan dari tenaga kesehatan, 4 orang 

(40,0%) memperoleh pengetahuan dari 

media cetak, 2 orang (13,3%) memperoleh 

pengetahuan dari media elektronik, dan 1 

orang (6,7%) memperoleh pengetahuan dari 

teman dan tetangga. 

8. Karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan/bulan 
 

 

 

 

 

Gambar 5.8   
Diagram pie karakteristik responden 

berdasarkan pendapatan/bulan penderita 
Hepatitis B di Poli Hati Rumkital Dr. 

Ramelan Surabaya  pada tanggal 1
2008 
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Rp 500.000 -

Berdasarkan Gambar 5.6 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden rata – 

rata  7 orang (53,8%) tidak kawin, dan 6 

7. Karakteristik responden berdasarkan 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan cara memperoleh pengetahuan 
penderita Hepatitis B di Poli Hati Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya  pada tanggal 1-30 

Berdasarkan Gambar 5.7 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden 

ebagian kecil 6 orang (40,0%) memperoleh 

pengetahuan dari tenaga kesehatan, 4 orang 

(40,0%) memperoleh pengetahuan dari 

media cetak, 2 orang (13,3%) memperoleh 

pengetahuan dari media elektronik, dan 1 

orang (6,7%) memperoleh pengetahuan dari 

8. Karakteristik responden berdasarkan 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan pendapatan/bulan penderita 

Hepatitis B di Poli Hati Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya  pada tanggal 1-30 Mei 

Berdasarkan Gambar 5.8 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden sebagian 

kecil 6 orang (46,2%) berpendapatan > Rp. 

1.000.000/bulan, 5 orang (38,5%) tidak 

berpendapatan, dan 2 orang (15,4) 

berpendapatan Rp. 500.000 

1.000.000/bulan. 

 

5.1.3 Data Khusus 

Hasil penelitian yaitu tingkat 

pengetahuan penderita hepatitis B tentang 

pencegahan dan penularannya pada keluarga 

adalah sebagai berikut: 

5.1 Karakteristik responden berdasarkan hasil 
tabulasi kuesioner 

Sumber : hasil tabulasi kuesioner, 30 M

Gambar 5.1  
Diagram pie karakteristik responden 

berdasarkan hasil tabulasi kuesioner pada 
tanggal 1-30 Mei 2008 

 

Berdasarkan gambar 5.1 nampak bahwa 

sebagian kecil responden tingkat 

pengetahuaannya kurang 6 orang (46,15%), 

sedangkan yang tingkat pengetahuaannya baik 5 

orang (38,46%), dan tingkat pengetahuan kurang  

2 orang (15,39%). 

 

15% 

47% 

Tenaga Medis

Media Cetak

Media Elektronik

Teman & Tetangga

< Rp 1.000.000

Tidak Berpendapatan

Rp 1.000.000

r 5.8 diatas 

dijelaskan bahwa dari 13 responden sebagian 

kecil 6 orang (46,2%) berpendapatan > Rp. 

1.000.000/bulan, 5 orang (38,5%) tidak 

berpendapatan, dan 2 orang (15,4) 

– Rp. 

yaitu tingkat 

pengetahuan penderita hepatitis B tentang 

pencegahan dan penularannya pada keluarga 

5.1 Karakteristik responden berdasarkan hasil 

 

Sumber : hasil tabulasi kuesioner, 30 Mei 2008 

Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan hasil tabulasi kuesioner pada 

Berdasarkan gambar 5.1 nampak bahwa 

sebagian kecil responden tingkat 

pengetahuaannya kurang 6 orang (46,15%), 

ngetahuaannya baik 5 

orang (38,46%), dan tingkat pengetahuan kurang  

38% Baik (76-100%)

Cukup (56-75%) 
Kurang (<55%)



5.2 Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di 

Poli Hati Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 

tingkat pengetahuan penderita hepatitis B 

tentang pencegahan dan penularannya pada 

keluarga yang mempunyai pengetahuan 

kurang yaitu 6 orang (46,15%) dan yang 

mempunyai pengetahuan baik 5 orang 

(38,46%), sedangkan yang mempunyai 

pengetahuan cukup 2 orang  (15,39%). 

Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa  hasil dari penelitian ini adalah 

sebagian kecil responden penderita Hepatitis 

B yang memiliki pengetahuan kurang  

tentang pencegahan dan penularannya pada 

keluarga hal ini dikarenakan oleh beberapa 

faktor diantaranya usia, tingkat pendidikan, 

dan pekerjaan. 

Berdasarkan gambar 5.2 dapat dilihat 

bahwa sebagian kecil responden yang 

berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 5 

orang (38,46%), berdasarkan hasil 

prosentase diatas dapat kita ketahui bahwa 

usia seseorang berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan seseorang. Secara teori usia 

merupakan tingkat kedewasaan seseorang 

maka mereka bertambah yang mereka 

dapatkan bukan hanya dari lingkungan, 

tingkat pendidikan, tetapi juga pengalaman 

mereka menghadapi realita kehidupan yang 

menuju kematangan pikiran (Nursalam dan 

Siti Pariani, 2003: 88). 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Berdasarkan hasil 

gambar 5.3 di dapatkan dari 13 responden yaitu 

8 orang (61,5%) yang berpendidikan terakhir 

perguruan tinggi yang berpengetahuan baik. 

Dari angka-angka tersebut dapat kita ketahui 

bahwa sebagian kecil responden berpendidikan 

perguruan tinggi, sehingga memungkinkan dari 

hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan 

responden tentang pencegahan dan penularan 

Hepatitis B pada keluarga adalah baik. Sehingga 

pendidikan diperlukan untuk mendapatkan 

informasi, tetapi pendidikan tidak sepenuhnya 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang. Tidak menutup kemungkinan pula 

rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga 

tidak mempengaruhi suatu pengetahuan, hal ini 

dimungkinkan ada faktor lain yang dapat 

mendukung pengetahuan seseorang. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan seperti yang 

diungkapkan oleh Kuncoro Ningrat 1997 dikutip 

oleh Nursalam dan Pariani (2001:133), bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin 

mudah dalam menerima informasi, sehingga 

semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

Sehingga seseorang mudah untuk melakukan 

penerimaan terhadap perilaku yang harus 

didasari oleh pengetahuan. Selain itu 

pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dari dalam individu 

(internal0 maupun di luar individu (eksternal). 

Di samping itu pengetahuan yang baik dan 

kurang juga di dukung oleh faktor pekerjaan 

seseorang. Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa 

dari 13 responden sebagian kecil dari 5 orang 



(38,5%) tidak bekerja. Berdasarkan dari data 

tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian 

kecil responden tidak bekerja. Di sini berarti 

responden banyak memiliki waktu luang 

dalam mencari dan memperoleh 

pengetahuan. Sedangkan sumber informasi 

yang mereka dapatkan tidak hanya dari 

pekerjaan yang mereka tekuni melainkan 

bisa berasal dari pengalaman mereka selama 

sakit, selain itu juga dapat berasal dari 

sumber media cetak (brosur, koran, majalah, 

tabloid) dan sumber informasi lainnya dapat 

berasal dari informasi secara langsung dari 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Notoatmodjo (2001:1), 

pengetahuan dapat diperoleh secara 

langsung dari pengalaman pribadi maupun 

orang lain. 

Di samping itu dari hasil gambar 5.8 

sebelumnya terdapat sebagian kecil dari 6 

orang (46,2%) memiliki pengetahuan baik 

dengan  penghasilan keluarga lebih dari Rp. 

1.000.000 per bulannya. Sumber 

penghasilan juga dapat mempengaruhi 

seseorang dalam memperoleh pengetahuan, 

misalnya media cetak dan informasi dari 

petugas kesehatan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Nursalam (2001:133) 

bahwa ekonomi sangat penting untuk 

mencapai jenjang pengetahuan yang lebih 

tinggi dan dalam memenuhi sarana, fasilitas 

untuk memperoleh informasi melalui media 

cetak dan tenaga kesehatan. 

Dari 5 orang (38,5%) yang 

berpengetahuan kurang didapatkan 

berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000 per 

bulan, berusia kurang dari  25 tahun. Sedangkan 

menurut tingkat pendidikan dari keempat 

responden tersebut berpendidikan SMA. Dari 

data-data dapat kita ketahui bahwa usia, tingkat 

pendidikan dan sumber penghasilan seseorang, 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

semakin mudah seseorang dalam memperoleh 

informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

menurut Nursalam (2001:133), makin tinggi 

tingkat pendidikan sesorang, makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya yang 

kurang akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap nilai-nilai baru yang 

diperkenalkan. Usia seseorang sangat 

memepeneruhi tingkat pengetahuan seseorang. 

Semakin bertambah usia seseorang semakin 

banyak pengalaman dan informasi yang didapat. 

Hal ini sesuai dengan teori Nursalam dan  

Siti Pariani (2003:88) bahwa usia merupakan 

tingkat kedewasan seseorang maka pengetahuan 

mereka bertambah yang mereka dapatkan bukan 

hanya dari lingkungan, tingkat pendidikan, tetapi 

pengalaman mereka menghadapi realita 

kehidupan yang menuju kematangan pikiran. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh usaha seseorang 

dalam memperoleh pengetahuan masing-masing 

orang itu berbeda yaitu dapat didukung oleh 

sumber penghasilan seseorang. Bahwa nilai 

ekonomi yang tinggi diharapkan seseorang 

mampu untuk berusaha dalam memperoleh 

pengetahuan. Menurut Nursalam (2001:82), 



Ekonomi penting dalam usaha untuk 

mencapai tentang pendidikan yang lebih 

tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi 

diharapkan seseorang mendapat 

pengetahuan yang lebih tinggi pula. 

Jadi dari hasil tabulasi data yang 

diperoleh selama melakukan penelitian 

kurang lebih 1 bulan maka dapat diketahui 

bahwa sebagian kecil responden 

berpengetahuan kurang. Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat 

berpengaruh yaitu usia dan jenis pekerjaan. 

Media yang digunakan dalam media 

pengetahuan tentang pencegahan dan 

penularan Hepatitis B pada keluarga 

biasanya dari poster, leaflet, dan informasi 

dari petugas kesehatan. Dari penelitian ini 

sebagian kecil responden tidak bekerja  dan 

berpendidikan perguruan tinggi sehingga 

responden mempunyai waktu luang untuk 

menambah pengetahuan tentang pencegahan 

dan penularan Hepatitis B pada keluarga 

dengan membaca poster, leaflet, ikut 

penyuluhan atau berdiskusi dengan petugas 

kesehatan. 

Simpulan 

Berdasarkan analisa data yang 

dilakukan dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 

penderita Hepatitis B di Poli Hati Rumkital 

Dr. Ramelan Surabaya rata-rata tingkat 

pengetahuannya kurang . 

Saran 

Saran yang dapat peneliti ungkapkan 

diantaranya: 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

 Sebagai tambahan ilmu dimana peneliti dapat 

melihat kemampuan dalam membahas berbagai 

aspek Hepatitis B. 

2. Manfaat Bagi Penderita 

 Menambah pengetahuan penderita Hepatitis 

B tentang pencegahan dan penularannya pada 

keluarga. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat Luas dapat 

digunakan sebagai masukan bagi masyarakat 

tentang pencegahan dan penularan Hepatitis B 

pada keluarga. 
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja adalah salah satu bentuk 

upaya untuk menciptakan tempat kerja yang 

sehat yang dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas kerja. Angka kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja dibeberapa negara 

menunjukkan kecenderungan peningkatan 

prevalensi. Banyak pekerja yang 

meremehkan resiko kecelakaan kerja, 

sehingga tidak menggunakan alat-alat 

pengaman walaupun sudah tersedia. Di PG. 

Watoetoelis Prambon Sidoarjo sudah 

membentuk program Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja tetapi program tersebut 

masih diremehkan oleh pekerja. Oleh karena 

itu tujuan penelitian ini untuk 

mengidentifikasi tingkat kepatuhan pekerja 

tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Deskriptif. Populasinya adalah 

semua pekerja bagian mesin Pabrik Gula 

Watoetoelis yang berjumlah 140 responden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel diambil dengan teknik Non 

Probability Sampling dan dengan metode Quota 

Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 104 

responden yaitu sebagian pekerja Pabrik Gula 

Watoetoelis Prambon Sidoarjo yang memenuhi 

kriteria inklusi. Data penelitian diambil dengan 

menggunakan lembar observasi terstruktur. 

Setelah ditabulasi, data yang ada dianalisa. 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2008 di 

bagian mesin PG. Watoetoelis Prambon 

Sidoarjo. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kepatuhan pekerja tentang Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja di bagian mesin Pabrik Gula 

Watoetoelis Prambon, Sidoarjo adalah pekerja 

yang tidak patuh sebanyak 64 responden 

(61.5%) dan pekerja yang patuh sebanyak 40 

responden (38.5%). 

 Berdasarkan analisa pengumpulan data 

maka dapat disimpulkan bahwa pekerja bagian 

mesin Pabrik Gula Watoetoelis Prambon Sidorjo 

rata-rata tidak patuh terhadap pelaksanaan K3. 

Hal ini akan mempengaruhi efisiensi dan 

produktifitas kerja. Untuk itu pekerja dapat 
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meningkatkan kepatuhan tentang K3 dengan 

cara mematuhi peraturan yang ditetapkan 

perusahaan. 

Kata Kunci : Kepatuhan, Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

 

Latar Belakang 

Pelaksanaan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu 

bentuk upaya untuk menciptakan tempat 

kerja yang aman, sehat, bebas dari 

pencemaran lingkungan, sehingga dapat 

mengurangi kecelakaan kerja dan bebas dari 

penyakit akibat kerja yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas kerja. Penyakit Akibat Kerja 

(PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di 

kalangan petugas kesehatan dan non 

kesehatan di Indonesia belum terekam 

dengan baik. Angka kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja di beberapa negara 

maju menunjukkan kecenderungan 

peningkatan prevalensi. Faktor penyebabnya 

adalah karena kurangnya kesadaran pekerja 

dan kualitas serta keterampilan pekerja yang 

kurang memadai. Banyak pekerja yang 

meremehkan risiko kerja, sehingga tidak 

menggunakan alat-alat pengaman walaupun 

sudah tersedia. Selain itu aplikasi kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) di Indonesia 

juga masih buruk (Pusat Kesehatan Kerja, 

2006). Di Pabrik Gula Watoetoelis Prambon 

Sidoarjo sudah membentuk program 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja tetapi 

program tersebut masih diremehkan oleh 

pekerja. Misalnya dalam hal APD (Alat 

Pelindung Diri), di tiap bagian sudah tersedia 

APD seperti sepatu boot, sarung tangan, kaca 

mata, masker, ear plug(pelindung telinga) dan 

lain sebagainya akan tetapi pekerja merasa telah 

ahli dibidangnya dan belum pernah mengalami 

kecelakaan sehingga pekerja jarang 

memanfaatkan fasilitas yang ada. 

Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta 

kecelakaan kerja, 160 juta pekerja menderita 

penyakit akibat kerja, kematian 2,2 juta serta 

kerugian finansial sebesar 1,25 triliun U$ (ILO, 

2005). Sedikitnya 2,2 juta orang meninggal 

akibat kejadian dan penyakit yang berkaitan 

dengan kerja di seluruh dunia tiap tahun. Jumlah 

orang yang sakit dan meninggal akibat kerja 

menurun sedikit di negara-negara industri tetapi 

jumlah kecelakaan terutama yang fatal 

tampaknya meningkat, yakni di beberapa Negara 

Asia. Total kasus kecelakaan kerja selama 2004, 

sebanyak 1.736 orang (1,8 %) diantaranya 

meninggal dunia, 9.106 orang (9,5 %) cacat 

tetap, dan 84.576 orang (88,6%) cacat temporer 

(Wartaekonomi, 2007). Tingkat kepedulian 

dunia usaha terhadap keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja (K3) masih berada pada level 

bawah, padahal karyawan adalah aset penting 

perusahaan. Buktinya, dari 15.000-an 

perusahaan skala besar di Indonesia, Cuma 2,1 

% yang sudah menerapkan Sistem Manajemen 

K3. Minimnya jumlah itu sebagian besar karena 

masih adanya anggapan bahwa program safety 

hanya akan menjadi beban biaya 



(Wartaekonomi, 2007). Menurut catatan dari 

Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) pada 

tahun 1999 terjadi 27.297 kasus kecelakaan 

kerja, dengan jumlah korban mencapai 

60.975 pekerja. Dari sejumlah korban 

tersebut terdiri dari 1.125 pekerja tewas, 

5.290 cacat seumur hidup dan 54.103 

pekerja sementara tidak bisa bekerja (Bhina, 

2003). Pada saat studi pendahuluan di 

Pabrik Gula Watoeteolis Prambon Sidoarjo 

didapatkan data kecelakaan kerja sebagai 

berikut total kasus kecelakaan kerja selama 

tahun 2006 sebanyak 303 pekerja (22.2%) 

dari jumlah seluruh pekerja PG. 

Watoetoelis. Dari sejumlah korban tersebut 

terdiri dari 1 orang (0,3%) meninggal, 57 

orang (18,8%) cacat tetap, dan 245 orang 

(80,9%) cacat temporer, sedangkan jumlah 

kecelakaan kerja sampai bulan Mei 2007 

sebanyak 30 pekerja diantaranya 4 orang 

(13,3%) cacat tetap, 26 orang (86,7%) cacat 

temporer, dan tidak ada yang meninggal. 

Sedangkan dari studi pendahuluan bulan 

November 2007 tentang kepatuhan pekerja 

menggunakan APD di PG. Watoetoelis 

bagian mesin yang diambil sampel 10 orang 

didapatkan hasil 4 orang (40%) yang 

menggunakan APD dalam bekerja dan 6 

orang (60%) yang tidak menggunakan APD 

dalam bekerja.  

Angka-angka di atas mungkin hanya 

yang tampak di permukaan atau yang 

sempat tercatat di Depnakertrans. Tingkat 

kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan 

mungkin jauh lebih banyak. Pengawas 

keselamatan kerja tidak mungkin bisa 

mengawasi semua industri dan bidang pekerjaan 

berisiko tinggi di seluruh pelosok tanah air 

(Tiarsa, 2007). Di satu sisi pekerja juga sering 

enggan menggunakan alat keselamatan yang 

tersedia (Nakertrans, 2007). Berdasarkan hasil 

evaluasi atas kejadian-kejadian kecelakaan kerja 

selama ini dapat disimpulkan beberapa faktor 

penyebab terjadi kecelakaan baik yang telah 

menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, 

yaitu terjadinya kecelakaan kerja konstruksi 

yang antara lain disebabkan tidak dilibatkannya 

tenaga Ahli K3 konstruksi, penggunaan metode 

pelaksanaan yang kurang tepat, lemahnya 

pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan 

belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-

ketentuan atau peraturan-peraturan yang 

menyangkut K3 yang telah ada, lemahnya 

pengawasan penyelenggaraan K3 serta kurang 

memadainya baik dalam kualitas dan kuantitas 

ketersediaan peralatan pelindung diri (APD) 

(BPKSDM, 2007). Unsafe Behavior adalah tipe 

perilaku yang mengarah pada kecelakaan seperti 

bekerja tanpa menghiraukan keselamatan, 

melakukan pekerjaan tanpa ijin, menyingkirkan 

peralatan keselamatan, operasi pekerjaan pada 

kecepatan yang berbahaya, menggunakan 

peralatan tidak standar, bertindak kasar, kurang 

pengetahuan, cacat tubuh atau keadaan emosi 

yang terganggu. Faktor kurang disiplinnya para 

tenaga kerja di dalam mematuhi ketentuan 

mengenai K3 yang antara lain pemakaian alat 

pelindung diri kecelakaan kerja, juga 



diindikasikan sebagai penyebab kecelakaan 

kerja yang lain. Dari faktor-faktor penyebab 

terjadinya kecelakaan kerja sebagai mana 

disebutkan, menunjukkan bahwa kecelakaan 

kerja terjadi umumnya lebih disebabkan 

oleh kesalahan manusia (BPKSDM, 2007). 

Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja 

menjadikan masalah yang besar bagi 

kelangsungan sebuah perusahaan. Kerugian 

yang diderita tidak hanya berupa kerugian 

materi yang cukup besar namun lebih dari 

itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak 

sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya 

manusia ini merupakan kerugian yang 

sangat besar karena manusia adalah satu-

satunya sumber daya yang tidak dapat 

digantikan oleh teknologi apapun. Sehingga 

perusahaan tidak berproduksi secara 

maksimal. 

Kondisi K3 di Indonesia memang 

masih amat memprihatinkan. Meskipun 

demikian, banyak yang masih bisa 

dilakukan, baik oleh pemerintah maupun 

pihak perusahaan sendiri. Diantaranya, 

mengembangkan budaya peduli K3 dan 

memberdayakan organisasi karyawan. Di 

sisi Pemerintah, pembenahan UU yang 

menyangkut K3 harus segara dilakukan serta 

untuk mengantispasi dan mengetahui 

kemungkinan bahaya-bahaya di lingkungan 

kerja dapat ditempuh 3 langkah yaitu 

pengenalan, evaluasi, dan pengendalian dari 

berbagai bahaya dan risiko kerja.Unsafe 

behavior dapat diminimalisasi dengan 

beberapa cara. Yang pertama, menghilangkan 

bahaya di tempat kerja dengan merekayasa 

faktor bahaya atau mengenalkan kontrol fisik. 

Yang kedua, mengubah sikap pekerja agar lebih 

peduli dengan keselamatan dirinya melalui 

kampanye atau safety training. Tidak hanya 

Depnakertrans saja yang dapat 

meminimalisasikan Unsafe behavior tetapi 

Depkes juga berpartisipasi dalam hal upaya K3 

yaitu dengan pemantauan, pengawasan, dan 

pemeriksaan berkala ke perusahaan-perusahaan. 

Perawat disini juga ikut berperan dalam dalam 

menegakkan program K3 yaitu dengan cara 

melakukan penyuluhan atau memberikan 

pendidikan kesehatan tentang pentingnya K3 

dalam upaya mengurangi kecelakaan kerja. 

Penyuluhan dapat dilakukan di klinik 

perusahaan. Dari latar belakang diatas maka 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

tingkat kepatuhan pekerja tentang Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dalam mengurangi resiko 

kecelakaan kerja di bagian mesin Pabrik Gula 

Watoetoelis Prambon Sidoarjo. 
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ABSTRAK 

 
Masa nifas adalah masa sesudah 

persalinan, perubahan, pemulihan, 
penyembuhan dan pengembalian alat-alat 
kandungan, proses nifas berkisar antara 6 
minggu atau 40 hari. Di Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya pada bulan Juli 2007 dari 
10 orang ibu post partum yang mengerti 
senam nifas adalah 2 orang tetapi tidak 
pernah dilakukan dan 8 orang menyatakan 
tidak mengetahui senam nifas. Peneliti 
bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan ibu post partum tentang 
pentingnya senam nifas. 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode deskriptif, 
populasinya semua ibu post partum di ruang 
F1 Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yaitu 38 
orang, dengan jumlah sampel sebanyak 35 
orang tetapi karena keterbatasan peneliti 
sebagai peneliti pemula maka metode 
sampling yang digunakan yaitu teknik 
sampling non probability purposive 
sampling dengan jumlah sampel 30 orang 
sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, alat ukur 
yang digunakan adalah kuesioner. 

Setelah dilakukan penelitian data 
yang terkumpul ditabulasi, dianalisa dan 
diinterpretasikan. 

Hasil yang diperoleh tingkat 
pengetahuan ibu post partum tentang 
pentingnya senam nifas di ruang F1 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya adalah 
kurang 57,1% responden, 31,4% responden 
berpengetahuan cukup, dan 11,4% 
responden berpengetahuan baik. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan ibu post partum adalah kurang.  

 
Kata kunci: Nifas, Pengetahuan, Ibu post 

partum    

 

 

 

 

 
 
 
Latar Belakang 

Masa nifas adalah masa sesudah 
persalinan, masa perubahan, masa pemulihan, 
penyembuhan, dan pengembalian alat-alat 
kandungan, proses nifas berkisar antara 6 
minggu atau 40 hari (Jenny, 2006:7). Masa nifas 
merupakan perawatan 40 hari yang mengalami 
perubahan fisik dan alat-alat reproduksi yang 
kembali kekeadaan  sebelum hamil, sebelum 
laktasi maupun perubahan psikologis 
menghadapi kelurga baru dengan kelahiran buah 
hati (Huliana,2003:3). Di Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya senam nifas masih belum pernah 
dilakukan pada ibu post partum. 

Setelah melakukan studi pendahuluan di 
Pav F1 Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada 
bulan juni 2007 ternyata dari 10 ibu post partum 
yang mengerti tentang senam nifas adalah 20% 
tetapi tidak pernah dilakukan dan 80% lainnya 
menyatakan tidak mengetahui senam nifas. 

Menurut Dra. Ira Kusyari Dipl.pt., 
fisioterapis dari RSAB Harapan Kita Jakarta, 
bentuk latihan senam nifas antara ibu yang habis 
melahirkan normal dengan yang sesar tidaklah 
sama . Pada mereka yang sesar, beberapa jam 
setelah keluar dari kamar operasi, pernapasanlah 
yang dilatih guna mempercepat penyembuhan 
luka. Sementara latihan untuk mengencangkan 
otot perut dan melancarkan sirkulasi darah di 
tungkai baru dilakukan 2-3 hari setelah ibu 
bangun dari tempat tidur.Pada persalinan normal 
6 jam atau 8 jam setelah persalinan ibu sudah 
dapat melakukan mobilisasi dini (www.Tabloid 
Nakita.com, 29 mei 2007).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 
melaksanakan penelitian untuk mengetahui 
sejauh mana pengetahuan ibu post partum 
tentang pentingnya senam nifas. Dengan 
pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh 
perawat pada ibu post partum saat ibu di ruang 
nifas, dan dapat menyebar luaskan informasi 
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mengenai cara melakukan senam nifas 
melalui penyebaran leaflet. Sehingga has
penelitian ini dapat sebagai masukan kepada 
pelayanan keperawatan pada ibu selama 
masa nifas. Ibu diharapkan dapat 
mengetahui cara melakukan senam nifas 
yang benar dan menjadikannya rutinitas 
selama dalam masa nifas. 
 
Bahan dan Metode 

Jenis Penelitian 
 Berdasarkan tujuan penelitian 
desain penelitian yang digunakan adalah  
Deskriptif. Penelitian deskripptif adalah 
suatu metode penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan utama untuk membuat 
gambaran tentang suatu keadaan secara 
objektif (Setiadi, 2007:129). De
pendekatan Cross Sectional adalah jenis 
penelitian yang menekankan pada waktu 
pengukuran atau observasi data variable 
hanya satu kali saja pada satu saat 
(Nursalam, 2003:85). 
 
Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian tentang studi tingkat 
pengetahuan ibu post partum terhadap 
pentingya senam nifas diruang F1 Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya dilaksanakan pada 
tanggal 1-29 Februari 2008. 
 
Sampling Desain  

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua ibu post partum di ruang F1 Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya pada periode bulan  
februari 2008 dengan jumlah populasi rata
rata perbulan sebanyak 38 responden.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 
ibu post partum di Ruang F1 Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya yang memenuhi criteria 
sebagai berikut: 
1. Kriteria Inklusi  

a. ibu post partum fisiologis hari 1
b. usia  ibu post partum  25 – 35 tahun
c. pendidikan ibu post partum minimal 
SMP 
 

 

 

 

 

mengenai cara melakukan senam nifas 
Sehingga hasil 

penelitian ini dapat sebagai masukan kepada 
pelayanan keperawatan pada ibu selama 
masa nifas. Ibu diharapkan dapat 
mengetahui cara melakukan senam nifas 
yang benar dan menjadikannya rutinitas 

Berdasarkan tujuan penelitian 
desain penelitian yang digunakan adalah  

Penelitian deskripptif adalah 
suatu metode penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan utama untuk membuat 
gambaran tentang suatu keadaan secara 
objektif (Setiadi, 2007:129). Dengan 

adalah jenis 
penelitian yang menekankan pada waktu 
pengukuran atau observasi data variable 
hanya satu kali saja pada satu saat 

enelitian tentang studi tingkat 
u post partum terhadap 

pentingya senam nifas diruang F1 Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya dilaksanakan pada 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua ibu post partum di ruang F1 Rumkital 

periode bulan  
februari 2008 dengan jumlah populasi rata- 
rata perbulan sebanyak 38 responden. 

ampel dalam penelitian ini adalah sebagian 
ibu post partum di Ruang F1 Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya yang memenuhi criteria 

ibu post partum fisiologis hari 1-3  
35 tahun 

pendidikan ibu post partum minimal 

Besar Sampel 
Besar sample bila dicari dengan menggunakan 
rumus (Setiadi, 2007:179) Didapatkan 
responden. Tekhnik Sampling yang dig
dalam penelitian ini adalah purposive sampling

yaitu  tekhnik pemilihan sampel dengan 
pertimbangan tertentu  sesuai dengan yang 
dikehendaki peneliti (Setiadi,2007:183)

 
Identifikasi Varibel 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
tingkat pengetahuan ibu post partum tentang 
pentingnya senam nifas di ruang F1 Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Data Umum 
 Data umum ini menggambarkan tentang 
karakteristik responden  berdasarkan usia, 
pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, dan cara 
memperoleh informasi. 

a. Karakteristik responden berdasarkan usia
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.1 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 

usia di Ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya periode 1-29 februari 2008

 
 

b. Karakteristik  responden berdasarkan  
pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan di Ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya periode 1-29 februari 2008
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Variabel dalam penelitian ini adalah 
u post partum tentang 

pentingnya senam nifas di ruang F1 Rumkital 

Data umum ini menggambarkan tentang 
karakteristik responden  berdasarkan usia, 
pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, dan cara 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

Gambar 5.1 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
usia di Ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 

29 februari 2008 
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c. Karakteristik  responden berdasarkan 
pekerjaan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.3 Diagram pie karakteristik re

berdasarkan pekerjaan di Ruang F1 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya periode 1
29 februari 2008 

 
 
d. Karakteristik responden berdasarkan 
jumlah anak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.4 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
jumlah anak di Ruang F1 Rumkital Dr
Ramelan Surabaya periode 1-29 februari 2008

 
 
 e. Karakteristik responden berdasarkan cara 
memperoleh informasi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.5 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
cara memperoleh informasi di Ruang F1 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya period
29 februari 2008 

 
 

 

 

 

 

62,9%31,4% 5,7%0,0%

Tidak Bekerja

Pegawai Swasta

TNI/POLRI

Purnawirawan

40,0%60,0%
0,0%

31,4%

20,0%

48,6%

Media Cetak

c. Karakteristik  responden berdasarkan 

Gambar 5.3 Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan di Ruang F1 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya periode 1-

d. Karakteristik responden berdasarkan 

Gambar 5.4 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
jumlah anak di Ruang F1 Rumkital Dr. 

29 februari 2008 

e. Karakteristik responden berdasarkan cara 

Gambar 5.5 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
cara memperoleh informasi di Ruang F1 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya periode 1-

Data Khusus 
Data khusus menggambarkan tentang 

karakteristik responden berdasarkan  
1. Tingkat pengetahuan ibu post partum 

tentang pentingnya senam nifas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.6 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
tingkat pengetahuan ibu post partum di 
Ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya periode 1-29 februari 2008

 
Berdasrkan gambar 5.6 menunjukan bahwa dari 
35 responden tingkat pengetahuan ibu tentang 
senam nifas di ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya rata-rata kurang yaitu 57.1%, hal ini 
disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan 
kesadaran tentang pentingnya senam nifas hal 
ini disebabkan oleh faktor pendidikan, menurut 
Koentjoroningrat yang dikutip oleh Nursalam 
dan Siti Pariani (2001: 122) bahwa tingkat 
pendidikan diperlukan untuk memperoleh 
informasi, semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang semakin mudah individu tersebut 
memperoleh informasi sehingga pengetahuan 
yang dimiliki oleh individu tersebut juga 
bertambah, dari hasil penelitian didapatkan 2,9% 
responden berpendidikan terahir SMA dan 8,6% 
berpendidikan terahir DIII/SI yang 
berpengetahuan kurang. Hal ini dapat terjadi 
karena perbedaan kemampuan seseorang dalam 
menerima informasi, walaupun menurut teori 
tingkat pendidikan dapat meningkatkan 
pengetahuan, tidak semua yang berpendidikan 
tinggi mempunyai tingkat pengetahuan yang 
tinggi pula. 

Dari hasil penelitian didapatkan tingkat 
pengetahuan cukup sebanyak 31,4% hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia dan 
jumlah anak. Responden yang berusia 25
tahun sebanyak 14,3% dan usia > 35 tahun 
sebanyak 8,6% menurut Nursalam dan Siti 
Pariani (2001:88) bahwa semakin cukup umur 
seseorang, kekuatan dan kematangan seseorang 
akan lebih matang, usia merupakan tingkat 
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Gambar 5.6 Diagram pie karakteristik responden berdasarkan 
engetahuan ibu post partum di 

Ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 
29 februari 2008 

Berdasrkan gambar 5.6 menunjukan bahwa dari 
35 responden tingkat pengetahuan ibu tentang 
senam nifas di ruang F1 Rumkital Dr. Ramelan 
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kedewasaan seseorang, semakin 
bertambahnya seseorang maka pengetahuan 
yang didapatkan bukan hanya berasal dari 
lingkungan tingkat pendidikan tetapi 
pengalaman mereka dalam menghadapi 
realita kehidupan menuju kematangan. 
Responden yang mempunyai jumlah anak 2 
sebanyak 22,9% sehingga kemungkinan 
dengan jumlah anak yang lebih dari 1 
pengalaman dan mendapatkan informasi 
tentang senam nifas juga bertambah, 
menurut Notoatmodjo (2002: 105) 
menyatakan bahwa pengetahuan 
dipengaruhi dari pengalaman sendiri 
ataupun pengalaman manusia sesungguhnya 
berasal dari orang lain hal ini menandakan 
bahwa pengalaman dapat berpengaruh 
terhadap pengetahuan yang dimiliki. 

Selain itu, dalam penelitian ini juga 
didapatkan jumlah responden yang 
berpengetahuan baik sebanyak 11,4% hal 
tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis 
pekerjaan, pendidikan, dan cara memperoleh 
informasi. Hasil penelitian menyebutkan 
responden berpengetahuan baik yang sehari-
harinya tidak bekerja sebanyak 45,7% 
sedangkan responden yang bekerja sebagai 
pegawai swasta sebanyak 11,4%. Responden 
yang tidak bekerja mempunyai cukup  waktu 
untuk mencari dan mendapatkan informasi 
tentang pentingnya senam nifas bagi ibu 
post partum karena tidak terlalu sibuk 
seperti yang diungkapkan oleh Gunawan 
(1997: 37)  bahwa masyarakat yang sibuk 
hanya memiliki sedikit waktu untuk 
memperoleh informasi. Faktor lain yang 
mempengaruhi pengetahuan responden baik 
adalah pendidikan, yaitu disebutkan bahwa 
48,6% berpendidikan SMA dan 8,6% 
berpendidikan SMP. Ibu post partum dengan 
latar belakang pendidikans yang tinggi akn 
lebih mudah dalm menerima dan mengingat 
informasi mengenai senam nifas. Menurut 
Koenjoroningrat yang dikutip oleh Nursalam 
dan Siti Pariani (2001:122) bahwa makin 
tinggi pendidikan seseorang makin mudah 
menerima informasi sehingga makin banyak 
pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya 
pendidikan seseorang yang kurang akan 
menghambat perkembangan sikap seseorang 
terhadap nilai-nilai baru yang diperkenalkan. 

Namun pengetahuan juga dapat diperoleh dari 
pengalaman dan perbedaan kemampuan dalam 
menerima informasi, tidak semua yang 
berpendidikan tinggi mempunyai tingkat 
pengetahuan yang tinggi pula. Selain faktor 
diatas juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya 
informasi yang diperoleh oleh ibu, informasi 
yang diperoleh dari televisi sebanyak 37,1% dan 
media cetak sebanyak 20,0% dan dari petugas 
kesehatan 11,4% semakin banyak informasi 
yang diperoleh, maka semakin banyak 
pengetahuan yang didapatkan oleh ibu. Menurut 
Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa dengan 
memberikan informasi tentang cara mencapai 
hidup sehat dan sebagainya akan meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut.       

 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang di 
lakukan di ruang F1  Rumkital Dr. Ramelan 
Surabaya pada tanggal 1-29 februari 2008 dapat 
disimpulkan bahwa  pengetahuan ibu post 
partum tentang pentingnya senam nifas di ruang 
F1 Rumkital Dr. Ramelan Surabaya adalah 
kurang.  

 
Saran 
  Sasaran yang dapat peneliti berikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

gambaran untuk penelitian selanjutnya yang 
ada kaitanya, dengan lebih banyak 
menggunakan metode-metode yang lain. 

2. Bagi Ibu Post Partum 
Hendaknya hasil penelitian ini dapat 
meningkatkan pengetahuan para responden 
dengan banyak membaca dan bertanya serta 
memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. 

3. Bagi Institusi Pelaksana Pelayanan 
 Agar membuat program tentang senam nifas 

dan menjadikan protap serta penyediaan 
leaflet dalam ruangan sehingga ibu post 
partum dapat  berlatih senam dengan baik. 

4. Bagi Pelaksana Pelayanan Asuhan    
    Keperawatan 

 Agar lebih meningkatkan dukungan dan 
motivasi serta komunikasi kepada ibu post 
partum  untuk melakukan senam nifas. 



5. Bagi IPTEK 
Hasil penelitian ini hendaknya dapat 
membantu mengembangkan dan 
meningkatkan ilmu pengetahuan 
dibidang kesehatan khususnya tentang 
senam nifas pada ibu post partum. 
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ABSTRAK 

 
Alat kontrasepsi dalam rahim 

(AKDR) merupakan alat kontrasepsi yang 
memiliki efektifitas tinggi dan terjamin 
keamanannya, nilai kegagalannya hanya 2 
%. Selain itu juga mempunyai reversibilitas 
tinggi. Pada perkembangan pemakaian alat 
kontrasepsi oleh wanita usia subur tidak 
semua wanita usia subur di RT 05 RW 04 
Desa Kampung Baru mengerti/mengetahui 
tentang penggunaan dan keefektifan dari 
AKDR. Mereka juga beranggapan bahwa 
penggunaan AKDR memerlukan biaya 
mahal, dapat menyebabkan infeksi, dan 
timbul rasa nyeri saat melakukan hubungan 
seks. Sehingga sebagian besar wanita usia 
subur di RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 
menggunakan pil dan suntik. Pada 
kenyataannya banyak di antara mereka 
mengalami kegagalan dalam menggunakan 
pil dan suntik yaitu terjadi kehamilan yang 
tidak direncanakan. 

Penelitian ini menggunakan desain 
deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional, sample diambil dengan 
menggunakan Purposive sampling dan 
didapatkan 35 responden yaitu wanita usia 
subur di RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk. Pengambilan data dilakukan 
dengan pengisian lembar kuesioner, analisa 
data dilakukan dengan menggunakan 
distribusi frekuensi dari masing-masing 
variabel yang diteliti. 

Hasil yang didapatkan pengetahuan 
wanita usia subur tentang penggunaan 
AKDR dalam kategori baik 5 responden 
(14,3%), cukup 22 responden (62,9%), dan 
dalam kategori kurang 8 responden (22,9%) 
dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pengetahuan responden 
dalamkategori cukup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melihat hasil penelitian ini maka perlu 

adanya peningkatan peran serta petugas 
kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan 
informasi tentang penggunaan AKDR sehingga 
wanita usia subur dapat memiliki pengetahuan 
yang baik dan menjadi akseptor AKDR. 

 
 

Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Wanita 

Usia Subur, Penggunaan AKDR 
  
Latar Belakang 

Keluarga berencana adalah daya upaya 

manusia untuk mengatur secara sengaja, 

kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan 

hukum dan moral pancasila untuk kesejahteraan 

keluarga (Entjang, 2000:142). Bila gerakan KB 

tidak dilakukan secara bersaman dengan 

pembangunan ekonomi dikhawatirkan hasil 

pembangunan tidak akan berarti. Banyak metode 

yang digunakan dalam mengatur kehamilan 

salah satunya adalah metode kontrasepsi 

diantaranya kondom, pil, suntik, obat vagian, 

diagfragma, tissue KB, implant, IUD/ Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan 

kontrasepsi mantap (Kontap). Tidak semua 

WUS di RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 

mengerti/mengetahui tentang penggunaan dan 

keefektifan dari AKDR karena sebagian besar 

dari mereka berlatar belakang pendidikan SD 

dan bermatapencaharian sebagai buruh tani. 

STUDI TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG 

PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR)  

DI RT 05 RW 04 DESA KAMPUNG BARU 

 KECAMATAN TANJUNGANOM  

KABUPATEN NGANJUK 

 
KUSDARIYAH, Bsc.SKM, DWI SUPRIYANTI, AMK.Spd, ADITYA RACHMAWATI 

 

 



Mereka juga beranggapan bahwa 

penggunaan AKDR memerlukan biaya yang 

mahal, dapat menyebabkan infeksi, dan 

timbul rasa nyeri saat melakukan hubungan 

seks. Sehingga sebagian besar WUS di RT 

05 RW 04 Desa Kampung Baru 

menggunakan pil dan suntik. Pada 

kenyataannya banyak di antara mereka 

mengalami kegagalan dalam menggunakan 

pil dan suntik salah satunya adalah terjadi 

kehamilan yang tidak direncanakan 

dikarenakan lupa dan sibuk dalam bekarja. 

 Berdasarkan data kunjungan WUS 

di Puskesmas Kecamatan Tanjunganom 

jumlah WUS sebanyak 9098 orang dan 

sebagian besar menggunakan pil KB, 

pengguna AKDR dari bulan Januari sampai 

Desember 2007 sebanyak 3751. Sedangkan 

di Desa Kampung Baru RT 05 RW 04 

Kecamatan Tanjunganom tercatat 50 kepala 

keluarga, jumlah penduduk sebanyak 200 

orang kurang lebih 50 orang termasuk WUS, 

38 orang WUS menggunakan  alat 

kontrasepsi dan sebagian besar WUS 

tersebut menggunakan pil KB dan suntik. 

Pengguna AKDR di RT 05 RW 04 Desa 

Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom 

Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 orang. Dari 

hasil studi pendahuluan Juni 2007 yang 

dilakukan kepada Wanita Usia Subur 

(WUS) yang menggunakan kontrasepsi di 

RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 

Nganjuk tentang penggunaan Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dari 4 

Wanita Usia Subur (WUS) ternyata 75% (3 

orang) menjawab tidak tahu tentang penggunaan 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan 

mereka beranggapan kalau ada benda asing 

terbuat dari logam dimasukkan ke dalam rahim 

dalam waktu yang lama dapat menimbulkan 

terjadinya infeksi. 

 Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

merupakan alat kontrasepsi yang efektifitasnya 

tinggi walaupun masih mungkin terjadi 

kehamilan yaitu 2%, dengan satu kali 

pemasangan dapat dibiarkan dalam rahim 

selama bertahun-tahun (kecuali kalau 

dokter/bidan beranggapan lain), sehingga dapat 

mencegah kehamilan dalam waktu lama dan 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dapat 

dilepas atau dikeluarkan jika Wanita Usia Subur 

(WUS) ingin hamil lagi (BKKBN, 1999:58). 

Melihat manfaat yang dihasilkan dari Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) maka 

diperlukan pengetahuan mengenai Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). Wanita 

Usia Subur (WUS) yang memiliki pengetahuan 

yang baik terhadap penggunaan Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) tidak akan 

takut dalam menggunakan Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim (AKDR) untuk mengatur jarak 

kelahiran, sedangkan Wanita Usia Subur (WUS) 

dengan pengetahuan yang kurang akan merasa 

takut dalam menggunakan Alat Kontrasepsi 

Dalam Rahim (AKDR) sehingga manfaat dan 

keefektifannya tidak dapat dirasakan.  



 Adanya kesadaran wanita Usia 

Subur (WUS) untuk menggunakan Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

diharapkan dapat meningkatkan akseptor 

alat kontrasepsi tersebut. Adanya peyuluhan 

dan penyebaran leaflet tentang Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) yang 

dilakukan oleh perawat kesehatan 

masyarakat dan kader-kader desa kepada 

Wanita Usia Subur (WUS) dapat 

meningkatan pengetahuan penggunaan Alat 

Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).Dari 

latar belakang di atas peneliti perlu 

melakukan penelitian guna mengetahui 

tingkat pengetahuan Wanita Usia Subur 

(WUS) di Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskriptif tentang suatu keadan secara 

objektif. Penelitian ini diukur secara cross 

sectional di mana subjek diobservasi satu 

kali saja dengan pengukuran sampel bebas 

dan terikat dilakukan pada saat pemeriksaan 

atau pengkajian (Nursalam dan Pariani, 

2001:57) 

 

 

 

Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di RT 05 RW 

04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada bulan 

17-23 Februari 2008 

 

Sampling Desain 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Wanita Usia Subur (WUS) di RT 05 RW 

04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang 

berjumlah 38 orang. 

 Sampel pada penelitian ini adalah 

sebagian Wanita Usia Subur (WUS) di RT 05 

RW 04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

1. Kriteria Inklusi 

 Kriteria Inklusi dari penelitian ini adalah: 

a. Wanita usia subur yang memiliki anak 

b. Berusia 20-40 

c. Pendidikan minimal SD 

d. Bersedia menjadi responden dengan 

menandatangani surat persetujuan 

penelitian 

 Tehnik sampling yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah “Non Probability” 

dengan metode “Purposive Sampling", dimana 

cara mencari sampel diantara populasi sesuai 

yang dikehendaki peneliti (Nursalam, 2003:98).  

 

 

 

 



Identifikasi Variabel 

 Dalam penelitian ini hanya ada satu 

variabel yaitu variabel tingkat pengetahuan 

wanita usia subur tentang penggunaan 

AKDR. 

Hasil Penelitian 

Data Umum 

 Data umum, ini menggambarkan 

karakteristik responden yaitu: 

1. Karakteristik Berdasarkan Usia 

 
 

Gambar 5.1 
Diagram Pie Karakteristik responden 

Berdasarkan Usia wanita usia subur RT 05 
RW 04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tanggal 
17-23 Februari 2008. 

 
Berdasarkan diagram diatas dapat 

diketahui bahwa dari 35 responden 

didapatkan usia 20-<25 tahun sebanyak 

12 orang (34,3%), usia 25-<30  tahun 

sebanyak 8 orang (22,9%), usia 30-<35 

tahun sebanyak 10 orang (28,6%), dan 

usia 35-40 tahun sebanyak 5 orang 

(14,3%). 

2. Karakteristik Berdasarkan Agama 

 
Gambar 5.2 

Diagram Pie Karakteristik Responden 
Berdasarkan Agama wanita usia subur RT 05 

RW 04 Desa Kampungbaru Kecamatan 
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tanggal 

17-23 Februari 2008. 

   

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui 

bahwa dari 35 responden sebagian besar 

beragama Islam sebanyak 33 orang (94,3%), 

beragama Kristen/Katolik sebanyak 2 orang 

(5,7%), dan tidak ada responden yang 

beragama Hindu dan Budha (0%). 

 
3. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan 

 

Gambar 5.4 
Diagram Pie Karakteristik Responden Berdasarkan 
Pekerjaan wanita usia subur di RT 05 RW 04 Desa 

Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk Tanggal 17-23 Februari 2008. 

 
Berdasarkan diagram diatas dapat 

diketahui bahwa dari 35 responden yang 

bekerja sebagai buruh sebanyak 7 orang 

(20%), bekerja swasta sebanyak 13 orang 

(37,1%), dan yang bekerja sebagai PNS 

sebanyak 5 orang (14,3%), tidak 

bekerja/ibu rumah tangga sebanyak 10 

orang (28,6%). 

5. Karakteristik Lama Perkawinan 

 

Gambar 5.5 
Diagram Pie Karakteristik Responden 

Berdasarkan lama perkawinan wanita usia subur di 
RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tanggal 17-23 
Februari 2008. 

34.3%

22.9%

28.6%

14.3%

20-<25 tahun

25-<30 tahun

30-<35 tahun

35-40   tahun

94.3%

5.7%

Islam

Kristen/Katolik

20.0%

37.1%
14.3%

28.6% Buruh

Sw asta

PNS

Ibu RT/tidak bekerja

5.6%

58.3%

22.2%

13.9%

< 1 tahun

1-<6 tahun

6-10 tahun

> 10 tahun



 
Berdasarkan diagram diatas 

dapat diketahui bahwa dari 35 

responden  lama perkawinan <1 th 

sebanyak 2 orang (5,6%), lama 

perkawinan 1-<6 th sebanyak 21 

orang (58,3%), lama perkawinan 6-10 

th sebanyak 8 orang (22,2%), dan 

lama perkawinan >10 th sebanyak 4 

orang (13,9%). 

 

6. Karakteristik Jumah anak 

 
Gambar 5.6  

Diagram Pie Karakteristik Responden 
Berdasarkan Jumlah anak yang dimiliki 
wanita usia subur di RT 05 RW 04 Desa 
Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom 

Kabupaten Nganjuk Tanggal 17-23 Februari 
2008. 

 
Berdasarkan diagram diatas 

dapat diketahui bahwa dari 35 

responden mempunyai anak satu 

sebanyak 8 orang (22,9%),  

mempunyai anak dua sebanyak 14 

orang (40%), mempunyai tiga anak 

sebanyak 8 orang (22,9%), dan yang 

mempunyai anak lebih dari tiga 

sebanyak 5 orang (14,3%). 

 

 

 

 

7. Karakteristik Penghasilan 

 

Gambar 5.6  
Diagram Pie Karakteristik Responden 

Berdasarkan penghasilan/bulan wanita usia 
subur di RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk 
Tanggal 17-23 Februari 2008. 

 
 Berdasarkan diagram di atas dapat 

diketahui bahwa dari 35 responden 

berpenghasilan < Rp 500.000 sebanyak 15 orang 

(42,9%),  berpenghasilan Rp 500.000-Rp 

1.000.000 sebanyak 8 orang (22,9%), 

berpenghasilan Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 

sebanyak 9 orang (25,7%),  dan berpenghasilan 

> Rp 1.500.000 sebanyak 3 orang (8,6%). 

 

Data Khusus  

Dari data pengetahuan responden didapat 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia 

Subur Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
di  RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tanggal 17-23 Februari 
2008. 

Tingkat 
Pengetahuan 

Frekuensi Presentase 

Baik 5 14,3% 

Cukup 22 62,9% 

Kurang 8 22,3% 

Jumlah 35 100% 

 
  

22.9%

40.0%

22.9%

14.3%

42.9%

22.9%

25.7%

8.6%
< Rp 500.000

Rp 500.000-Rp 1.000.000

Rp 1.000.000-Rp 1.500.000

> Rp 1.500.000



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui 

bahwa dari 35 responden memiliki tingkat 

pengetahuan baik sebanyak 5 responden 

(14,3%), yang memiliki tingkat pengetahuan 

cukup sebanyak 22 responden (62,9%), dan 

responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan kurang sebanyak 8 responden 

(22,3%). 

 

Pembahasan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan 

di RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 

Nganjuk pada tanggal 17-23 Februari 2008 

menunjukkan bahwa pengetahuan wanita 

usia subur tentang penggunaan AKDR 

tergolong cukup. Dimana dari 35 responden 

didapatkan 22 responden (62,9%) 

berpengetahuan cukup. Hal ini disebabkan 

karena tingkat pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya usia, pendidikan, pekerjaan, dan 

penghasilan. Keluarga Berencana 

merupakan program pemerintah sejak zaman 

orde baru tetapi dari hasil penelitian di RT 

05 RW 04 Desa Kampung Baru Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk 

didapatkan rata-rata pengetahuan cukup dan 

masih didapatkan pengatahuan kurang 

tentang penggunaan AKDR, dari hasil 

pengamatan  di  puskesmas Kecamatan 

Tanjunganom ternyata leaflet-leaflet yang 

disediakan pemerintah sudah tersedia baik di 

puskesmas maupun puskesmas pembantu, 

karena keterbatasan petugas sehingga 

penyululahan tidak rutin dilaksanakan. Selain itu 

masyarakat RT 05 RW 04 Desa Kampung Baru 

lebih memilih pelayanan KB di bidan praktek 

swasta (BPS) dengan alasan jarak puskesmas 

terlalu jauh dari tempat tinggal yaitu 15 km, 

sehingga sebagian besar wanita usia subur di RT 

05 RW 04 Desa Kampung Baru tidak 

mendapatkan penyuluhan tentang KB dari 

puskesmas. 

 Usia merupakan tingkat kedewasaan 

seseorang karena semakin tinggi usia seseorang 

maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan 

yang dimiliki, karena pengetahuan yang mereka 

dapatkan bukan hanya yang berasal dari 

lingkungan tingkat pendidikan, tetapi 

pengalaman mereka menghadapi realita 

kehidupan menuju kematangan  pemikiran 

(Nursalam, 2001:18). Bila dilihat dari usia 

responden berdasarkan penelitian, responden 

yang berusia 20-<25 tahun sebanyak 12 

responden yang mempunyai pengetahun cukup 

sebanyak 10 responden (83,4%), dari 8 

responden yang berusia 25-<30 tahun yang 

mempunyai pengetahuan cukup sebanyak 5 

responden (62,5%), 10 responden yang berusia 

30-<35 tahun yang mempunyai pengetahuan 

cukup sebanyak 4 responden (40%), dan dari 5 

responden yang berumur 35-40 tahun yang 

berpengetahuan cukup sebanyak 3 responden 

(60%) (lampiran 6). Dari pembahasan di atas, 

dapat dlihat bahwa dipandang dari segi usia 

ternyata sebagian besar responden mempunyai 

pengetahuan cukup tentang penggunaan AKDR 



Pengetahuan juga dipengaruhi oleh 

pendidikan semakin tinggi pendidikan maka 

semakin tinggi pula pengetahuan yang 

dimiliki. Menurut Notoatmodjo (2003:112) 

bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu 

dan ini terjadi melalui panca indera manusia 

diantaranya penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan dan kognitif 

merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang. 

Seperti yang diungkapkan oleh 

Koencoroningrat yang dikutip oleh 

Nursalam (2001:133) bahwa pendidikan 

diperlukan untuk mendapatkan informasi. 

Makin tinggi pendidikan seseorang maka 

makin mudah individu tersebut untuk 

menerima informasi. Sehingga pengetahuan 

yang dimiliki oleh individu juga semakin 

bertambah. Sedangkan bila dilihat dari 

tingkat pendidkan responden berdasarkan 

penelitian (lampiran 6), dari kelompok 

pendidikan ternyata kelompok pendidikan 

SD sebagian besar mempunyai pengetahuan 

kurang tentang penggunaan AKDR 

sebanyak 6 responden (75%), dan pada 

kelompok pendidikan SLTP dan SLTA lebih 

bayak mempunyai pengetahuan cukup 

masing-masing sebanyak 11 responden 

(100%) dan 9 responden (75%), sedangkan 

pada kelompok pendidikan Akademi/PT 

seluruhnya mempunyai pengetahuan baik. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

tinggi pula pengetahuan yang dimiliki.Hal ini 

dapat disebabkan oleh adanya perbedaan 

kemampuan seseorang dalam menerima 

informasi. Selain itu juga dapat di karenakan 

kemampuan daya pemikir kurang. Menurut 

Notoatmodjo (2003:27) yaitu masyarakat yang 

tidak bekerja memiliki banyak waktu untuk 

memperoleh informasi, sedangkan masyarakat 

yang sibuk bekerja hanya memiliki waktu 

sedikit untuk memperoleh informasi karena 

waktu yang dimiliki masyarakat tersebut akan 

habis di lahan kerja. Tetapi menurut Nursalam 

(2001:170) bahwa seseorang yang bekerja lebih 

banyak bersosialisasi dengan banyak orang 

sehingga saling bertukar informasi ataupun 

pikiran mengenai banyak hal. Bila dilihat dari 

tingkat pengetahuan berdasarkan pekerjaan 

(lampiran 7) diperoleh data bahwa dari 7 

responden yang bekerja sebagai buruh 

mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 4 

responden (57,1%), dari 13 responden yang 

bekerja swasta memiliki pengetahuan cukup 

sebanyak 10 responden (76,9%), 5 responden 

yang bekerja sebagai PNS mempunyai 

pengetahuan baik sebanyak 4 responden (80%), 

dan dari 10 responden yang tidak bekerja/ibu 

rumah tangga mempunyai pengetahuan cukup 

sebanyak 8 responden (80%). Dari hasil di atas 

dapat disimpulkan bahwa orang yang bekerja 

memiliki pengetahuan lebih besar dari pada 

orang yang tidak bekerja karena orang yang 

bekerja mempunyai banyak kesempatan untuk 

memperoleh informasi baik dari fasilitas- 



fasilitas yang ada di lingkungan pekerjaan 

maupun dari rekan kerja. Tetapi dari data di 

atas responden yang tidak bekerja/ibu RT 

sebagian besar mempunyai pengetahuan 

cukup, kemungkinan hal ini disebabkan oleh 

ibu RT/tidak bekerja lebih banyak memiliki 

waktu untuk mendapatkan informasi tentang 

penggunaan AKDR. 

 Penghasilan juga sangat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang, dari responden yang 

berpenghasilan < Rp 500.000- Rp 1.500.000 

sebagian besar mempunyai pengetahuan 

cukup. Tingkat pengetahuan baik didapatkan 

pada kelompok responden yang 

berpenghasilan Rp 1.000.000- Rp 1.500.000 

dan > Rp 1.500.000 masing-masing  

sebanyak 2 responden (22,2%) dan 3 

responden (100%). Dari seluruh kelompok 

penghasilan, didapatkan pengetahuan kurang 

terbanyak pada kelompok penghasilan < Rp 

500.000 yaitu sebanyak 5 responden 

(33,3%). Penghasilan dipergunakan untuk 

mencapai pendidikan, jika penghasilan yang 

diperoleh < Rp 500 ribu kemungkinan hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, 

dan kurang dapat memenuhi kebutuhan akan 

sarana pendidikan, sehingga dalam 

memperoleh informasi untuk menambah 

pengetahuan masih kurang. Bila penghasilan 

yang diperoleh kurang, maka pemenuhan 

kebutuhan terhadap pendidikan juga kurang, 

sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan 

yang diperolehnya. Menurut Notoatmojo 

(2003:62) sarana atau alat bantu pendidikan 

adalah alat yang digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan bahan pendidikan atau 

pengajaran. 

 Berdasarkan tabel 5.1 dari 35 responden, 

masih terdapat 8 responden (24%) yang 

memeiliki pengetahuan kurang tentang 

penggunaan AKDR. Pengetahuan responden 

yang kurang tentang penggunaan AKDR 

disebabkan karena kurangnya informasi yang 

didapatkan dari kader kesehatan maupun petugas 

kesehatan sehingga petugas kesehatan perlu 

mengadakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan 

secara rutin khususnya tentang keluarga 

berencana supaya pengetahuan wanita usia subur 

tentang AKDR dapat meningkat dan menjadi 

akseptor AKDR. 

 

Simpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan yang 

dilakukan di RT 05 RW 04 Desa Kampungbaru 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk 

pada tanggal 17-23 Februari 2008 dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wanita 

usia subur di RT 05 RW 04 Desa Kampungbaru 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk 

rata-rata cukup sebanyak 22 responden (62,9%). 

 

Saran  

 Mempertimbangkan hasil penelitian 

terhadap tingkat pengetahuan wanita usia subur 

tentang penggunaan AKDR di RT 05 RW 04 

Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom 



Kabupaten Nganjuk, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi responden wanita usia subur agar 

dapat meningkatkan pengetahuan yang 

dimiliki dengan lebih banyak membaca 

seperti leaflet, majalah, buku  tentang 

penggunaan AKDR 

2. Bagi profesi kesehatan (tenaga 

kesehatan yang ada di puskesmas) agar 

tetap berperan aktif dapat mengikuti 

pelatihan - pelatihan atau seminar-

seminar tentang Penggunaan AKDR dan 

lebih mengutamakan penyuluhan, 

sehingga nantinya bagi para profesi 

kesehatan khususnya perawat atau bidan 

maupun tenaga kesehatan yang lain 

dapat memotivasi dan memberikan 

informasi kepada wanita usia subur. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan gambaran atau pertimbangan 

untuk penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan sampel yang lebih besar 

dan metode yang lain sesuai ketentuan.   

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto (2002) Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktek. Jogyakarta:Rineka 
Cipta. 

 

Alimul A, Azis (2003) Riset Keperawatan dan 

Tehnik Penulisan Ilmiah. Jakarta : 
Salemba Medika. 

 

BKKBN (2002) Pedoman Penanggulangan Efek 

Samping/Komplikasi Kontrasepsi. Propinsi 
Jawa Timur : Depkes RI 

 

BKKBN (1998) Mewujudkan Keluarga Kecil 

Sejahtera Dengan Anak Cukup Dua 

Saja.Depkes RI. 

 

Entjang, Indah (2000) Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Jakarta : PT Citra Aditya Bakti. 

 

Gunawan, Ari H (2000) Sosiologi Pendidikan. 

Jakarta : PT Rineka Cipta. 

 

Hartanto, Hanafi (2004) Keluarga Berncana dan 

Kontrasepsi. Jakarta : Pustaka Sinar 
Harapan. 

 

Henderson, Cristine (2005) Buku Ajar Konsep 

Kebidanan. Jakarta: EGC. 

 

Manuaba, Ida Bagus (1998) Ilmu Kebidanan 

Penyakit Kandungan dan Keluarga 

Berencana. Jakarta : EGC. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo (2003) Pendidikan dan 

Perilaku Kesehatan. Jakarta : PT Rineka 
Cipta. 

 

Nursalam (2003) Konsep dan Penerapan Metodologi 

Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta : 
Salemba Medika. 

 

Nursalam dan Siti Pariani (2001) Pendekatan Praktis 

Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. 
Jakarta : Indo Medika. 

 

Pilliteri, Adele (2002) Perawatan Kesehatan Ibu dan 

Anak.Jakarta : EGC. 

 

Setiadi (2007) Konsep dan Penulisan Riset 

Keperawatan. Yogyakarta :Graha Ilmu. 

 



Soenaryo (2004) Psikologi untuk Keperawatan. 
Jakarta : EGC. 

 

Speroof, Leon (2003) Pedoman Klinis 

Kontrasepsi. Jakarta : EGC. 

 

Syaifudin, Abdul Bari, dkk (2004) Buku 

Pedoman Praktis Pelayanan 

Kontrasepsi. Jakarta : Yayasan Bina 
Pustaka. 

 

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1997) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Departemen Pendidikan Dan 
Kebudayan : Balai Pustaka. 

  

Ucapan terima kasih 

1. Kolonel Laut (K) dr. H. Moch. Djumhana, 
Sp.M selaku ketua STIKES Hang Tuah 
Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan dan fasilitas untuk mengukiti 
dan menyelesaikan program D-III 
Keperawatan. 

2. Kolonel Laut (K/W) A.V. Sri 
Suhardiningsih, S.Kp.,M.Kes,selaku puket 1 
STIKES Hang Tuah Surabaya. Yang 
memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan penelitian. 

3. Kolonel Laut (K/W) Kusdariyah,BSc, SKM. 
Selaku Kepala Program D-III Keperawatan 
STIKES Hang Tuah Surabaya dan 
Pembimbing I. Yang memberikan 
pengarahan dan bimbingan dalam 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Mayor Laut (K/W) Dwi Supriyanti, AMK, 
SPd sebagai pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan arahan 
ilmunya dalam penyusunan Karya Tulis 
Ilmiah ini. 

5. Bapak Soegomo dan Mbak Dian selaku 
petugas perpustakaan di STIKES Hang Tuah 
Surabaya yang telah menyediakan sumber 
pustaka dalam penyusunan Karya Tulis 
Ilmiah ini dengan buku-buku baru. 

6. Bapak Kepala Desa Kampung Baru yang 
telah memberikan kesempatan untuk 
mendapatkan data dan menyelesaikan Karya 
Tulis Ilmiah ini. 

7. Responden yang telah meluangkan waktu 
untuk berpartisipasi sehingga Karya Tulis 
Ilmiah ini selesai tapat waktu. 

8. Bapak, Ibu, kakak, dan seseorang yang telah 
mengisi hatiku berserta keluarga besar di rumah 
yang telah memberikan dukungan baik moral 
maupun spiritual. 

9. Rekan-rekan mahasiswa STIKES Hang Tuah 
Surabaya Se-Almamater angkatan XI Prodi D-III 
Keperawatan yang tidak bisa disebutkan satu per 
satu pihak yang membantu kelancaran penelitian 
ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Penyakit gangguan jiwa merupakan 
penyakit yang sudah lama dikenal oleh 
masyarakat, diantaranya adalah skizofrenia. 
Prognosis pada  skizofrenia umumnya 
kurang begitu menggembirakan dengan 
ditandai banyaknya kasus yang terjadi pada 
pasien jiwa di Pav VI yang sering keluar 
masuk perawatan. Kekambuhan terjadi 
karena ketidak mampuan keluarga dalam 
menangani masalah pasien di rumah, hal ini 
disebabkan karena keluarga mendapatkan 
penyuluhan tentang kesehatan jiwa.  

Desain penelitian ini menggunakan 
pra-eksperimental one-group pretest-post 
test design bertujuan mendapatkan 
gambaran pengetahuan keluarga tentang 
gangguan jiwa skizofrenia, dengan 
menggunakan metode cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
keluarga dengan anggota keluarga yang 
menderita skizofrenia. Sampel terdiri dari 15 
responden. Dan penentuan sampel adalah 
non probolity sampling purposive. 
Sedangkan cara pengambilan data dengan 
menggunakan instrument kuesioner, hasil 
disajikan dalam bentuk dan narasi.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan keluarga sebelum penyuluhan 
kurang sebanyak 4 orang (26,67%), cukup 6 
orang (40%), baik 5 orang (33,33%), dan 
pengetahuan keluarga sesudah penyuluhan 
meningkat baik 11 orang (73,33%), cukup 4 
orang (26,67%), sedangkan kurang (0%). 
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
penyuluhan tentang kesehatan jiwa terhadap 
pengetahuan keluarga. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 
gambaran keluarga terhadap penyuluhan 
kesehatan jiwa baik, yang dibuktikan dengan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adanya peningkatan pengetahuan 

keluarga sesudah diberi penyuluhan. Hal ini 
menunjukkan pentingnya penyuluhan 
pentingnya penyuluhan kesehatan jiwa di 
masyarakat oleh tenaga kesehatan. 

 

Kata kunci: Penyuluhan kesehatan, 

pengetahuan keluarga 

 

Latar Belakang 

Penyakit gangguan jiwa merupakan 

penyakit yang sudah lama dikenal oleh 

masyarakat, diantaranya adalah Skizofrenia. 

Menurut paham kesehatan jiwa, salah satu 

bentuk gangguan jiwa yang banyak terjadi di 

seluruh dunia adalah Skizofrenia. Prognosis 

pada Skizofrenia umumnya kurang begitu 

menggembirakan dengan ditandai banyaknya 

kasus yang terjadi pada pasien jiwa di Pav VI 

yang sering keluar masuk perawatan (kambuh).  

Kekambuhan  terjadi   karena   ketidakmampuan  

keluarga   dalam menangani masalah pasien 

dirumah. Hal ini disebabkan karena keluarga 

kurang   mendapatkan  penyuluhan  tentang  

kesehatan jiwa sehingga keluarga kurang 

memiliki informasi atau pengetahuan yang 

memadai tentang gangguan jiwa Skizofrenia. 

Selain itu juga keluarga belum siap untuk 

PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN JIWA TERHADAP 

TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG GANGGUAN 

JIWA SKIZOFRENIA DI RUANG 

 PAVILIUN VI RUMKITAL Dr. RAMELAN  

SURABAYA 
 

DYA SUSTRAMI, S.Kep. Ns, ; MIFTACHUROHMAH, S.Kep.,Ns.; HERAWATI PRASTIWI 



menerima kehadiran keluarga yang 

menderita Skizofrenia.  

Penderita  Skizofrenia   di   

Indonesia  dari  tahun  ketahun   semakin  

bertambah, tercatat sekitar 99% pasien di 

Rumah Sakit Jiwa di Indonesia adalah 

penderita Skizofrenia. Hal ini dikemukakan 

oleh dr.Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ 

dari kedokteran Jiwa FKUI / RSCM 

(Republika, 18 Maret 2000). Setelah 

melakukan pengumpulan data  yang tercatat 

pada daftar registrasi rawat inap di ruang 

rawat  Pav. VI B dan Pav VI C  pada periode 

bulan Maret sampai dengan Mei 2007, 

tercatat 128 pasien gangguan jiwa dengan 

diagnosa Skizofrenia, dari jumlah tersebut 

tercatat 42,2% pasien  yang mengalami 

gejala berulang atau kekambuhan.     

Gangguan    jiwa    Skizofrenia  

adalah   salah  satu   penyakit   yang    

cenderung berlanjut (kronis, menahun). Oleh 

karena itu penanganan pada Skizofrenia 

memerlukan waktu  relatif   lama. 

Keberhasilan pengobatan  tidak saja 

ditentukan oleh obat saja, tetapi keteraturan 

pasien untuk minum obat serta dukungan 

keluarga dalam membantu penyembuhan 

dan pemulihan pasien skizofren. Selain dari 

hal tersebut diatas, sebagian keluarga dan 

masyarakat masih menganggap bahwa 

Skizofrenia merupakan gangguan atau 

penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang 

tidak rasional ataupun supranatural. Dengan 

adanya stigma sebagaimana diuraikan diatas 

banyak penderita Skizofrenia yang tidak 

ditangani secara medis sehingga tidak 

memperoleh pengobatan secara rasional, 

melainkan dibawa berobat dengan cara yang 

tidak rasional, misalnya dibawa ke dukun, 

paranormal. Hal ini terjadi akibat kurangnya 

pengetahuan keluarga  terhadap penyakit 

Skizofrenia dan pengobatannya, sehingga 

seringkali penderita Skizofrenia tidak 

mendapatkan terapi atau pengobatan yang tepat. 

Berdasarkan semua kenyataan tersebut, 

maka tenaga kesehatan khususnya perawat harus 

mampu memberikan informasi yang lengkap 

tentang gangguan jiwa Skizofrenia melalui 

berbagai media, disamping melalui pelayanan 

medik, sehingga pengetahuan keluarga serta 

masyarakat meningkat dan terjadi perubahan 

sikap terhadap perawatan pasien dengan 

gangguan jiwa Skizofrenia, informasi tersebut 

perlu disampaikan kepada keluarga dan 

masyarakat terutama yang anggota keluarganya 

menderita gangguan jiwa. Karena faktor kognitif 

atau pengetahuan merupakan domain yang 

penting untuk membentuk sikap seseorang, 

sedangkan sikap akan menimbulkan 

kepercayaan , evaluasi terhadap suatu objek dan 

adany kecenderungan untuk bertindak.  Dengan 

latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’ 

Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Jiwa Terhadap 

Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang 

Gangguan Jiwa Skizofrenia ‘’ 

 

 



METODE  PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian pra-eksperimental 

One-group pretest-post-test desaign yaitu 

mengungkapkan hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan satu obyek, yaitu 

kelompok subyek diobservasi sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi (Nursalam, 

2003:88), dengan pendekatan Cross 

Sectional. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 

sampai dengan bulan Mei 2008 di paviliun 

VI Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. 

Sampling Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua keluarga yang tinggal serumah 

dengan anggota keluarganya yang menderita 

Skizofrenia yang dirawat pada bulan Maret 

sampai dengan Mei 2007 di Paviliun VI 

Rumkital Dr.Ramelan. Jumlah populasi 28 

orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian keluarga yang anggota keluarganya 

menderita Skizofrenia yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

1. Kriteria Inklusi 

Adalah karakteristik umum subyek 

penelitian dari suatu populasi target dan 

terjangkau untuk diteliti ( Nursalam , 

2001  :  65 ). Kriteria Inklusi untuk 

penelitian ini adalah  : 

a. Keluarga  yang  tinggal serumah 

dengan pasien Skizofrenia diruang 

Paviliun VI Rumkital Dr. Ramelan  

Surabaya 

b. Keluarga dari pasien yang dirawat pada 

bulan Maret – Mei 2007 

c. Keluarga bersedia untuk diteliti menjadi 

responden. 

d. Keluarga dari pasien yang berusia antara 

30-50 tahun 

e. Keluarga dari pasien yang 

berpendidikan SMP-PT 

f. Keluarga dengan anggota keluarga yang 

dirawat selama 6 bulan-2 tahun. 

 

Pada penelitian ini besar sampel yang digunakan 

sebanyak 15 responden dengan Teknik  

sampling  menggunakan  teknik   Non 

Probability Sampling, yaitu teknik yang tidak 

memberikan kesempatan yang sama bagi 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Setiadi, 2007 : 181). Sedangkan teknik yang 

diambil adalah Purposive Sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentusesuai yang dikehendaki peneliti 

(Setiadi, 2007 : 183 ). 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa dan 



Variabel terikat yaitu pengetahuan keluarga 

tentang gangguan jiwa Skizofrenia.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Umum 

1. Karakteristik kelamin 

 

Gambar 5.1. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin pada keluarga dengan 
anggota keluarga yang dirawat di paviliun VI 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 27 
Maret 2008 

 
Berdasarkan gambar 5.1. terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan data bahwa sebagian besar 

responden yang mengisi dan mengikuti 

penyuluhan tentang gangguan jiwa 

Skizofrenia adalah berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebanyak 10 responden 

(67%), sedangkan berjenis perempuan 

sebanyak 5 responden (33%). 

2. Karakteristik umur 

 

Gambar 5.2. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan umur pada keluarga dengan anggota 
keluarga yang dirawat di paviliun VI Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 27 Maret 
2008 

 

Berdasarkan gambar 5.2 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan data responden yang 

mengikuti penyuluhan tentang gangguan 

jiwa Skizofrenia berusia 30-40 tahun 

sebanyak 9 responden (60%), 41-50 

tahun sebanyak 6 responden (40%). 

3. Karakteristik pendidikan terakhir 

 
Gambar 5.3. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan pada keluarga dengan anggota 
keluarga yang dirawat di paviliun VI Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya pada tanggal 27 Maret 2008  

 
Berdasarkan gambar 5.3 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan bahwa responden mayoritas 

berpendidikan SMA yaitu sebanyak 11 

responden (73%), dan yang berpendidikan 

terakhir perguruan tinggi sebanyak 4 

responden (27%). 

4. Karakteristik pekerjaan 

 

Gambar 5.4. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan pada keluarga dengan anggota 
keluarga yang dirawat di pavilion VI Rumkital Dr. 
Ramelan Surabaya pada tanggal 27 Maret 2008 
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Berdasarkan gambar 5.4 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan bahwa responden yang tidak 

bekerja sebanyak 2 responden (13%), 

swasta/wiraswasta sebanyak 3 

responden (20%), PNS/TNI sebanyak 7 

responden (47%), Purnawiran 3 

responden (20%). 

5. Karakteristik agama 

 

Gambar 5.5. Diagram pie karakteristik 
responden berdasarkan agama pada keluarga 
dengan anggota keluarga yang dirawat di 
paviliun VI Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 27 Maret 2008 

 

Berdasarkan gambar 5.5 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan bahwa yang memeluk agama 

islam sebanyak 13 responden (87%) dan 

yang beragama kristen 2 responden 

(13%). 

6. Karakteristik responden berdasarkan 
status 

 

Gambar 5.6. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan status pada keluarga dengan anggota 
keluarga yang dirawat di paviliun VI Rumkital 
Dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 27 Maret 
2008 

 
Berdasarkan gambar 5.6 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan dengan status yang sudah 

menikah sebanyak 12 responden (80%), 

sedangkan yang belum menikah sebanyak 3 

responden (20%). 

 
7. Karakteristik hubungan keluarga dengan 

pasien 

 
Gambar 5.7. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan hubungan keluarga dengan pasien pada 
keluarga dengan anggota keluarga yang dirawat di 
paviliun VI Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada 
tanggal 27 Maret 2008 

 
Berdasarkan gambar 5.7 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan bahwa yang mempunyai 

hubungan orang tua sebanyak 9 responden 

(60%), sedangkan yang mempunyai 

hubungan saudara sebanyak 6 responden 

(40%). 

8. Karakteristik penghasilan 

 
Gambar 5.8. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan penghasilan pada keluarga dengan 
anggota keluarga yang dirawat di paviliun VI 
Rumkital Dr. Ramelan Surabaya pada tanggal 27 
Maret 2008 
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Berdasarkan gambar 5.8 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan bahwa yang berpenghasilan 

750.000-1.000.000 sebanyak 2 

responden (13,33%), 1.000.000-

1.500.000 sebanyak 8 responden (54%), 

>1.500.000 sebanyak 5 responden 

(33%) 

 

9. Karakteristik responden berdasarkan 
lamanya keluarga yang menderita 
gangguan jiwa Skizofrenia 

 
Gambar 5.9. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan lamanya keluarga yang menderita 
ganggguan jiwa Skizofreniah yang dirawat di 
paviliun VI Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 27 Maret 2008 

 
Berdasarkan gambar 5.9 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang ada 

didapatkan dengan anggota keluarga 

yang lama menderita Skizofrenia selama 

7-12 bulan sebanyak 8 responden 

(53,33%), 1-2 tahun sebanyak 7 

responden (46,67%). 

10. Karakteristik sumber mendapatkan 
informasi 

 
Gambar 5.10. Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan sumber mendapatkan informasi pada 
keluarga dengan anggota keluarga dirawat pada 
tanggal 27 Maret 2008 

 
Berdasarkan gambar 5.8 terlihat 

bahwa dari 15 responden yang mendapatkan 

informasi dengan cara penyuluhan sebanyak 

3 responden (20%), leaflet sebanyak 12 

responden (80%). 

 

Data khusus 

1. karakteristik pengetahuan keluarga 

tentang gangguan jiwa Skizofrenia 

sebelum penyuluhan. 

Tabel 5.1 

Distribusi frekuensi pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia sebelum penyuluhan 

kesehatan dengan anggota keluarga yang dirawat di 

paviliun VI Rumdikal Dr. Ramelan pada tanggal 27 

Maret 2008 

Pada tabel 5.1 menunjukkan pengetahuan dari 

15 responden sebelum penyuluhan, kurang 

sebanyak 4 orang (26,67%), cukup sebanyak 6 

orang (40%) dan ”baik” sebanyak 5 orang 

(33,33%) 
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1. Baik, 76-100% 5 33,33% 

2. Cukup, 56-75% 6 40% 

3. Kurang, <56% 4 26,27% 

Total 15 100% 



5.3.2. Karakteristik pengetahuan 

keluarga tantang gangguan jiwa 

Skizofrenia sesudah diberikan 

penyuluhan 
Tabel 5.1 : 

Distribusi frekuensi pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia sebelum penyuluhan 

kesehatan dengan anggota keluarga yang dirawat 

di paviliun VI Rumdikal Dr. Ramelan pada 

tanggal 27 Maret 2008 

 

 

Pada tabel 5.2 menunjukkan pengetahuan 

dari 15 responden sesudah penyuluhan, 

cukup sebanyak 4 orang (26,67%) dan baik 

sebanyak 11 orang (73,33%). 

5.3.3. Pengaruh penyuluhan kesehatan 

terhadap pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia dengan anggita 

keluarga yang dirawat di paviliun VI 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 27 

Maret 2008. 

Dari hasil uji Wilcoxon dengan 

menggunakan SPSS 12.00 pada penelitian 

ini menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan positif antara pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan 

keluarga tentang gangguan jiwa Skizofrenia 

dengan anggota keluarga yang dirawat di 

paviliun VI Rumkital Dr. Ramelan 

Surabaya, hasil yang diperoleh yaitu hasil 2 

hitung -3,62a dengan signifikansi 002 (0,2), 

sehingga H1 diterima yang berarti ada pengaruh 

pemberian penyuluhan kesehatan terhadap 

pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa 

Skizofrenia. 

 

Pembahasan 

Setelah dilakukan analisa data, melihat data dan 

hasil yang diperoleh, maka dalam bab ini akan 

dilakukan pembahasan terhadap data umum dan 

data khusus. 

5.4.1.   Pengetahuan keluarga tentang gangguan 

jiwa Skizofrenia sebelum diberikan penyuluhan 

kesehatan. 

Dilihat dari tabel 5.1. dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa sebagian pengetahuan 

keluarga tentang gangguan jiwa Skizofrenia 

sebelum diberikan penyuluhan yang bernilai 

baik sebanyak 5 orang (33,33%), cukup 6 orang 

(40%) dan kurang 4 orang (26,67%).  

Melihat hasil yang diperoleh, peneliti 

menganggap bahwa pengetahuan keluarga rata-

rata cukup. Hal ini dapat disesbabkan oleh 

pendidikan, karena faktor pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan, hasil dari penelitian pada data 

umum yang berpendidikan perguruan tinggi 

sebanyak 4 responden (27%) dan yang 

berpendidikan SMA sebanyak 11 responden 

(73%), dari data di atas pendidikan responden 

dengan mayoritas SMA yang sebanyak 11 

responden (73%), hal ini disebabkan karena 

dengan pendidikan tinggi seseorang akan banyak 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kuncoro 

N

o

. 

Pengetahuan Sesudah 

Penyuluhan 

Jumlah 

Orang 
 (%) 

1 Baik, 76-100% 11 73,33% 

2 Cukup, 56-75% 4 26,67% 

3 Kurang, <56%  0% 

Total 15 100% 



Ningrat yang dikutip oleh Nursalam dan 

Pariani (200:133) menyebutkan semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang makin 

mudah menerima informasi sehingga 

semakin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki. Pengetahuan sangatlah penting 

bagi semua orang karena dengan 

pengetahuan yang sangat luas tentunya 

banyak pula pula informasi yang dimilikinya 

dan dengan pengetahuan juga akan 

mempermudah hidupnya. 

Selain pendidikan, usia juga dapat 

mempengaruhi faktor pengetahuan, dari 

hasil penelitian yang mengisi kuesioner 

berusia antara 30-40 th sebanyak 9 

responden (60%) dan yang usia 41-59 tahun 

sebanyak 6 responden (40%), hal ini 

disebabkan bahwa semakin cukup umur 

responden akan semakin matang dalam 

berfikir. Hal ini sesuai dengan dengan 

pernyataan Nursalam dan Pariani (2001: 

234) usia merupakan tingkat kedewasaan 

seseorang. Semakin bertambah usia 

seseorang maka pengetahuan mereka akan 

bertambah. Sesuai dengan penelitian yang 

diperoleh di atas bahwa usia 30-40 

merupakan usia produktif dimana pada usia 

itu responden mempunyai kematangan 

dalam berpikir dan semakin tua usia juga 

bertambah luas pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikinya. 

5.4.2. Pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia sesudah 

diberikan penyuluhan kesehatan. 

Dilihat dari tabel 5.2. dijelaskan bahwa 

dari 15 responden yang mengikuti penyuluhan 

kesehatan didapatkan bahwa sebagian 

pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa 

Skizofrenia sesudah mengikuti penyuluhan 

kesehatan dan mengisi kuesioner yang 

pengetahuannya baik yaitu 11 responden 

(73,33%), dan yang pengetahuan cukup 

sebanyak 4 responden (26,67%), dan hasil 

peneitian di atas pengetahuan responden setelah 

diberikan penyuluhan kesehatan mayoritas baik 

yaitu 11 responden (73,33%), hal ini juga 

diungkapkan oleh Soekidjo Notoadmojo yang 

dikutip oleh Uha Suliha (2001: 2) pendidikan 

kesehatan adalah suatu proses yang 

menjembatani kesenjangan antara informasi 

kesehatan dan praktek kesehatan yang 

memotivasi seseorang untuk memperoleh 

informasi dan lebih sehat dengan menghindari 

kebiasaan yang menguntungkan kesehatan (Uha 

Suliha, 2001: 2) 

Dari hasil penelitian tersebut hasil baik 

11 orang (73,33%) disebabkan karena adanya 

pendidikan kesehatan dimana hal tersebut dapat 

menambah pengetahuan keluarga karena 

pengetahuan yang cukup dalam domain kognitif 

mempunyai enam tingkatan yakni diantaranya 

yaitu tahu (know) yang dapat diartikan sebagai 

pengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Hal ini juga mungkin didukung 

dengan cara penyampaian oleh petugas yang 

mampu dalam menyampaikan materinya, dan 

diikuti oleh perhatian responden serta media 

atau metode yang digunakan sehingga dapat 



membantu keluarga untuk memahami materi 

dengan cara memberi leaflet pada masing-

masing responden. Dalam hal ini berarti 

pendidikan/penyuluhan kesehatan sangat 

penting karena pendidikan adalah usaha 

sadar untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah yang berlangsung seumur hidup 

(Gunawan, 2008: 108). 

 

5.4.3. Pengaruh penyuluhan kesehatan 

terhadap pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia. 

Dari hasil uji statistik Wilcoxon 

dengan menggunakan SPSS 12.00 

menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan positif antara pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan 

keluarga tentang gangguan jiwa Skizofrenia 

pada pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia pada anggota 

keluarga yang dirawat di paviliun VI 

Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, hasil yang 

diperoleh 2 hitung -3,162a dengan 

signifikansi 002; sehingga H1 diterima. 

Pada penelitian mengenai pengaruh 

penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan 

keluarga tentang ganggguan jiwa 

Skizofrenia dapat diketahui bahwa sebagian 

besar keluarga yang mempunyai 

pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan 

kesehatan yaitu baik 5 orang (33,33%), 

cukup sebanyak 6 orang (40%) dan kurang 

sebanyak 4 orang (26,67%). Jika 

dibandingkan dengan hasil sesudah diberikan 

penyuluhan kesehatan bahwa yang 

berpengetahuan baik sebanyak 11 orang 

(73,33%) dan cukup 4 orang (26,67%), dalam 

hal ini sesuai dengan pernyataan Soekidjo 

Notoadmojo (2003:16) yang diungkapkan 

bahwa pendidikan secara umum ialah segala 

upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi 

orang lain baik individu, kelompok atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa 

yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. 

Dalam hal ini terlihat jelas adanya pengaruh 

penyuluhan kesehatan dimana dalam 

penyampaian materi dapat disampaikan dengan 

jelas dan tepat dan tentunya didukung adanya 

partisipasi responden, juga fasilitas yang 

mendukung jalannya kegiatan penyuluhan, dari 

hasil penelitian di atas bahwa penyuluhan 

kesehtan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap pengetahuan keluarga. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasannya penelitian 

tentang pengaruh penyuluhan kesehatan jiwa 

terhadap pengetahuan keluarga, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan keluarga dengan anggota keluarga 

yang dirawat di paviliun VI tentang gangguan 

jiwa Skizofrenia sebelum dilakukan penyuluhan 

rata-rata masih banyak yang kurang paham. 

2. Pengetahuan keluarga dengan anggota keluarga 

yang dirawat di paviliun VI tentang gangguan 

jiwa Skizofrenia sesudah dilakukan penyuluhan 

dapat meningkat menjadi baik. 



3. Setelah dilakukan uji statistik, Wilcoxon 

Signed Rank Test didapatkan hasil yaitu ada 

pengaruh penyuluhan kesehatan jiwa 

terhadap pengetahuan keluarga tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia. 

 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Keluarga 

Keluarga hendaknya dapat menerapkan 

tentang apa yang diketahui tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia baik saat anggota 

keluarga dirawat dan saat di rumah. 

2. Bagi Peneliti 

Dengan hasil penelitian ini, dapat 

memberikan tambahan pengetahuan, 

gambaran dan wawasan khususnya tentang 

gangguan jiwa Skizofrenia 

3. Bagi Profesi Keperawatan 

Dengan penelitian ini diharapkan perawat 

dan tenaga kesehatan yang lain dapat 

menambah pengetahuan serta dapat 

menerapkan, khususnya dalam hal 

perawatan pasien dengan gangguan jiwa 

Skizofrenia. 
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ABSTRAK  

 
             Perawatan luka adalah 
suatu tindakan untuk membantu 
menciptakan kondisi lokal yang 
optimum pada daerah luka untuk 
penyembuhan, dengan mengeluarkan 
debris, seperti benda asing dan jaringan 
lunak yang mengalami defitalisasi. Salah 
satu perawatan luka yang dilakukan 
adalah dengan cara pembalutan 
menggunakan kasa.  
 Penelitian ini membandingkan 
antara perawatan luka bersih (kecil) 
dengan menggunakan Kasa Kering dan 
Kasa Basah NaCl terhadap 16 responden 
pada periode bulan Maret – Mei 2006 di 
Poli Bedah Rumah Sakit Marinir 
Gunungsari Surabaya. Dengan tujuan 
untuk mengetahui  mana yang lebih 
efektif. Desain dalam penelitian ini 
menggunakan Quasi Eksperimen yaitu 
membandingkan intervensi penelitian 
dengan tehnik pengambilan sampling 
Non Probability Purposive Sampling. 
Data diambil dengan tehnik observasi 
pada  saat perawatan luka yang 
dilakukan pada hari ke tiga dan hari ke 
tujuh, lalu ditabulasikan.  
 Nilai scoring rata-rata pada 8 
responden yang dirawat dengan Kasa 
Kering adalah masuk kriteria cukup, 
hasil nilai scoring rata-rata pada 8 
responden yang dirawat dengan Kasa 
Basah NaCl masuk kriteria baik.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan  antara  perawatan  
luka  dengan Kasa Kering dan perawatan 
luka dengan Kasa Basah NaCl  dalam proses 
penyembuhan luka bersih di Rumah Sakit 
Marinir Gunungsari Surabaya. Hal ini 
membuktikkan bahwa  perawatan luka 
bersih (kecil) dengan kasa basah NaCl  
ternyata lebih efektif daripada dengan kasa 
kering. Dengan demikian untuk perawatan 
luka bersih (kecil) sebaiknya menggunakan 
Kasa Basah NaCl.  

Kata Kunci : Efektivitas Perawatan 

Luka dengan Kasa Kering 

dan Kasa Basah NaCl 
 

Latar Belakang  

 Perawatan luka adalah suatu tindakan 

untuk  membantu menciptakan kondisi lokal 

yang optimum pada daerah luka untuk 

penyembuhan, dengan mengeluarkan debris, 

seperti benda asing dan jaringan lunak yang 

mengalami defitalisasi, yang apabila terus 

menerus ada akan mengakibatkan terjadinya 

infeksi klinis (Moya J. Morison 2004 : 255). 

Perawatan  luka  ada  dua  yaitu perawatan luka 

bersih dan perawatan luka kotor. Luka  bersih  

biasanya  luka itu  disebabkan oleh tindakan 

PERBANDINGAN EFEKTIFITAS PERAWATAN LUKA DENGAN  

KASA  KERING  DAN  KASA  BASAH NaCl  

DALAM PROSES PENYEMBUHAN LUKA BERSIH  

DI POLI BEDAH RUMAH SAKIT  

MARINIR GUNUNGSARI  SURABAYA  
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operasi atau luka yang kecil  tapi  bersih 

(Sumiardi Karakata, 1996:32). 

 Seiring dengan perkembangan 

zaman, pada akhir dekade ini banyak 

perubahan-perubahan yang terjadi tentang  

manajemen  perawatan  luka terutama pada 

agen-agen pembersih luka yang dipakai. 

Normal saline 0,9% adalah larutan yang  

banyak dipakai sebagai agen pembersih 

luka, sebab normal saline adalah larutan 

isotonik, tidak  mengganggu  proses  

penyembuhan luka, tidak merusak jaringan, 

tidak menyebabkan  sensitifitas  atau  alergi  

di  kulit dan tidak merubah atau  

menghilangkan  kehidupan-kehidupan  

bakteri-bakteri  normal yang ada di kulit. 

 Ritin  Fernandez (2004) dari 

Center for Applied Nursing Research 

Australia telah mengumpulkan data 

penelitian-penelitian mengenai agen 

pembersih luka yang telah dilakukan oleh 

para peneliti. Ada 8 penelitian yang telah 

dilakukan mulai tahun 1981 sampai dengan 

2003. 5 dari 8 penelitian itu menggunakan 

larutan NaCl 0,9% yang digunakan untuk 

membersihkan luka baik luka bersih maupun 

luka kotor (terinfeksi). Dari hasil penelitian 

tersebut normal saline telah 

direkomendasikan sebagai agen pembersih 

yang masih relevan (Ritin Et. Al. ; 2004).  

 Selama ini, di Poli Bedah Rumah 

Sakit Marinir Gunungsari dalam perawatan 

luka bersih menggunakan tehnik perrawatan 

dengan kasa kering. 

Dalam buku laporan kunjungan Poli Bedah 

Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya 

Tahun 2006 pada periode bulan Maret sampai 

dengan Mei 2006, ada 29 pasien yang telah 

menjalani operasi bersih (kecil). Dari 29 pasien 

tersebut ada 16 pasien yang dijadikan responden 

karena memenuhi syarat kriteria inklusi dalam 

penelitian ini.  

 Ada beberapa faktor lokal yang 

merugikan pada tempat luka, 2 diantaranya 

adalah dehidrasi dan turunnya temperatur. Jika 

luka terbuka dibiarkan terkena udara maka 

lapisan permukaannya akan mengering. Sel-sel 

epitel  pada tepi luka bergerak di bawah lapisan 

tersebut, sampai sel-sel tersebut mencapai 

kondisi lembab yang memungkinkan mitosis 

dan migrasi sel untuk  menembus permukaan 

yang rusak. Waktu yang panjang akibat 

membiarkan luka itu menggering 

mengakibatkan lebih banyak jaringan yang 

hilang   dan  menimbulkan  jaringan  parut  yang  

akhirnya menghambat penyembuhan.  Jika  

sebuah  luka  dipertahankan  tetap lembab di 

bawah pembalut semipermiabel  atau  pembalut  

oklusif, maka  penyembuhan  dapat  terjadi  jauh 

lebih cepat.  Terdapat   suatu   keseimbangan   

yang  sangat  halus antara kebutuhan akan 

lingkungan yang lembab, dan kebutuhan untuk 

mengeluarkan eksudat  berlebihan  yang  dapat  

mengakibatkan  terlepasnya  jaringan.  

Eksotoksin  dan sel-sel  debris  yang  berada  di 

dalam eksudat dapat memperlambat 



penyembuhan  dengan  cara  mengabadikan  

respon inflamasi (Moya J. Morison, 2004 : 

17). 

Aktifitas fagositik dan aktifitas mitosis 

secara khusus mudah berpengaruh terhadap 

penurunan temperatur pada tempat luka, 

kira-kira dibawah 28 °C. Aktifitas lekosit 

dapat turun sampai 0. Apabila  luka basah 

dibiarkan terbuka lama pada saat menunggu 

pemeriksaan, maka temperatur permukaan 

dapat menurun sampai paling rendah 12 °C. 

Pemulihan jaringan ke suhu tubuh dan 

aktifitas mitosis sempurna, dapat memakan 

waktu sampai 3 jam. 

 Perawatan luka dengan teknik 

asepsis dan cara pembalutan yang tepat pada 

luka diharapkan mampu mencegah 

terjadinya infeksi dan dapat mempercepat 

proses penyembuhan luka yang bersih dan 

lebih sempurna.  

 Melihat hal tersebut diatas maka 

dipandang perlu untuk dilakukan penelitian 

tentang  perawatan luka bersih dengan 

teknik aspsis menggunakan kasa basah 

NaCl. Dengan harapan teknik ini dapat 

mempercepat proses penyembuhan luka 

bersih dengan hasil yang lebih sempurna. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

 Desain yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah Quasi Experimen 

dengan jenis rancangan non equivalen 

control group yaitu membandingkan hasil 

intervensi program yang serupa tetapi tidak 

perlu kelompok yang benar-benar sama.  

 

Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Maret sampai dengan bulan Mei 2006 di Poli 

Bedah Rumah Sakit Marinir Gunungsari 

Surabaya.  

 

Identifikasi Variabel  

Dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yaitu  : variabel bebas dan variabel 

terikat. Tetapi yang diteliti adalah variabel 

terikatnya yaitu proses penyembuhan luka bersih 

dengan perawatan kasa kering dan kasa basah 

NaCl.  

 

Sampling Desain  

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien yang telah menjalani jenis operasi bersih 

(kecil) mulai bulan Maret sampai dengan bulan 

Mei 2006 di Rumah Sakit Marinir Gunungsari 

Surabaya. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

pasien yang telah menjalani operasi bersih 

(kecil) di Rumah Sakit Marinir Gunungsari 

Surabaya dengan  

1. Kriteria Inklusi  

 Pasien post operasi bersih (kecil) di Rumah 

Sakit Marinir Gunungsari Surabaya yang tidak 

memiliki penyakit yang mengganggu proses 

penyembuhan luka (saat penelitian dalam 

keadaan sehat). 



a. Pelaksanaan operasi dilakukan pada 

bulan Maret sampai dengan Mei 2006 

dan menjalani rawat jalan di Poli Bedah 

Rumah Sakit Marinir Gunungsari 

Surabaya.  

b. Diameter luka 2 – 5 Cm 

c. Luka dijahit  

d. Daerah organ yang tidak banyak 

bergerak  

e. Usia pasien antara 20 sampai dengan 45 

tahun  

f. Pasien bersedia menjadi responden 

 

 Sampling yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah “Non Probability 

Sampling” dengan teknik “Purposive 

Sampling” yaitu teknik yang tidak memberi 

kesempatan yang sama bagi anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel 

dengan penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Setiadi, 2004 : 53).  

Besar sampel adalah banyaknya 

anggota yang dijadikan sampel (Nursalam, 

2001).  Besar sampel dalam penelitian ini 

sejumlah 16 orang.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2006 

sampai dengan 22 Mei 2006 di Poli bedah 

Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya. 

 

Karakteristik  Responden 

5.1.1 Karakteristik  Responden 

1. Karakteristik responden berdasarkan 

Usia 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Diagram Pie karakteristik Responden 
berdasarkan usia di Poli Bedah Rumah Sakit Marinir 
Gunungsari Surabaya pada bulan Maret - Mei 2006 

 
 Dari gambar 5.1 terlihat bahwa 

responden yang berusia antara 20-29 tahun 

berjumlah 3 orang (19%), 30-39 tahun 

berjumlah 7 orang (39%) dan 40-49 tahun 

berjumlah 6 orang (42%)   

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 

 

 

Gambar 5.2  Diagram Pie karakteristik Responden 
berdasarkan jenis kelamin di Poli Bedah Rumah Sakit 

Marinir Gunungsari Surabaya pada bulan Maret - Mei 2006 

 
 Dari gambar 5.2 di atas terlihat bahwa 

karakteristik berdasarkan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 12 responden (75%) dan 

perempuan 4 responden (25%). 
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Data khusus 

1. Efektifitas perawatan luka dengan 

kasa kering 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Diagram Batang 
Efektifitas Perawatan Luka dengan Kasa Kering di 
Poli Bedah Rumah Sakit Marinir Gunungsari 
Surabaya pada bulan Maret - Mei 2006 

 

 Dari gambar di atas  terlihat bahwa 

efektifitas perawatan luka bersih dengan 

kasa kering didapatkan 3 (tiga) orang dalam 

kategori baik (37,5%), dan kategori cukup 5 

orang (62,5%).  

2. Efektifitas perawatan luka dengan Kasa 

Basah NaCl 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 
Diagram Batang Efektifitas Perawatan Luka dengan 

Kasa Basah NaCl di Poli Bedah Rumah Sakit Marinir 
Gunungsari Surabaya pada bulan Maret – Mei 2006 

 

 Dari gambar di atas  terlihat bahwa 

efektifitas perawatan luka bersih dengan kasa 

basah NaCl didapatkan 100 % baik. 

3. Perbedaan  Efektifitas Perawatan Luka 

Bersih dengan Kasa Kering dan Kasa 

Basah    NaCl  

 Dari hasil uji signifikansi Kolmogorov 

– Smirnov terlihat bahwa dari 8 responden  yang  

dirawat  dengan  kasa kering yang mendapatkan 

hasil dengan kriteria baik sebanyak 3 responden. 

Sedangkan 8 responden yang dirawat dengan 

kasa basah NaCl mendapatkan hasil dengan 

kriteria baik sebanyak 8 responden. Dengan nilai 

yang didapatkan ρ = 0,001 < 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan ada perbedaan efektifitas perawatan 

luka bersih dengan kasa kering dan kasa basah 

NaCl. 

 

Pembahasan 

1. Efektifitas Perawatan Luka Bersih dengan  

Kasa Kering  

 Dari hasil  penelitian  terhadap  8  

responden  yang menggunakan kasa kering 

ternyata hanya mendapatkan hasil akhir dalam 

kategori cukup, dengan total nilai  skoring 75,08.  

Data dapat dijelaskan bahwa pembalutan dengan 

kasa kering akan mempengaruhi proses 

penyembuhan luka.  

 Suhu disekitar luka yang kering akan 

mempengaruhi proses penyembuhan luka, 

karena kulit disekitar luka menjadi tidak elastis. 

Crusta tidak terangkat sepenuhnya sehingga 

adanya crusta pada luka akan menghambat 

proses penyembuhan luka.  
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Moya J. Morison (dalam buku Manajemen 

Luka, 2004 : 17) mengatakan bahwa waktu 

yang panjang akibat membiarkan luka itu 

mengering mengakibatkan lebih banyak 

jaringan yang hilang dan menimbulkan 

jaringan parut yang akhirnya menghambat 

penyembuhan.  

 

2. Efektifitas Perawatan Luka  Bersih 

dengan Kasa Basah NaCl  

 Dari hasil penelitian terhadap 8 

responden yang menggunakan Kasa Basah  

NaCl ternyata mendapatkan hasil baik 

dengan total nilai skoring 88.  

Data ini dapat dijelaskan bahwa perawatan 

luka bersih dengan menggunakan kasa basah 

NaCl memberikan hasil yang lebih baik 

dalam proses penyembuhan luka bersih.  

 Adanya pemberian kasa yang 

basah akan memberikan suasana lembab 

pada daerah luka sehingga elastisitas kulit 

disekitar luka tetap terjaga, kasa basah juga 

bisa mengangkat crusta yang ada pada luka 

yang akhirnya proses penyembuhan akan 

lebih baik karena tidak terhambat oleh 

adanya crusta.  

 Jika sebuah luka dipertahankan 

tetap lembab dibawah pembalut 

semipermiabel atau pembalut aklusif, maka 

penyembuhan dapat terjadi jauh lebih cepat 

terdapat keseimbangan yang halus antara 

kebutuhan akan lingkungan yang lembab, 

dan kebutuhan untuk mengeluarkan eksudat 

berlebihan yang dapat mengakibatkan 

terlepasnya jaringan (Moya J. Morison, 2004 : 

17). 

 

3. Perbedaan Perawatan Luka Bersih dengan 

Kasa Kering dan Kasa Basah NaCl 

Sesuai hasil uji signifikan Kolmogorov - 

Smirnov  dengan menggunakan SPSS 11 

didapatkan ρ = 0,001 < 0,05, yang berarti ada 

perbedaan antara perawatan luka bersih dengan 

menggunakan kasa kering dan kasa basah NaCl. 

 Ternyata perawatan luka bersih 

menggunakan kasa basah NaCl lebih efektif  

dalam proses penyembuhan luka bersih daripada 

hanya dengan kasa kering, sebab pembalutan 

dengan kasa basah NaCl bisa menciptakan iklim 

yang lembab pada suatu luka dan luka tidak 

mengalami dehidrasi, sehingga proses 

penyembuhan luka dapat tercapai lebih cepat. 

 

6.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil nilai scoring rata-rata pada 8 

responden yang dirawat dengan kasa kering 

adalah masuk pada kriteria Cukup 

2. Hasil nilai scoring rata-rata pada 8 

responden yang dirawat dengan kasa basah 

NaCl adalah masuk pada kriteria Baik.  

3. Ada perbedaan antara perawatan luka 

dengan kasa kering dan perawatan luka 

dengan kasa basah NaCl dalam proses 

penyembuhan luka bersih di Rumah Sakit 

Marinr Gunungsari setelah dilakukan uji 



statistik Kolmogorov – Smirnov yaitu 

sebesar ρ=0,001 < 0,05.  

 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka saran-saran yang 

dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi profesi keperawatan diharapkan  

bisa menerapkan hasil penelitian ini 

melalui tehnik aseptic dalam cara 

perawatan luka 

2. Bagi Rumah sakit perlu 

mengembangkan tehnik perawatan luka 

ini dalam setiap merawat luka bersih. 

3. Bagi lahan praktek hendaknya hasil 

penelitian ini dipakai sebagai 

pengetahuan dan dilaksanakan dalam 

setiap perawatan luka. 

4. Bagi Klien diharapkan mengetahui 

tentang informasi perawatan luka dan 

dapat membantu proses perawatan luka 

sehingga luka cepat sembuh dengan 

hasil yang lebih baik. 

5. Bagi peneliti selanjutnya  diharapkan 

penelitian ini bisa dipakai sebagai 

informasi dan gambaran untuk 

pengembangan penelitian perawatan 

luka dengan skala yang lebih besar 

sehingga bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal.  
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ABSTRAK 

Pada penderita stroke tanpa 
penanganan yang tepat mungkin pasien akan 
selamanya tergantung dengan orang lain 
karena keterbatasan yang dimiliki, sehingga 
kegiatan aktivitas akan terhambat bahkan 
akan mengalami penurunan kegiatan 
aktivitas, tidak terkecuali pemenuhan 
kebutuhan spiritual ibadah. Banyak pasien 
stroke yang mengalami penurunan dalam 
pemenuhan kebutuhan spiritual ibadahnya 
karena mereka menganggap bahwa Tuhan 
tidak adil pada mereka karena menderita 
penyakit stroke. 

Desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif observasional 
dengan menggunakan pendekatan Cross 

sectional dengan tehnik sampling Non-
Probability Sampling dengan cara total 
sampling. Penelitian ini menggunakan 
instrumen lembar observasi. Sampel yang 
diambil sebanyak 20 responden yaitu pasien 
stroke yang ada di Pav. VII A dan B 
Rumkital dr. Ramelan Surabaya. Data diolah 
dengan menggunakan tabulasi frekuensi 
dengan bantuan SPSS 12. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 
2008 di Paviliun VII A dan B Rumkital dr. 
Ramelan Surabaya. Penelitian ini dilakukan 
bertujuan untuk menggambarkan 
pemenuhan kebutuhan spiritual (ibadah) 
pasien stroke di paviliun VII A dan B 
Rumkital dr. Ramelan Surabaya. 

 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata pemenuhan kebutuhan 
spiritual ibadah pasien stroke di Pav. VII A 
dan B Rumkital dr. Ramelan Surabaya tidak 
terpenuhi. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka 
diperlukan adanya pemberian informasi 
pada pasien stroke tentang pentingnya tetap 
melakukan kegiatan ibadah disaat sakit, agar 
penyembuhan dapat berjalan optimal. 

 
Kata Kunci : Kebutuhan Spiritual   

(ibadah), Stroke 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Stroke adalah penyakit otak yang paling 

destruktif dengan konsekuensi berat, termasuk 

beban psikologis, fisik dan keuangan yang 

besar pada pasien, keluarga mereka, dan 

masyarakat (Feigin, 2006:xxi). Saat seseorang 

sudah terserang stroke banyak sekali 

mengalami masalah dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari- hari, seperti halnya dalam 

memenuhi kebutuhan spiritual yang sangat 

mendasar dalam kehidupan. Menurut Alimul 

(2006:254) spiritual adalah sesuatu yang 

dipercayai oleh seseorang dalam hubungannya 

dengan kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan) 

yang menimbulkan suatu kebutuhan untuk 

mendapatkan maaf atau pengampunan, 

mencintai, menjalin hubungan yang penuh rasa 

percaya. Pengaruh spiritualitas terutama sangat 

penting selama periode sakit. Ketika penyakit, 

kehilangan seseorang atau nyeri mempengaruhi 

seseorang, energi seseorang tersebut menipis, 

dan spirit orang tersebut terpengaruhi. 

Bagaimana hal ini mempengaruhi motivasi 

seseorang untuk sembuh, berpartisipasi dalam 

penyembuhan, dan kemampuan untuk berubah 

sering dianggap remeh (Potter dan Perry, 

2005:565). Penyakit dan perubahan dapat 

mengancam perkembangan spiritual (Potter dan 

Perry, 2005:567). Berdasarkan pengamatan 
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yang dilakukan oleh peneliti di Pav. VII A 

dan B Rumkital dr. Ramelan Surabaya 

didapatkan bahwa pasien stroke mengalami 

penurunan dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritualnya, terutama dalam kegiatan 

ibadahnya karena mereka menganggap 

bahwa Tuhan sudah tidak adil pada mereka 

karena menderita penyakit stroke. 

  Secara global, pada saat tertentu 

sekitar 80 juta orang menderita akibat 

stroke. Terdapat 13 juta korban stroke setiap 

tahun. Berdasarkan studi pendahuluan pada 

bulan Juni 2007 di ruang syaraf Pav. VII A 

dan B Rumkital dr. Ramelan Surabaya, di 

dapatkan data bahwa 15 orang di ruangan 

tersebut mengalami stroke. Dengan 

mengetahui jumlah pasien stroke tersebut 

didapatkan data bahwa pasien yang tidak 

melakukan kebutuhan spiritual ibadah 

sebanyak 12 pasien (78%) dan yang 

melakukan pemenuhan kebutuhan spiritual 

ibadah sebanyak  3 pasien (22%).   

  Saat kita sudah terserang suatu 

penyakit hal utama yang mengalami 

perubahan adalah pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia. Kebutuhan  dasar tersebut 

meliputi banyak aspek diantaranya 

kebutuhan  spiritual ibadah. Kebutuhan 

spiritual dapat tetap terpenuhi jika seseorang 

tetap melakukan kegiatan ibadah sesuai 

agamanya walaupun dalam kondisi sakit. 

Dalam hal ini banyak macam penyakit yang 

dapat membuat seseorang tidak dapat 

melakukan kebutuhan ibadah diantaranya 

penyakit stroke.  Karena stroke merupakan suatu 

penyakit yang sering kita hubungkan dengan 

kelumpuhan fisik, dimana keadaan fisik klien 

yang menderita stroke mengalami penurunan 

kekuatan otot (kelumpuhan). Pada umumnya 

pasien stroke mengalami gangguan pemenuhan 

kebutuhan aktivitas sehari-hari, sehingga 

pemenuhan kebutuhan spiritual ibadah 

mengalami  penurunan.  Biasanya pasien yang 

dirawat disuatu rumah sakit  merasa terisolasi 

dalam ruangan asing baginya dan merasa tidak 

aman, pasien tersebut merasa tidak berguna 

karena penyakit yang dideritanya. Kebiasaan 

hidup sehari-hari berubah, antara lain tidak dapat 

mengikuti kegiatan keagamaan. Terpisahnya 

klien dari ikatan spiritual berisiko terjadi 

perubahan fungsi spiritual (Achiryani, 1999:16-

17). Sehingga dampak nyata yang akan nampak 

adalah timbulnya distres spiritual, yang 

mengakibatkan pasien tidak akan mempercayai 

adanya Tuhan. Pasien akan merasa enggan untuk 

melakukan kegiatan ibadah sesuai agamanya, 

karena mereka menganggap bahwa jika mereka 

melakukan atau tidak melakukan ibadah tidak 

ada bedanya dalam kelangsungan hidupnya 

terutama dalam proses penyembuhan. 

  Peran perawat dalam memberikan 

pendidikan kesehatan pada pasien stroke di Pav. 

VII A dan B Rumkital dr. Ramelan Surabaya 

mengenai pentingnya kebutuhan spiritual dan 

pelaksanaan ibadah sesuai agamanya sangat 

diperlukan. Mengingat perawat yang selalu 

berada 24 jam penuh bersama klien, sangat 

berperan dalam memenuhi kebutuhan spritual 



klien. Baik dengan mengusahakan 

kemudahan dengan mendatangkan pemuka 

agama sesuai dengan agama yang diyakini, 

memberikan privacy untuk melakukan doa 

(Achiryani, 1999:54). Selain itu perawat 

dapat mengikutsertakan keluarga sebagai 

motivasi agar klien dapat memenuhi 

kebutuhan spiritualnya.  

 

Metodologi Penelitian 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan cross sectional yaitu 

penelitian untuk mempelajari dinamika 

korelasi antara faktor-faktor risiko dengan 

efek dan cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan serta sekaligus pada satu saat, 

artinya setiap subyek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja (Notoatmodjo, 

2002:145).  

 

Waktu dan Tempat penelitian  

 Penelitian ini akan dilakukan pada 

bulan Februari – Maret tahun 2008 di Pav. 

VII A dan B Rumkital Ramelan Surabaya. 

 

Sampling Desain  

         Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pasien stroke di Ruang Syaraf Pav. 

VII A dan B Rumkital dr. Ramelan 

Surabaya sebanyak 20 orang pada bulan 

Februari – Maret  2008. 

Sampel penelitian ini adalah pasien 

yang terdiagnosa stroke di Ruang Syaraf 

Pav. VII A dan B Rumkital dr. Ramelan 

Surabaya. 

Sampling yang digunakan dengan 

nonprobability sampling dengan teknik total 

sampling  yang merupakan suatu teknik 

penetapan sample dengan cara memilih sampel 

diantara populasi sesuuai dengan yang 

dikehendaki  peneliti (tujuan / masalah dalam 

penelitian), sehingga sample tersebut dapat 

mewakili karakteristik populasi yang telah 

dikenal sebelumnya (Nursalam, 2003:98). 

 

Identifikasi Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini adalah 

pemenuhan kebutuhan spiritual (ibadah) pada 

pasien stroke di Pav. VII A  dan B Rumkital dr. 

Ramelan Surabaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Karakteristik jenis kelamin  

 

Gambar 5.1  Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin di Pav. VII 
A dan B Rumkital dr. Ramelan 
Surabaya pada tanggal 11 Februari – 
11 Maret 2008. 

 
Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan 

dari 20 responden, responden yang berjenis 

kelamin laki – laki sebanyak 15 responden 

(75%), sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 5 responden (25%). 

75%

25%

Laki-laki

Perempuan



2. Karakteristik  umur 

 

Gambar 5.2 Diagram pie karakteristik 
responden berdasarkan umur di 
Pav. VII A dan B Rumkital dr. 
Ramelan Surabaya pada tanggal 
11 Februari – 11 Maret 2008. 

 
Berdasarkan gambar 5.2 

menunjukkan dari 20 responden, responden 

yang berusia 51 -55 tahun sebanyak 8 

responden (40%), usia 46 -50 sebanyak 6 

responden (30%), usia 56-60 tahun sebanyak 

4 responden (20%) dan lebih dari 60 tahun 

sebanyak 2 responden (10%). 

3. Karakteristik  pendidikan 

 

Gambar 5.3 Diagram pie karakteristik 
responden berdasarkan tingkat 
pendidikan di Pav. VII A dan B 
Rumkital dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 11 Februari – 11 
Maret 2008. 

 
Berdasarkan gambar 5.3 

menunjukkan dari 20 responden, responden 

yang berpendidikan SMU sebanyak 10 

orang (50%), yang berpendidikan SMP 

sebanyak 5 orang (25%), yang 

berpendidikan SD sebanyak 3 orang (15%), 

sebanyak 2 (10%) responden yang 

berpendidikan perguruan tinggi. 

4. Karakteristik pekerjaan 

 

Gambar 5.4 Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan di Pav. VII A 
dan B Rumkital dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 11 Februari – 11 Maret 
2008. 

 
  Berdasarkan gambar 5.4 

menunjukkan dari 20 responden, responden 

yang bekerja sebagai purnawirawan sebanyak 11 

responden (55%), ibu rumah tangga sebanyak 5 

responden (25%), swasta / wiraswasta 4 

responden (20%), dan PNS/ TNI sebanyak 1 

responden (5%) 

 5.Karakteristik 

 

Gambar 5.5 Diagram pie karakteristik responden 
berdasarkan jumlah di Pav. VII A dan 
B Rumkital dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 11 Februari – 11 Maret 
2008. 

 
Berdasarkan gambar 5.5 

menunjukkan dari 20 responden, responden 

yang beragama Islam sebanyak 15 responden 

(75%), responden yang beragama Kristen 

sebanyak 4 responden (20%), dan yang 

beragama Hindhu sebanyak 1 responden (5%).  
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6. Karakteristik status pernikahan  

 

Gambar 5.6 Diagram pie karakteristik 
responden berdasarkan status 
pernikahan di Pav. VII A dan B 
Rumkital dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 11 Februari – 11 
Maret 2008. 

 

Berdasarkan gambar 5.6 

menunjukkan dari 20 responden, responden 

yang berstatus kawin 16 responden (80%), 

duda sebanyak 3 responden (15%), dan 

janda sebanyak 1 respnden (5%). 

7. Karakteristik kekuatan otot 

 
 
Gambar 5.7 Diagram pie karakteristik 

responden berdasarkan kekuatan 
otot di Pav. VII A dan B 
Rumkital dr. Ramelan Surabaya 
pada tanggal 11 Februari – 11 
Maret 2008. 

 

Berdasarkan tabel 5.7 

menunjukkan bahwa responden yang 

mempunyai kekuatan otot 3 sebanyak 6 

responden (30%), kekuatan otot 2 sebanyak 4 

responden (20%), kekuatan otot 5 sebanyak 4 

responden (20%), kekuatan otot 4 sebanyak 4 

responden (20%), kekuatan otot 1 sebanyak 1 

responden (5%), dan kekuatan otot 0 sebanyak 1 

responden (5%). 

 

Data Khusus 

Data ini menggambarkan tentang 

pemenuhan kebutuhan spiritual (ibadah) pada 

pasien stroke di pav. VII A dan B Rumktal dr. 

Ramelan Surabaya. 

Karakteristik responden berdasarkan 

pemenuhan kebutuhan spiritual (ibadah) sesuai 

dengan agamanya. 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan pemenuhan kebutuhan 
spiritual pasien stroke di Paviliun VII 
A dan B  Rumkital dr. Ramelan 
Surabaya pada tanggal 11 Februari – 
11 Maret 2008. 

 
Kebutuhan 
Spiritual 

Frekuensi Presentase 

Tidak Terpenuhi 15  Responden 75 % 

Terpenuhi 5  Responden 25 % 

Jumlah 20 Responden 100 % 

 
Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan 

dari 20 responden, 15 responden (75%) tidak 

terpenuhi pemenuhan kebutuhan spiritual  dan 5 

resonden (25%) terpenuhi kebutuhan spiritual. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan dari 20 

responden, 15 responden (75%) tidak terpenuhi 

pemenuhan kebutuhan spiritual  dan 5 responden 

(25%) terpenuhi kebutuhan spiritual. 

Dari data di dapatkan bahwa dari 20 

responden pemenuhan kebutuhan spiritual  yang 

tidak terpenuhi sebanyak 15 responden (75%)  

80%

15%
5%

5% 5%

20%

30%

20%

20%

Kekuatan Otot 0 Kekuatan Otot 1 Kekuatan Otot 2

Kekuatan Otot 3 Kekuatan Otot 4 Kekuatan Otot 5



dengan usia 46-50 tahun kebutuhan spiritual 

tidak terpenuhi sebanyak 3 responden 

(15%), usia 51-55  tahun tidak terpenuhi 

sebanyak 7 responden (35%), usia 56-60 

tahun  tidak terpenuhi sebanyak 3 responden 

(15%) dan usia > 60 tahun tidak terpenuhi 

sebanyak 2 responden (10%). Menurut 

Achiryani (1999:10) pada usia dewasa telah 

mempunyai banyak waktu untuk kegiatan 

agama dan berusaha untuk mengerti nilai – 

nilai agama yng diyakini oleh generasi 

muda. Alimul (2006 :256) berpendapat 

bahwa usia lanjut dapat mempengaruhi 

kegiatan agamanya karena banyak 

mengalami penurunan fungsi dalam 

tubuhnya sehingga banyak keterbatasan 

dalam hal ibadah. Berdasarkan hasil 

prosentase di atas diketahui bahwa usia yang 

lebih lanjut pemenuhan kebutuhan spiritual 

tidak terpenuhi karena di usia lanjut kondisi 

tubuh banyak mengalami penurunan fungsi 

tubuh yang menyebabkan mereka enggan 

untuk melakukan kegiatan ibadah. 

Walaupun seharusnya di usia yang lebih tua 

lebih memiliki keyakinan spiritual dan 

keinginan untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan karena akan dihadapkan pada 

kematian, selain itu sejalan dengan makin 

dewasanya seseorang mereka sering 

instropeksi diri untuk memperkaya nilai dan 

konsep ketuhanan yang telah lama dan lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa pada usia 46–

50 tahun banyak yang melakukan kebutuhan 

spiritual karena mereka beranggapan bahwa jika 

mereka tetap melakukan kegiatan ibadahnya 

maka proses penyembuhan akan berjalan opimal 

sehingga mereka dapat tetap berada dalam 

lingkungan keluarga tanpa meninggalkan tugas 

dan kewajibannya dalam keluarga terlalu lama 

sebagai anggota keluarga. 

 Dari data didapatkan bahwa dari 20 

responden pemenuhan kebutuhan spiritual 

ibadah yang tidak terpenuhi sebanyak 15 

responden (75%), dengan kekuatan otot 0  

kebutuhan spiritual tidak terpenuhi sebanyak 1 

responden (5%), kekuatan otot 1 kebutuhan 

spiritual tidak terpenuhi sebanyak 1 responden 

(5%), kekuatan otot 2 kebutuhan spiritual tidak 

terpenuhi sebanyak 4 responden (20%), 

kekuatan otot 3 kebutuhan spiritual tidak 

terpenuhi sebanyak 6 responden (30%), 

kekuatan otot 4 kebutuhan spiritual tidak 

terpenuhi sebanyak 2 responden (10%), 

kekuatan otot 5 kebutuhan spiritual tidak 

terpenuhi sebanyak 1 responden (5%). Menurut 

Potter Parry, (1999:567) mengatakan bahwa 

seseorang dengan penyakit kelumpuhan dan 

mengganggu kemampuan untuk melanjutkan 

gaya hidup normal, kemandirian dapat terancam 

yang menyebabkan ketergantungan pada orang 

lain. Berdasarkan data menunjukkan bahwa 

semakin menurun kekuatan otot pemenuhan 

kebutuhan spiritual ibadah tidak terpenuhi, 

karena responden memiliki banyak keterbatasan 

fisik dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas 

sehari-hari. Responden dengan kekuatan otot 

lebih bagus pemenuhan kebutuhan spiritual 



ibadah terpenuhi karena responden masih 

mempunyai kemampuan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari sehingga pemenuhan 

kebutuhan spiritual responden tetap 

terpenuhi dalam keadaan sakit.  

 Dari data didapatkan bahwa 20 

responden (100%) di rawat di Pav. VII A 

dan B Rumkital dr. Ramelan Surabaya 

Menderita sakit terutama yang bersifat akut, 

seringkali membuat individu merasa 

terisolasi dan kehilangan kebebasan pribadi 

dan sistem dukungan sosial (social system). 

Klien yang dirawat merasa terisolasi dalam 

ruangan yang asing baginya dan merasa 

tidak aman, kebiasaan hidup sehari–hari 

juga berubah (Achiryani, 1999:16). Begitu 

juga pada pasien di Pav. VII A dan B 

Rumkital dr. Ramelan Surabaya. Dimana 

mereka banyak mengalami masalah dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama 

kebutuhan ibadahnya. Dalam hal ini faktor 

hospitalisasi juga sangat mempengaruhi, 

karena responden merasa terisolasi dengan 

keadaannya yang terpisah dari orang 

terdekat, lingkungan, dan hal–hal yang 

disukainya. Hal tersebut dapat secara 

langsung membuat responden menjadi 

marasa asing dengan lingkungan baru 

sehingga secara langsung pula terjadi 

perubahan dalam pemenuhan kebutuahan 

spiritual ibadahnya.  

   

 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Pemenuhan kebutuhan spiritual di Pav. VII A 

dan B rumkital dr. Ramelan Surabaya rata–

rata tidak terpenuhi. 

 

2. Saran 

a. Bagi peneliti 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

tentang adanya pemenuhan kebutuhan 

spiritual (ibadah) dengan desain, teknik 

sampling, dan instrumen yang lebih 

representatif. 

b. Bagi keluarga  

Keluarga diharapkan memberikan 

dukungan moral kepada pasien stroke dan 

memotivasi pasien untuk melakukan 

mobilisasi dan aktivitas, dengan tidak 

meninggalkan pemenuhan kebutuhan 

spiritual sehingga penyembuhan berjalan 

optimal.  

c. Bagi Pasien 

Pasien diharapkan tetap melakukan 

aktivitas dan mobilisasi fisik untuk proses 

penyembuhan, dengan tidak meninggalkan 

pemenuhan kebutuhan spiritual sehingga 

penyembuhan berjalan optimal. 

d. Bagi profesi 

Hendaknya tenaga kesehatan mampu 

meningkatkan asuhan keperawatan secara 

holistik menyangkut bio-psiko-sosio-

kultural tanpa meninggalkan spiritual yang 
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sangant penting dalam pegangan 

hidup juga dalam proses 

penyembuhan. 

e. Bagi Rumah sakit 

Diharapkan pihak rumah sakit lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan, 

dengan mendatangkan pemuka agama 

agar pasien dapat dibimbing untuk 

tetap melakukan ibadah. 
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