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PENGARUH TERAPI THOUGHT STOPPING DAN PROGRESSVE MUSCLE 
RELAXATION TERHADAP ANSIETAS PADA KLIEN DENGAN GANGGUAN FISIK 

DI RSUD Dr. SOEDONO MADIUN 
 

         Lilik Supriati ¹, Budi Anna Keliat ² Tuti Nuraini ³ 
¹ Program Studi Ilmu Keperawatan FKUB 

² ³ Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 
 

Abstract : This study aims to determine the effec of thought stopping and progressive muscle 
relaxation on anxiety of physical disorder patient. This study used quasi experimental design 
with the approach pre test-post test control group. Total population were 56 patients that divided 
into two group. They were 28 patients as control group that received thought stopping and 28 
patients as intervention group received combination thought stopping and progressive muscle 
relaxation. Result showed anxiety in intervention group decreased from moderate anxiety to mild 
anxiety and control group decreased still in moderate anxiety. Decreasing of anxiety in patient 
who received thought stopping and progressive muscle relaxation bigger significantly than only 
received thought stopoping (p-value<0,05). Knowledge and application techniques to solving 
anxiety also increased significantly in patient that received  thought stopping and progressive 
muscle relaxation.  The combination of this therapy was recommended as therapy to solve the 
anxiety at general hospital and community.  

 
Keyword : anxiety, thought stopping , progressive muscle relaxation, physical disorders.  

 

Latar Belakang 

Gangguan fisik adalah suatu keadaan 
yang terganggu secara fisik oleh penyakit 
maupun secara fungsional berupa penurunan 
aktivitas sehari-hari.1 Gangguan fisik sangat 
beragam. Gambaran gangguan fisik di 
seluruh wilayah Indonesia adalah sebagai 
berikut; demam berdarah dengue 0,6%, 
hepatitis 0,6%, tuberkulosis 0,99%, diabetes 
melitus 1,1%, penyakit filariasis sebesar  
 
1,1%, campak 1,18%, tipoid 1,6%, 
pneumonia 2,13%,  malaria 2,85%, asma 
3,5%, penyakit tumor 4,3%, penyakit 
jantung 7,2 %,  hipertensi 7,6%, stroke 
8,3%, diare 9%, infeksi saluran pernapasan 
atas 25,5%,  dan penyakit sendi 30,3%.3 
Gangguan fisik yang  mengalami  ansietas 
yaitu pasien post stroke sebesar 6% di 
rumah sakit  dan 3,5% di komunitas.4  Salah 
satu studi di Swedia mengatakan bahwa 

41,2% pasien dengan cedera otak 
mengalami gangguan cemas menyeluruh.4 

Dimana 20%-40% dari seluruh klien yang 
dirawat di rumah sakit umum akan 
mengalami gangguan mental disamping 
gangguan fisik terutama ansietas.5.  

Ansietas adalah perasaan takut yang 
tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi.  
Ketika merasa cemas, individu merasa tidak 
nyaman atau takut atau mungkin memiliki 
firasat akan ditimpa malapetaka padahal ia 
tidak mengerti mengapa emosi yang 
mengancam tersebut terjadi.6 Ansietas dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan fisik, 
psikologi dan sosial. Ketegangan otot 
merupakan salah satu tanda yang sering 
terjadi pada kondisi  ansietas.7 

Penelitian yang dilakukan oleh King 
dan Hardling (2006) membuktikan bahwa 
responden yang mempunyai nilai angka 
ansietas tinggi  menunjukkan penyembuhan 
luka empat kali lebih lama daripada pasien 
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yang tidak mengalami kecemasan. Selain itu 
pada responden dengan ansietas mempunyai 
persepsi terhadap rasa nyeri pada luka dan 
kondisi sakit lebih tinggi. Ini menunjukkan  
bahwa ada hubungan timbal balik antara 
aspek fisik dan psikologis yang dialami oleh 
individu dengan gangguan fisik. Sehingga 
diperlukan manajemen asuhan keperawatan 
ansietas yang tidak hanya sebatas 
memberikan intervensi terapi tetapi juga 
memberikan pemahaman pengenalan 
masalah ansietas sehingga klien mempunyai 
kemampuan untuk mengatasi ansietas yang 
dialaminya.8 

Thought stopping adalah suatu teknik 
untuk mengatur pikiran negatif atau 
menghilangkan pikiran yang menganggu 
dalam diri.9 Thought stopping merupakan 
salah satu contoh dari teknik psikoterapi 
cognitif behavior yang dapat digunakan untuk 
membantu klien mengubah proses berpikir.10 
Agustarika (2009) dalam penelitiannya 
menjelaskan bahwa penggunaan terapi 
thought stopping mempunyai pengaruh yang 
signifikan dalam menurunkan ansietas klien 
dengan gangguan fisik di RSUD Kabupaten 
Sorong. Hasil yang didapatkan pada 43 klien 
sebagai responden menunjukkan penurunan 

ansietas setelah dilakukan terapi thought 
stopping  tetapi  belum optimal dalam 
penurunan gejala fisik ansietas terutama 
ketegangan otot sehingga perlu 
dikombinasikan dengan terapi lain.   

Terapi relaksasi otot progresif 
merupakan suatu terapi yang bertujuan untuk 
menurunkan  ketegangan dan merileksasikan 
otot-otot tubuh tertentu. Terapi relaksasi  otot 
progresif merangsang pengeluaran zat-zat 
kimia endorpin dan enkefalin serta 
merangsang signal otak yang menyebabkan 
otot rilek dan meningkatkan aliran darah ke 
otak.11 sehigga terapi ini tepat dikombinasikan 
dengan terapi thought stopping dalam 
manajemen ansietas klien yang lebih berfokus 
terhadap penurunan gejala fisik ansietas. 

Gambaran di  RSUD Dr. Soedono 
Madiun didapatkan data 8 dari 10 klien 
gangguan fisik yang sedang dirawat 
menyatakan susah tidur, merasa berdebar-
debar, tekanan darah dan nadi meningkat, 
kelihatan tegang dan mengalami penurunan 
nafsu makan. Selain itu, berdasarkan hasil 
wawancara dengan perawat ruang wijaya 
kusuma juga didapatkan data bahwa belum 
ada deteksi terhadap masalah ansietas pada 
klien gangguan fisik. 

Bahan dan Metode Penelitian 
Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Quasi experimental 
pre-post test with control group” dengan 
intervensi progressive muscle relaxation dan 
terapi thought stopping. Penelitian dilakukan 
untuk mengetahui perbedaan tanda dan 
gejala ansietas sebelum dan sesudah 
terapi.responden dibagi menjadi 2 yaitu  
kelompok intervensi yang mendapat terapi 
progressive muscle relaxation dan terapi 
thought stopping dan  kelompok  kontrol 
yang mendapatkan terapi thought stopping 
saja. Teknik sampling yang digunakan 
adalah simple random sampling. Jumlah 
sampel sebesar 28 responden setiap 
kelompok.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah Pasien gangguan fisik yang sedang 
rawat inap di ruang penyakit dalam dan 
bedah dengan ansietas sedang dan berat, 
berusia 18 – 65 tahun, tidak mengalami 
penurunan kesadaran, fungsi pendengaran 
baik, tidak mengalami infeksi atau inflamasi 
pada muskuloskeletal, tidak mengalami 
trauma pada leher dan kepala, tidak 
mengalami penyakit jantung berat dan akut, 
dan tidak mengalami fraktur/trauma tulang. 

Instrumen yang digunakan adalah 
modifikasi instrumen HARS. Instrumen 
dilakukan uji validitas menggunakan 
pearson product moment dan uji reabilitas 
dengan uji alpha crombach. Penelitian 
dilakukan pada bulan februari sampai 
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Hasil Penelitian 
 Karakteristik responden 
menunjukkan kesetaraan antara kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol. Rata-rata 
usia responden kelompok intervensi 37,89 
tahun dan kelompok kontrol 41,11 tahun uji 
kesetraan didapatkan p-value 0.345. Jenis 

gangguan fisik pada kelompok intervensi 22 
dirawat di ruang penyakit dalam dan 6 di 
ruang bedah, sedangkan pada kelompok 
kontrol 21 di ruang penyakit dalam dan 7 
diruang penyakit bedah. Hasil kesetaraan 
didapatkan p-value 0,452. 
 

 

 

 

Tabel 1 Analisis Ansietas Klien dengan Gangguan Fisik Sebelum Dilakukan Terapi 
Thought Stopping dan Progrresive Muscle relaxation  pada Kelompok Intervensi dan 
Sebelum Dilakukan Terapi Thought Stopping pada Kelompok Kontrol Di RSUD Dr. 
Soedono Madiun 

Variabel ansietas Kelompok N mean SD P-value 
Respon fisiologis 1. Intervensi 

2. Kontrol 
Total 

28 
28 
56 

16,68 
16,75 
16,71 

2,99 
3,01 
2,97 

0,929 

Respon kognitif 1. intervemsi 
2. kontrol 

Total 

28 
28 
56 

7,61 
8,04 
7,89 

2,02 
2,04 
1,92 

0,583 

Respon perilaku 1. intervensi 
2. kontrol 

Total 

28 
28 
56 

12,25 
12,68 
12,39 

2,60 
2,68 
2,61 

0,840 

Respon emosi 1. intervensi 
2. kontrol 

Total 

28 
28 
56 

5,93 
6,36 
6,12 

1,51 
1,68 
1,57 

0,355 

Ansietas 
komposit 

1.intervensi 
2.kontrol 
       Total 

28 
28 
56 

42,46 
43,82 
43,14 

5,98 
6,55 
6,25 

0,422 

 

Berdasarkan tabel  1 diatas dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata   total respon 
fisiologis ansietas klien dengan skor 16,71, 
rata-rata   total respon kognitif  dengan skor 
7,89, rata-rata total respon prilaku dengan 
skor 12,39, rata-rata total respon emosi 
dengan skor 6,12. Sedangkan  Rentang skor 
komposit ansietas pada kedua kelompok  
responden  dari respon fisiologis, kognitif, 
emosi dan perilaku  dengan skor  43,14 atau 

berada dalam rentang ansietas sedang. Hasil 
uji kesetaraan respon ansietas sebelum 
pemberian terapi pada kelompok intervensi 
dan kontrol didapatkan P-value > 0,05. Hal 
ini menunjukkan kesetaraan skor ansietas 
pada dua kelompok sebelum pemberian 
terapi.  
  Nilai ansietas setelah pemberian 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation pada kelompok intervensi 

Pengaruh Terapi Thought Stopping Dan Progressve Muscle Relaxation Terhadap Ansietas Pada Klien 
Dengan Gangguan Fisik 

         (Lilik Supriati, Budi Anna Keliat, Tuti Nuraini )

Pengaruh Terapi Thought Stopping Dan Progressve Muscle Relaxation Terhadap Ansietas Pada Klien 
Dengan Gangguan Fisik 
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dan setelah terapi thought stopping disajikan 
dalam tabel 2 di bawah  

  

 

Tabel 2. Ansietas Klien dengan Gangguan Fisik Sesudah Dilakukan Terapi Thought 
Stopping dan Progrresive Muscle Relaxation pada Kelompok Intervensi dan Sesudah 
Dilakukan Terapi Thought Stopping pada Kelompok Kontrol Di RSUD Dr. Soedono 
Madiun 

Variabel Kelompok N Mean SD P-value 

Respon Fisiologis 1. Intervensi 
2. kontrol 

28 
28 

7,68 
11,29 

1,30 
2,74 

0,000 

Respon Kognitif 1. Intervensi 
2. Kontrol 

28 
28 

3,43 
4,43 

0,78 
1,34 

0,001 

Respon Perilaku 1. Intervensi 
2. Kontrol 

28 
28 

6,21 
9,79 

 

1,13 
2,47 

0,000 

Respon emosi 1. Intervensi 
2. kontrol 

28 
28 

2,71 
4,32 

0,60 
1,41 

0,000 

Komposit ansietas 1. intervensi 
2. kontrol 

28 
28 

20,04 
35,25 

1,75 
5,16 

0,000 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat 
disimpulkan bahwa perbandingan respon 
fisiologis ansietas klien setelah  mendapat 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation berbeda secara bermakna 
dengan kelompok yang hanya mendapat 
terapi thought stopping (p-value = 0,000; 
alpha = 0,05). Perbandingan respon kognitif 
ansietas klien setelah  mendapat terapi 
thought stopping dan progressive muscle 
relaxation berbeda secara bermakna dengan 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stopping (p-value = 0,001; alpha = 
0,05). 

Sedangkan perbandingan respon 
perilaku ansietas klien setelah  mendapat 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation juga berbeda secara 

bermakna dengan kelompok yang hanya 
mendapat terapi thought stopping (p-value = 
0,000; alpha = 0,05). Perbandingan respon 
emosi ansietas klien setelah  mendapat terapi 
thought stopping dan progressive muscle 
relaxation berbeda secara bermakna dengan 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stopping (p-value = 0,001; alpha = 
0,05). 

Perbandingan komposit ansietas 
klien yang merupakan gabungan respon 
fisiologis, kognitif, perilaku dan emosi 
berdasarkan evaluasi diri setelah  mendapat 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation berbeda secara bermakna 
dengan kelompok yang hanya mendapat 
terapi thought stopping (p-value = 0,000; 
alpha = 0,05). 
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Tabel 3. Analisis Perbedaan Ansietas Klien dengan Gangguan Fisik Sebelum Dan Sesudah 
Intervensi Terapi Thought Stopping dan Progrresive muscle Relaxation Pada Kelompok 
Intervensi Dan Sebelum dan Sesudah Terapi Thought Stopping pada Kelompok Kontrol 
Di RSUD Dr. Soedono Madiun 
 

Kelompok Variabel ansietas N Mean SD P-value 

 

 

 

 

 

 

 

Intervensi 

1. Respon fisiologis 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
16,68 
7,68 
9,00 

 
2,99 
1,30 
2,97 

 

 
 

0,000 

2. Respon kognitif 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
7,75 
3,43 
4,32 

 
1,82 
0,74 
1,98 

 
 

0,000 

3. Respon Perilaku 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
12,46 
6,21 
6,25 

 
2,74 
1,13 
1,61 

 
0,000 

4. Respon Emosi 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
 

 
5,93 
2,71 
3,22 

 
1,57 
0,60 
0,97 

 
 

0,000 

   Komposit Ansietas 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

     Selisih 
 

 
28 
28 

 
42,46 
20,04 
22,42 

 
5,98 
1,75 
4,23 

 
 

0,000 

 

 

 

 

 

Kontrol 

1. Respon Fisiologis 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
16,75 
16,71 
0,04 

 
3,01 
3,00 
0,01 

 
0,116 

2. Respon Kognitif 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
8,04 
4,43 
3,61 

 
2,04 
1,34 
2,08 

 
 

0,000 

3. Respon Perilaku 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
12,32 
9,79 
2,53 

 
2,52 
2,42 
0,10 

 
 

0,000 

4. Respon Emosi 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 

 
6,32 
4,32 
2,00 

 
1,59 
1,41 
1,19 

 
0,000 

 Komposit ansietas 
a. Sebelum 
b. Sesudah 

Selisih 

 
28 
28 

 
43,82 
35,25 
8,57 

 
 

 
0,000 
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Berdasarkan tabel 3 diatas dapat 
disimpulkan bahwa dapat diketahui hasil  
perubahan ansietas klien sebelum dan 
sesudah terapi thought stopping dan 
progressive muscle relaxation pada 
kelompok intervensi rata-rata penurunan 
skor respon fisilogis ansietas klien sebesar 
9,00. Hasil uji statistik dapat disimpulkan 
respon fisiologis sebelum dan sesudah terapi 
thought stopping dan progrrresive muscle 
relaxation  menurun secara bermakna (p-
value = 0,000; alpha = 0,05). Pada 
kelompok kontrol penurunan respon 
fisiologis sebesar 0,04. Hasil uji statistik 
menunjukkan pada kelompok kontrol respon 
fisiologis menurun tidak bermakna (p-value 
=,0,116; alpha = 0,05).  

Penurunan respon kognitif ansietas 
klien pada kelompok intervensi  rata-rata 
penurunan sebesar 4,32. hasil uji statistik 
dapat disimpulkan penurunan respon 
kognitif  sebelum dan sesudah terapi thought 
stoppping dan progrresive muscle relaxation 
menurun secara bermakna (p value = 0,000; 
alpha = 0,05). Pada kelompok kontrol  
menunjukkan penurunan respon kognitif 
sebesar 3,61. Hasil uji statistik dapat 
disimpulkan penurunan respon kognitif klien 
sebelum dan sesudah terapi thought stopping 
juga menurun  secara bermakna (p value = 
0,000; alpha = 0,05). 

Respon perilaku ansietas klien pada 
kelompok intervensi rata-rata menurun 
sebesar 6,25. Hasil statistik dapat 
disimpulkan respon perilaku klien sebelum 
dan sesudah terapi thought stopping dan 
progrresive muscle relaxation menurun 
secara bermakna (p-value = 0,000; alpha = 
0,05). Pada kelompok kontrol rata-rata 
penurunan respon perilaku ansietas klien  

 
sebesar 2,53. Hasil uji statistik dapat 
disimpulkan respon perilaku sebelum dan 
sesudah terapi thought stopping  juga 
menurun secara bermakna (p value = 0,000; 
alpha = 0.05). 

Respon emosi ansietas klien pada 
kelompok intervensi rata-rata menurun 
sebesar 3,22. Hasil uji ststistik menunjukkan 
respon emosi sebelum dan sesudah terapi 
thought stoppping dan progrrresive muscle 
relaxation menurun secara bermakna (p- 
value = 0,000; alpha = 0,05). Pada 
kelompok kontrol rata-rata respon emosi 
menurun sebesar 2,00. Hasil uji statistik juga 
menunjukkan respon emosi sebelum dan 
sesudah terapi thought stoppping menurun 
secara bermakna (p- value = 0,000; alpha = 
0,05). 

Komposit rata-rata ansietas yang 
merupakan gabungan respon fisiologis, 
kognitif, perilaku dan emosi pada kelompok 
intervensi rata-rata menurun sebesar 22,42 
atau menjadi ansietas ringan. Hasil uji 
statistik dapat disimpulkan bahwa sebelum 
dan sesudah terapi thought stoppping dan 
progrresive muscle relaxation menurun 
secara bermakna  (p- value = 0,000; alpha = 
0,05). Pada kelompok kontrol komposit 
ansietas rata-rata menurun sebesar 8,57 atau  
ansietas sedang.  Hasil uji statistik dapat 
disimpulkan sebelum dan sesudah terapi 
thought stoppping respon ansietas menurun 
secara bermakna (p- value = 0,000; alpha = 
0,05).  

Analisa tentang selisih ansietas klien 
dengan gangguan fisik sebelum dan sesudah 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation pada kedua kelompok 
dilakukan analisa dengan uji independet 
sample t-test yang disajikan dalam tabel 4. 
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Tabel 4. Analisis Selisih Perbedaan Ansietas Klien dengan Gangguan Fisik  Sebelum Dan 
Setelah Dilakukan Terapi Thought Stopping dan Progrresive Muscle Relaxation  Pada 
Kelompok Intervensi Dan Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Thought Stopping pada 
Kelompok Kontrol Di RSUD Dr. Soedono Madiun 
 

Variabel Kelompok N Mean P-value 

Selisih respon fisiologis 1. Intervensi 
2. Kontrol 

28 
28 

9,00 
0,04 

0,000 

Selisih respon kognitif 1. Intervensi 
2. Kontrol 

28 
28 

4,32 
3,61 

0,194 

Selisih respon perilaku 1. Intervensi 
2. Kontrol 

28 
28 

6,25 
2,54 

0,000 

Selisih respon emosi 1. Intervensi 
2. kontrol 

28 
28 

3,22 
2,00 

0,003 

Komposit Ansietas 1. Intervensi 
2. Kontrol 

28 
28 

22,79 
8,18 

0,000 

 
 

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan 
penurunan respon fisiologis klien pada 
kelompok yang mendapat terapi thought 
stoppping dan progrresive muscle relaxation 
sebesar 9,00 dan pada kelompok yang hanya 
mendapat terapi thought stoppping menurun 
sebesar 0,04. Penurunan respon fisiologis 
ansietas klien pada kelompok yang 
mendapatkan terapi thought stoppping dan 
progrresive muscle relaxation lebih besar 
secara bermakna dibandingkan pada 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stoppping saja  (p-value = 0,000 ; 
alpha 5%).  

Penurunan respon kognitif klien pada 
kelompok yang mendapat terapi thought 
stoppping dan progrresive muscle relaxation 
sebesar 4,32 dan pada kelompok yang 
mendapat terapi thought stoppping menurun 
sebesar 3,61. Penurunan respon kognitif 
ansietas klien pada kelompok yang 
mendapatkan terapi thought stoppping dan 
progrresive muscle relaxation tidak ada 
beda secara bermakna dibandingkan pada 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stoppping saja  (p-value = 0,194 ; 
alpha 5%).  

Penurunan respon perilaku klien 
pada kelompok yang mendapat terapi 

thought stoppping dan progrresive muscle 
relaxation sebesar 6,25 dan pada kelompok 
yang mendapat terapi thought stoppping 
menurun sebesar 2,54. Penurunan respon 
perilaku ansietas klien pada kelompok yang 
mendapatkan terapi thought stoppping dan 
progrresive muscle relaxation lebih besar 
secara bermakna dibandingkan pada 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stoppping  (p-value = 0,000 ; alpha 
5%).  

Penurunan respon emosi klien pada 
kelompok yang mendapat terapi thought 
stoppping dan progrresive muscle relaxation 
sebesar 3,22 dan pada kelompok yang 
mendapat terapi thought stoppping menurun 
sebesar 2,00. Penurunan respon 
emosiansietas klien pada kelompok yang 
mendapatkan terapi thought stoppping dan 
progrresive muscle relaxation lebih besar 
secara bermakna dibandingkan pada 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stoppping  (p-value = 0,003 ; alpha 
5%).  

Penurunan komposit ansietas klien 
yang merupakan gabungan respon fisiologis, 
kognitif, perilaku dan emosi pada kelompok 
yang mendapat terapi thought stoppping dan 
progrresive muscle relaxation sebesar 22,79 
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dan pada kelompok yang mendapat terapi 
thought stoppping menurun sebesar 8,18. 
Penurunan komposit ansietas klien pada 
kelompok yang mendapatkan terapi thought 
stoppping dan progrresive muscle relaxation 
lebih besar secara bermakna dibandingkan 
pada kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stoppping  (p-value = 0,000 ; alpha 
5%).  

 
Pembahasan  

Pengaruh terapi thought stopping dan 
progressive muscle relaxation  terhadap 
tanda dan gejala ansietas yang meliputi 
respon fisiologis, kognitif, perilaku dan 
emosi adalah sebagai berikut :  
 
a. Repon fisiologis  
Hasil menunjukkan bahwa pada kelompok 
intervensi respon fisiologis terdapat 
penurunan yang bermakna setelah diberikan 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation daripada kelompok 
kontrol . 

Ada perbedaan yang bermakna respon 
fisiologis antara klien yang mendapat terapi 
thought stopping dan progressive muscle 
relaxation dengan yang hanya mendapat 
terapi thought stopping saja.  

Ansietas yang terjadi dalam 
kehidupan manusia sebagai dampak 
ketidakmampuan individu untuk beradaptasi 
terhadap situasi kehidupan melibatkan 
sistem saraf otonom dalam tubuh. Sistem 
saraf otonom terdiri dari saraf simpatis dan 
parasimpatis. Kerja sistem saraf otonom ini 
secara tidak sadar akan berespon terhadap 
ansietas yang dialami oleh individu. Sistem 
saraf otonom akan menyebabkan terjadinya 
perubahan fisiologis seperti perubahan 
tanda-tanda vital. 6  

 Respon fisiologis saat terjadinya 
stres dan ansietas merefleksikan interaksi 
beberapa neuroendokrin/ neurotransmiter 
serta  melibatkan struktur anatomi di dalam 
otak.12 Respon fisiologis fight or flight pada 
saat seseorang mengalami kejadian potensial 
berbahaya maka akan terjadi respon sistem 
saraf simpatis yang akan meningkatkan 
aktivasi kelenjar adrenal. Respon fight-flight 
ini, akan mengaktivasi sistem saraf untuk 
memacu aliran darah ke otot-otot skeletal, 
meningkatkan denyut jantung, napas 
menjadi cepat dan tekanan darah meningkat 

Respon fisiologis dari ansietas 
juga merefleksikan bahwa ansietas 
melibatkan neural circuity yang 
berhubungan dengan amigdala. Impuls 

dari CNA (central nukleus amigdala) 
yang telah terjadi proses integrasi akan 
dilanjutkan ke afferent menuju ke 
nucleus parabrachial yang 
menyebabkan peningkatan napas, ke 
hypotalamus lateral menyebabkan 
respon simpatis, ke lokus sereleus 
menyebabkan peningkatan tekanan 
darah dan denyut jantung.13  

Pemberian terapi thought 
stopping dan progrresive muscle 
relaxation pada kelompok intervensi 
menunjukkan dampak terhadap 
penurunan respon fisiologis yang cukup 
besar jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol yang hanya mendapat 
terapi thought stopping. Terapi thought 
stopping yang merupakan bagian dari 
CBT (cognitive behavior therapy) 
merupakan suatu teknik yang digunakan 
untuk menghentikan pikiran yang tidak 
menyenangkan dan mengancam dengan 
secara sadar memerintahkan pada diri 
sendiri untuk mengatakan ”STOP” saat 
mengalami pemikiran tidak 
menyenangkan dan mengancam yang 
berulang.14 

Berdasarkan hasil penelitian 
diatas bahwa pemberian terapi thought 
stopping saja tanpa kombinasi dengan 
progrresive muscle relaxation tidak 
memberikan dampak terhadap 
penurunan respon fisiologis ansietas 
karena proses yang terjadi dalam terapi 
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dan pada kelompok yang mendapat terapi 
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terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation daripada kelompok 
kontrol . 

Ada perbedaan yang bermakna respon 
fisiologis antara klien yang mendapat terapi 
thought stopping dan progressive muscle 
relaxation dengan yang hanya mendapat 
terapi thought stopping saja.  

Ansietas yang terjadi dalam 
kehidupan manusia sebagai dampak 
ketidakmampuan individu untuk beradaptasi 
terhadap situasi kehidupan melibatkan 
sistem saraf otonom dalam tubuh. Sistem 
saraf otonom terdiri dari saraf simpatis dan 
parasimpatis. Kerja sistem saraf otonom ini 
secara tidak sadar akan berespon terhadap 
ansietas yang dialami oleh individu. Sistem 
saraf otonom akan menyebabkan terjadinya 
perubahan fisiologis seperti perubahan 
tanda-tanda vital. 6  

 Respon fisiologis saat terjadinya 
stres dan ansietas merefleksikan interaksi 
beberapa neuroendokrin/ neurotransmiter 
serta  melibatkan struktur anatomi di dalam 
otak.12 Respon fisiologis fight or flight pada 
saat seseorang mengalami kejadian potensial 
berbahaya maka akan terjadi respon sistem 
saraf simpatis yang akan meningkatkan 
aktivasi kelenjar adrenal. Respon fight-flight 
ini, akan mengaktivasi sistem saraf untuk 
memacu aliran darah ke otot-otot skeletal, 
meningkatkan denyut jantung, napas 
menjadi cepat dan tekanan darah meningkat 

Respon fisiologis dari ansietas 
juga merefleksikan bahwa ansietas 
melibatkan neural circuity yang 
berhubungan dengan amigdala. Impuls 

dari CNA (central nukleus amigdala) 
yang telah terjadi proses integrasi akan 
dilanjutkan ke afferent menuju ke 
nucleus parabrachial yang 
menyebabkan peningkatan napas, ke 
hypotalamus lateral menyebabkan 
respon simpatis, ke lokus sereleus 
menyebabkan peningkatan tekanan 
darah dan denyut jantung.13  

Pemberian terapi thought 
stopping dan progrresive muscle 
relaxation pada kelompok intervensi 
menunjukkan dampak terhadap 
penurunan respon fisiologis yang cukup 
besar jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol yang hanya mendapat 
terapi thought stopping. Terapi thought 
stopping yang merupakan bagian dari 
CBT (cognitive behavior therapy) 
merupakan suatu teknik yang digunakan 
untuk menghentikan pikiran yang tidak 
menyenangkan dan mengancam dengan 
secara sadar memerintahkan pada diri 
sendiri untuk mengatakan ”STOP” saat 
mengalami pemikiran tidak 
menyenangkan dan mengancam yang 
berulang.14 

Berdasarkan hasil penelitian 
diatas bahwa pemberian terapi thought 
stopping saja tanpa kombinasi dengan 
progrresive muscle relaxation tidak 
memberikan dampak terhadap 
penurunan respon fisiologis ansietas 
karena proses yang terjadi dalam terapi 

thought stopping dengan 3 sesi 
pelaksanaan terapi  lebih kearah 
restrukturisasi kognitif klien dengan 
menghentikan pikiran yang menganggu 
dan memasukkan ide/pikiran yang lebih 
positif saat klien sudah mampu 
menghentikan pikiran mengganggu 
tersebut sehingga tidak secara langsung 
berpengaruh terhadap respon fisiologis 
ansietas sebagai dampak sistem kerja 
saraf simpatis yang menyebabkan 
terjadinya tanda dan gejala fisiologis 
ansietas.5 Hal ini sesuai dengan pendapat 
Hana (2008) yang menyatakan bahwa 
terapi thought stopping lebih 
direkomendasikan ketika masalah yang 
terjadi lebih kearah kognitif yang secara 
berulang diekspresikan sebagai sesuatu 
yang tidak menyenangkan.  

Sedangkan kombinasi antara 
terapi thought stopping dan progrresive 
muscle relaxation berdampak bermakna 
terhadap penurunan respon fisiologis 
karena progrresive muscle relaxation 
adalah terapi relaksasi dengan gerakan 
mengencangkan dan melemaskan otot-
otot pada bagian tubuh tertentu untuk 
memberikan perasaan relaksasi secara 
fisik. Pada terapi progrresive muscle 
relaxation ini, perhatian individu 
diarahkan untuk membedakan perasaan 
yang dialami saat kelompok otot 
dilemaskan dan dibandingkan ketika otot 
dalam kondisi tegang serta merasakan 
relaksasi pada saat otot dilemaskan.15 

Dampak relaksasi dari pemberian 
progrresive muscle relaxation akan 
menghasilkan efek perasaan tenang dan 
mengurangi ketegangan. Relaksasi otot 
akan mengaktivasi kerja sistem saraf 
pusat parasimpatis. Kerja sistem saraf 
parasimpatis berlawanan dengan saraf 
simpatis yang bekerja pada saat tubuh 
memerlukan banyak energi seperti dalam 
kondisi ansietas sehingga berlawanan 
dengan ciri-ciri ansietas. Terapi 

progrresive muscle relaxation berefek 
langsung terhadap aspek fisiologis 
ansietas dengan mengurangi komsumsi 
oksigen tubuh, laju metabolisme tubuh, 
laju pernapasan, ketegangan otot, 
penurunan tekanan darah sistolik serta 
penurunan gelombang alpha otak, 
meningkatkan beta endorphin dan 
meningkatkan imun seluler.16. 

  Respon Kognitif 
Kelompok intervensi yang 

mendapatkan kombinasi terapi thought 
stopping dan progressive muscle 
relaxation dan kelompok kontrol yang 
hanya mendapat terapi thought stopping 
sama-sama menunjukkan adanya 
penurunan respon kognitif secara 
bermakna setelah diberikan terapi. 
Tetapi penurunan respon kognitif pada 
kelompok intervensi lebih besar daripada 
kelompok yang hanya mendapat terapi 
thought stopping saja.  

Klien dengan gangguan fisik 
yang mengalami ansietas menunjukkan 
penurunan belajar dan tidak mampu 
mengambil hikmah dari penyakit yang 
diderita, terkadang sulit berpikir hal lain 
dan hanya terfokus pada kondisi sakit. 
Hal ini sesuai dengan pendapat 
Suliswati,dkk (2005) yang mengatakan 
bahwa respon kognitif pada ansietas 
dapat mempengaruhi kemampuan 
berpikir seseorang seperti 
ketidakmampuan memperhatikan, 
konsentrasi menurun, mudah lupa, 
menurunnya lapang persepsi dan 
bingung. 

Pemberian terapi thought 
stopping memberikan dampak terhadap 
penurunan skor respon kognitif ansietas. 
Terapi thought stopping merupakan 
suatu teknik untuk mengatur pikiran 
negatif atau menghilangkan pikiran yang 
mengancam dalam diri untuk menolong 
klien yang mencoba untuk tenang dan 
berhenti memikirkan pikiran yang tidak 
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menyenangkan dan sifatnya 
mengancam.9 Teknik penghentian 
pikiran negatif, dimana klien 
mengatakan “stop” akan menyebabkan 
klien keluar dari ide-ide yang 
mengancam yang muncul dan diubah 
dengan alternatif pikiran yang postif. 
Pada penelitian ini, pemberian thought 
stopping membantu klien untuk 
mengatasi pikiran yang mengancam 
terkait dengan kondisi sakitnya.14 

Berdasarkan analisa hasil 
penelitian, bahwa pada kelompok 
kontrol yang hanya diberikan terapi 
thought stopping juga menunjukkan 
hasil penurunan respon kognitif ansietas 
baik berdasarkan evaluasi diri maupun 
obervasi secara bermakna sama seperti 
pada kelompok intervensi yang 
mendapatkan kombinasi terapi thought 
stopping dan progressive muscle 
relaxation walaupun selisih penurunan 
skor rata-rata respon kognitif lebih besar 
pada kelompok intervensi.  Pendapat 
peneliti disebabkan karena kedua 
kelompok mendapatkan terapi thought 
stopping yang sama dan mendapatkan 
informasi berulang-ulang untuk 
menghentikan pikiran yang tidak 
menyenangkan atau mengancam 
sehingga hal ini bisa mempengaruhi 
aspek kognitif klien dengan proses yang 
sama. 

Kombinasi dengan progressive 
muscle relaxation memberikan dampak 
terhadap kognitif dikarenakan efek 
relaksasi yang memberikan ketenangan 
dan kenyamanan pada klien. Respon 
stres merupakan bagian dari jalur umpan 
balik yang tertutup antara otot-otot dan 
pikiran. Penilaian terhadap stressor 
mengakibatkan ketegangan otot yang 
mengirimkan stimulus ke otak dan 
membuat jalur umpan balik. Pemberian 
terapi progressive muscle relaxation 
akan memberikan dampak relaksasi otot 

yang akan menghambat jalur tersebut 
dengan cara mengaktivasi kerja sistem 
saraf parasimpatis dan manipulasi 
hipotalamus melalui pemusatan pikiran 
untuk memperkuat sikap positif sehingga 
rangsangan stres terhadap hipotalamus 
menjadi minimal. 14.  
 Respon Perilaku  
Respon perilaku klien pada kelompok 
yang mendapatkan terapi thought 
stopping dan progressive muscle 
relaxation dan kelompok yang hanya 
mendapat terapi thought stopping 
menurun secara bermakna, Tetapi 
penurunan respon perilaku pada 
kelompok yang mendapat terapi terapi 
thought stopping dan progressive muscle 
relaxation lebih besar dan ada perbedaan 
bermakna respon perilaku  antara klien 
yang mendapat terapi thought stopping 
dan  progressive muscle relaxation 
dengan yang hanya mendapat terapi 
thought stopping saja. 

Terapi thought stopping 
merupakan bagian dari terapi cognitive 
behavior  therapy yang digunakan untuk 
membantu klien mengubah proses 
berpikir. Kebiasaan berpikir dapat 
membentuk perubahan perilaku. 
Penggunaaan teknik penghentian 
pikiran/thought stopping ini 
dimaksudkan karena pikiran yang 
negatif dapat menyebabkan adanya 
perilaku yang negatif sehingga perlu 
adanya penghentian pikiran negatif 
untuk menghindari akibat yang negatif 
dari pikiran tersebut.9 Hal ini juga 
didukung oleh pendapat Videbeck 
(2008) yang menyatakan bahwa thought 
stopping yang merupakan bagian dari 
terapi CBT dapat digunakan sebagai 
pembelajaran dan praktek secara 
langsung dalam upaya menurunkan atau 
mengatasi ansietas. Sehingga pada kedua 
kelompok, yaitu kelompok intervensi 
maupun kontrol yang mendapatkan 
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(2008) yang menyatakan bahwa thought 
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terapi CBT dapat digunakan sebagai 
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mengatasi ansietas. Sehingga pada kedua 
kelompok, yaitu kelompok intervensi 
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terapi thought stopping menunjukkan 
adanya penurunan skor rata-rata respon 
perilaku ansietas dengan proses terapi 
thought stopping yang sama dengan 
adanya proses pembelajaran dan praktik 
perilaku baru dalam mengatasi ansietas 
yang dialami oleh klien.  

Adapun pada kelompok 
intervensi yang mendapatkan kombinasi 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation , rata-rata skor 
penurunan respon perilaku lebih besar 
daripada kelompok Kontrol dikarenakan 
karena progressive muscle relaxation 
yang merupakan bagian dari terapi 
relaksasi dapat digunakan sebagai 
keterampilan koping yang aktif yang 
dapat mengajarkan individu kapan dan 
bagaimana menerapkan relaksasi dan 
kenyamanan dibawah kondisi yang 
menimbulkan ansietas.17 Apabila koping 
adaptif, maka individu tersebut dapat 
berada pada ansietas yang sehat (ansietas 
ringan), sebaliknya apabila koping 
individu maladaptif maka ansietas 
individu membahayakan (ansietas berat 
sampai panik).6 Hal ini juga sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Golfried dan Trier (1974, dalam 
Prawitasari, 2002) yang menunjukkan 
efektivitas latihan relaksasi progresif 
yang disajikan sebagai self control 
coping skill. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa subyek yang diberi 
latihan relaksasi sebagai active coping 
skill secara signifikan menunjukkan 
penurunan ansietas secara signifikan.  

 

Respon Emosi 
Respon emosi pada kelompok 

yang mendapatkan terapi thought 
stopping dan progressive muscle 
relaxation dan kelompok klien yang 
hanya mendapat terapi thought stopping 
juga menurun secara bermakna, tetapi 
penurunan respon kognitif lebih besar 

pada kelompok yang mendapat 
kombinasi terapi thought stopping dan 
progressive muscle relaxation. Secara 
emosional klien yang mengalami 
ansietas akan mengekspresikan dalam 
bentuk kebingungan dan curiga 
berlebihan sebagai reaksi emosi terhadap 
ansietas. Sehingga dengan pemberian 
terapi thought stopping dapat 
menurunkan respon emosi tersebut. 18 
Pendapat  peneliti bahwa pemberian 
terapi thought stopping baik pada 
kelompok intervensi maupun kelompok 
kontrol dapat menyentuh aspek emosi 
klien  karena adanya proses diskusi 
dengan klien tentang pikiran yang tidak 
menyenangkan/mengancam yang 
muncul dalam pikiran klien dengan 
gangguan fisik dengan memberikan 
kesempatan kepada klien untuk 
menemukan, mengidentifikasi dan 
bercerita kepada terapis seperti perasaan 
sedih, kecewa, menangis dan kuatir 
tentang kondisinya sehingga klien 
merasa aman, tenang dan diperhatikan.  

Sedangkan pada kelompok 
intervensi yang mendapat kombinasi 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation menunjukkan hasil 
penurunan respon emosi yang lebih 
besar. Menurut peneliti hal ini 
dikarenakan karena efek relaksasi dari 
progressive muscle relaxation yang 
memberikan efek perasaan rileks dan 
nyaman membuat klien  mampu 
mengendalikan penguasaan diri berupa 
kondisi sabar terhadap kondisi sakit 
yang dialami dan kepercayaan diri 
meningkat. Berdasarkan penelitian pada 
klien dengan gngguan fisik sebagian 
besar merasa bahwa tidak sabar dengan 
kondisi penyakit atau kondisi sakit yang 
sedang dideritanya serta merasa tidak 
percaya diri untuk melakukan kegiatan 
atau aktivitas sehati hari. Progressive 
muscle relaxation yang memberikan 
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efek relaksasi adalah kondisi bebas 
secara relatif dari ansietas dan 
ketegangan otot skeletal yang 
dimanifestasikan dengan ketenangan, 
kedamaian dan perasaan ringan. Dengan 
adanya perasaan tenang dan damai, 
maka akan mempengaruhi emosional 
klien menjadi lebih baik 

 
Simpulan dan Saran  
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
terdapat pengaruh terapi thought stopping 
dan progressive muscle relaxation terhadap 
ansietas klien pada ganguan fisik di RSUD 

dr. Soedono Madiun. Penurunan tanda dan 
gejala ansietas dari respon fisiologis, 
kognitif, perilaku dan respon emosi ansietas 
pada kelompok yang diberikan kombinasi 
terapi thought stopping dan progressive 
muscle relaxation lebih besar dibandingkan 
dengan kelompok responden yang hanya 
mendapatkan terapi thought stopping saja. 
Bagi petugas kesehatan diharapkan 
menjadikan terapi thought stopping dan 
progressive muscle relaxation sebagai salah 
satu  kompetensi yang harus dilakukan pada 
pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit 
umum. 
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Abstract : Obesity is called when someone’s body weight is above normal ('overweight') due 
to the excessive accumulation of body fat (Centres for Disease Control and Prevention, 
2008). The incidence of overweight and obesity in children increased more than three times 
in the last thirty years (Miller, 2004 in Wolman, 2008). Obesity has an impact on child 
growth, especially its consequences on the psychosocial aspects of negative self-image 
(Rahmawati, 2008). The purpose of this research is to analyze the relation of obesity in 
children with body image in four Jember private primary schools. This research is an 
observational analytic research. The research design is Comparative Study with cross 
sectional data retrieval. The sampling used random sampling technique. The samples were 
194 students. Data were analyzed using descriptive statistics and mann whitney test a 
significance level of 0.05. The research results through Mann-Whitney analysis showed that 
there were relation between obesity with body image (p=0.000). According to the results of 
this research, it is suggested that schools should do better cross-sectoral cooperation with the 
Health Department, psychologists, parents and teachers to be more intensive in paying 
attention of the obese children. It is also suggested to have an early detection and early 
intervention on clinical and psycho-social outcomes that might occur so that children get 
optimal growth and development. 
 
Keywords : Obesity, Body Image 
 
 
Latar Belakang 
 

Dalam rumusan tujuan 
Pembangunan Kesehatan, ditegaskan 
bahwa tujuan Pembangunan Kesehatan 
adalah tercapainya kemampuan untuk 
sehat bagi setiap penduduk agar dapat 
terwujudkan derajad kesehatan masyarakat 
yang optimal sebagai salah satu unsur 
kesejahteraan umum. Pada saat ini, 
Indonesia menghadapi masalah gizi ganda 
terutama pada kelompok usia Balita dan 
anak. Masalah gizi ganda tersebut adalah 
masalah gizi kurang dan masalah gizi 
lebih. Masalah gizi kurang seperti 
Kekurangan Energi protein (KEP), 
Anemia Gizi, Kekurangan Vitamin A (KV 
A) dan Gangguan Akibat Kekurangan  
Yodium (GAKY) Sedangkan gizi lebih 

salah satunya adalah Obesitas (Almatsier, 
2005). Di samping tingginya angka 
kesakitan dan kematian ibu dan anak 
Balita di Indonesia sangat berkaitan 
dengan buruknya status gizi. Namun 
demikian di beberapa daerah lain, terutama 
di kota-kota besar, masalah kesehatan 
utama justru dipicu dengan adanya 
kelebihan gizi; meningkatnya kejadian 
obesitas di beberapa daerah di Indonesia 
akan mendatangkan masalah baru bagi 
bidang kesehatan Indonesia (Hadi, 2005). 
Obesitas pada anak-anak jika dibiarkan 
juga akan mengganggu sumber daya 
manusia (SDM) di masa yang akan datang 
(Misnadiarly, 2007) 
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 Obesitas adalah berat badan di atas 
normal (‘overweight’) akibat penimbunan 
lemak tubuh yang berlebihan (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2008). 
Obesitas pada anak dapat dinilai melalui 
berbagai metode dan tehnik pemeriksaan. 
Salah satunya adalah pengukuran indeks 
massa tubuh atau body Mass Index (BMI) 
pada rentang usia 2-20 tahun. BMI 
merupakan metode yang mudah dan paling 
banyak digunakan di seluruh dunia untuk 
menilai timbunan lemak yang berlebihan 
di dalam tubuh secara tidak langsung. 
Obesitas ditandai dengan nilai BMI di atas 
persentil ke-95 pada kurva 
pertumbuhannya (NCHS dan CDC, 2000). 
Prevalensi obesitas pada anak terus 
mengalami peningkatan di seluruh dunia. 
Sebagian ahli kesehatan masyarakat 
dibeberapa negara industri dan maju 
mengategorikannya sebagai epidemik. 
Angka kejadian overweight dan obesitas 
pada anak meningkat lebih dari tiga kali 
dalam tiga puluh tahun terakhir ini (Miller, 
2004 dalam Wolman, 2008). Di Inggris 
angka statistik menunjukkan bahwa trend 
body mass index (BMI) satu diantara tiga 
anak laki-laki (30,5%) dan satu dari empat 
anak perempuan (27,7%) pada usia dua 
sampai 10 tahun mengalami overweight 
atau obesitas (Health Survey in England, 
2004 dalam Wolman, 2008). Penelitian di 
Inggris tahun 2003 menyebutkan, dari 
seluruh negara Eropa yang paling banyak 
jumlah anak obesitasnya adalah Inggris.  
Anak-anak tersebut berusia 11-14 tahun, 
dari hasil penelitian 26% anak-anak 
obesitas sudah menunjukkan beberapa 
faktor yang menjadi penyebab munculnya 
jantung koroner, seperti hipertensi, 
meningkatnya kadar LDL kolesterol, dan 
kadar gula darah.  Di Amerika Serikat, 15 
% anak usia 12-16 tahun mengalami 
obesitas. Penelitian yang dilakukan di 
Jepang prevalensi obesitas pada anak umur 
6-14 tahun berkisar antara 5%-11%. Di 
Malaysia akhir-kahir ini menunjukkan  
bahwa prevalensi obesitas mencapai 6,6% 
untuk kelompok umur 7 tahun dan menjadi 

13,8% pada kelompok umur 10 tahun 
(Hadi, 2005).  

Dari penelitian yang dilakukan 
oleh Masyarakat Pediatri Indonesia, dari 
anak-anak sekolah dasar di 10 kota besar 
Indonesia periode 2002-2005 dengan 
metode acak. Prevalensi kegemukan pada 
anak-anak usia sekolah dasar tertinggi ada 
di Jakarta (25%), Semarang (24,3%), 
Medan (17,75%), Denpasar (11,7%), 
Surabaya (11,4%), Padang (7,1%), 
Manado (5,3%), Yogyakarta (4%), Solo 
(2,1%). Rata-rata prevalensi kegemukan di 
10 kota besar tersebut mencapai 12,2% 
(2,1-25%) (Damayanti, 2005). Prevalensi 
gizi lebih di Kabupaten Jember untuk usia 
5-18 tahun berdasarkan pendataan yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentang 
kelebihan berat badan dan obesitas pada 
tahun 2008 diketahui sebesar 13,23 % 
(Dinkes Jember, 2008). Sedangkan 
berdasarkan hasil studi pendahuluan, 
diketahui bahwa prevalensi obesitas 
tertinggi tedapat pada keempat sekolah 
dasar swasta Jember. Ke empat sekolah 
dasar tersebut adalah sebagai berikut SD 
Al Furqan 16,9%, SD AL Amin 14,4%, 
SD Muhamadiyah I 13,3% dan SD 
Aletheia 52,3%. 

Kegemukan pada masa anak-anak 
40% sampai 70% akan dapat menjadi 
obesitas pada masa dewasa (Whitaker, 
1997 dalam Wolman, 2008). Obesitas pada 
anak dapat meningkatkan resiko timbulnya 
perbagai keluhan dan penyakit pada anak. 
Gangguan kesehatan yang terjadi pada 
anak obesitas terbagi tiga yaitu gangguan 
klinis, psikologis, dan sosial (Wahyu G 
Genis, 2009). Gangguan psikososial yang 
sering terjadi pada anak dengan obesitas 
antara lain diskrikminasi dari teman-
teman, self-image negatif, harga diri 
rendah, percaya diri kurang, isolasi sosial, 
dan pemarah (Rahmawati, 2008). 
Gangguan psikososial pada anak obesitas 
dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu 
faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 
eksternal berasal dari lingkungan 
memberikan “stigma” pada anak obesitas 
sebagai anak yang malas, bodoh dan 

Perbedaan Body Image Antara Anak Obesitas Dengan Tidak Obesitas 
(Lantin Sulistyorini)
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lamban. Dapat pula karena 
ketidakmampuan untuk melaksanakan 
suatu tugas atau kegiatan terutama 
olahraga akibat adanya hambatan 
pergerakan oleh kegemukannya. Faktor 
internal berasal dari anak itu sendiri 
berupa keinginan untuk menguruskan 
badan dan merasa dirinya berbeda dengan 
anak yang lain, menyebabkan anak dengan 
obesitas mempunyai rasa percaya diri 
rendah dan mudah depresi. Akibat 
kegemukan, penis tampak kecil (burried 
penis), hal ini dapat menyebabkan rasa 
malu karena merasa berbeda dengan anak 
lain. Bau atau aroma badan yang kurang 
sedap akibat adanya laserasi kulit pada 
daerah lipatan menyebabkan anak menarik 
diri dari lingkungannya (Hudachairi, 
2009).  
 Semua keadaan tersebut 
merupakan tanda dan gejala dari body 
image yang rendah pada anak. Di harapkan 
selama masa pertumbuhan dan 
perkembangan pada fase sekolah, anak 
mempunyai body image yang positif, 
karena dengan body image yang positif 
akan membuat anak merasa senang, 
berharga dan mampu memberikan 
kontribusi dengan baik.  Body image 
adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya 
secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini 
mencakup persepsi dan perasaan tentang 
ukuran, bentuk, fungsi penampilan dan 
potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang 
secara berkesinambungan dimodifikasi 
dengan pengalaman baru setiap individu 
(Stuart and Sundeen, 1998). Body image 
pada individu digambarkan oleh seberapa 
jauh individu merasa puas terhadap bagian 
– bagian tubuh dan penampilan fisik 
secara keseluruhan. Gambaran seseorang 
mengenai kondisi fisiknya, jika dia merasa 
bahwa keadaan fisiknya tidak sesuai 
dengan konsep idealnya, maka dia akan 
merasa dirinya memiliki kekurangan pada 
fisik atau penampilannya, meskipun 
mungkin bagi orang lain dia sudah 
dianggap menarik secara fisik. Seringkali 
keadaan yang demikian membuat seorang 
anak tidak dapat menerima fisiknya seperti 

apa adanya sehingga dirinya menjadi 
rendah diri. Sebagian anak  menghindari 
situasi  atau orang tertentu karena merasa 
begitu rendah diri atau malu.  

Karakteristik anak usia sekolah 
memiliki persepsi yang cukup akurat dan 
positif tentang keadaan fisik dari mereka 
sendiri, tetapi umumnya, mereka kurang 
menyukai keadaan fisiknya seiring 
pertambahan usia. Kepala tampaknya 
merupakan bagian dari body image 
terpenting bagi mereka. Anak usia sekolah 
sangat menyadari tubuhnya sendiri, teman 
sebaya dan tubuh orang dewasa. 
Perbedaan fisik seperti kegemukan atau 
obesitas merupakan salah satu hal penting 
untuk diperhatikan. Dengan ukuran dan 
bentuk tubuh yang lebih besar akan 
meningkatkan kesadaran akan perbedaan 
tubuhnya dengan teman sebayanya, 
terutama jika disertai oleh komentar yang 
tidak baik dan ejekan dari anak lain, akan 
menyebabkan anak dapat merasa inferior 
(Donna L Wong, 2008). 

Dari pengamatan dan observasi  
yang diperoleh selama melakukan studi 
pendahuluan di ke empat sekolah dasar 
swasta Jember, saat dilakukan pengukuran 
berat badan untuk mengetahui status 
obesitas dari anak kelas 4 sampai kelas 6 
khususnya pada anak perempuan, lebih 
dari separuh yang obesitas awalnya 
menolak dilakukan pengukuran berat 
badannya dengan alasan malu dan tidak 
suka untuk di timbang dan mengiginkan 
untuk dtimbang di tempat tersendiri yang 
tidak terlihat oleh teman-temannya. Hal 
tersebut merupakan salah satu tanda bahwa 
ada masalah terhadap body image bagi 
anak-anak dengan obesitas. Prevalensi 
kejadian obesitas pada anak khususnya di 
Kabupaten Jember yang tinggi bila di 
bandingkan dengan rata-rata prevalensi 
kegemukan di sepuluh kota besar di 
Indonesia, masih belum banyak penelitian 
tentang dampak obesitas pada anak 
khususnya dampak terhadap body image, 
sehingga diperlukan penelitian yang lebih 
mendalam. 
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Bahan dan Metode Penelitian 
 

Desain penelitian yang digunakan 
adalah Study Komparatif dengan waktu 
pengambilan data secara cross sectional. 
Penelitian ini dilaksanakan di empat 
sekolah dasar swasta Jember yaitu SD Al 
Furqan, SD Al Amin, SD Muhamadiyah I, 
SDK Aletheia. Pemilihan ke empat tempat 
penelitian ini didasarkan pada tingginya 
angka kejadian obesitas yaitu lebih dari 12 
%. Sampel pada penelitian ini sebanyak 
194 responden yang terbagi menjadi dua 
kelompok anak obesitas dan tidak obesitas 
yang di ambil dengan tehnik propostional 
random sampling.  

Alat yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Kuesioner untuk 
mengetahui karaktersitik anak (umur, jenis 
kelamin, faktor genetik), karakteristik 
orang tua (pekerjaan, pendapatan, 
pendidikan, berat badan kedua orang tua) 
dan body image.  Komponen body image 
terdiri komponen sikap yang terdiri dari 
bagian-bagian tubuh, keseluruhan tubuh 
dan komponen persepsi. Skala body image 
ini mengunakan skala likert. Skala ini 
memiliki empat kemungkinan jawaban 
yaitu : sangat sesuai , sesuai, tidak sesuai, 
sangat tidak sesuai terhadap pernyataan 
yang diberikan. Pemberian skor untuk 
masing–masing aitem ditentukan oleh 
pilihan jawaban subjek. Pengukuran berat 
badan dan tinggi badan anak SD dilakukan 
dengan menggunakan timbangan bathroom 
scale yang mempunyai ketelitian 0,1 kg 
dan microtoice yang mempunyai ketelitian 
0,1 cm. Kedua alat yang dipergunakan 
tersebut telah dikaliberasi terlebih dahulu. 

Validitas dan reliabilitas dilakukan 
dengan membandingkan nilai Cronbach’s 
Alpha dengan nilai kritis koefisisien 
korelasi (r) dari pearson yang bisa di lihat 
dari tabel koefisien korelasi (r). nilai kritis 
dilihat pada tingkat kemaknaan alpha 
sebesar 0,005 (5 %) uji dua arah, dengan 
derajad kebebasan (df) = n-2. Dengan 
tingkat kemaknaan sebesar 0,05 dan df= 
15-2 = 13, di dapatkan nilai kritis koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,514. Nilai 

Cronbach’s Alpha pada body image 
sebesar 0,976 lebih besar dari pada nilai 
kritis koefisien korelasi (r), sehingga dapat 
di simpulkan variable body image tersebut 
valid dan reliable. 
 
Hasil Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian ini 
dilakukan mulai tanggal 1 Mei 2010 
sampai dengan 30 Mei 2010. Pengambilan 
data dilakukan dengan menyebarkan 
angket kepada siswa SD Al-Furqan, Al-
Amin, Muhammadiyah I, SDK Aletheia 
jumlah subyek 194. 
A. Karakteristik responden 

 
Tabel 1.distribusi Responden menurut 
umur di Empat SD Swasta Jember (SD Al 
Furqan, SD AL Amin, SD Muhamadiyah 
dan SD Aletheia) Tahun 2010 

Obesitas  N Rerata Simpangan baku 

Ya 97 11,4 0,8987 

Tidak 97 11,3 0,8973 

Jumlah  194 11,4 0,8976 

 
Tabel 2. Distribusi responden menurut 
jenis kelamin di Empat SD Swasta Jember 
(SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

Jenis Kelamin 
Obesitas Non Obesitas 

n % n % 
Laki-laki 
Perempuan 

58 59.8 30 30.9 
39 40.2 67 69.1 

Total  97 100,0 97 100,0 
 

Tabel 3. Distribusi Responden menurut 
Faktor Genetik di Empat SD Swasta 
Jember (SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

 

Faktor 

genetic 

Obesitas Non Obesitas 

n % n % 

Faktor 
genetik  
berat 
 

31 
 
 
 

32,0 
 
 
 

5 
 
 
 

5.2 
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Faktor 
genetik 
sedang 
Tidak 
mempunyai 
faktor 
genetik 

32 
 
 
 

34 

33,0 
 
 
 

35,0 

33 
 
 
 

59 

34 
 
 
 

60.8 

Total  97 100,0 97 100,0 

 
B. Karakteristik Orang Tua Responden 
 
Tabel 4. Distribusi responden menurut 
pekerjaan orang tua di Empat SD Swasta 
Jember (SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

Pekerjaan Ayah 
Obesitas 

Non 
Obesitas 

n % n % 
PNS/ABRI/POLR
I/BUMN 
Pegawai Swasta 
Petani 
Wirawasta 
(Pedagang, 
pengrajin, tukang) 
Tidak bekerja 

47 
29 
0 

21 
 

0 

48,5 
29,9 

0 
21,6 

 
0 

51 
28 
0 

18 
 

0 

52,5 
29 
0 

18,5 
 

0 

Total  97 100,0 97 100,0 
 

Tabel 5. Distribusi Responden menurut 
Pendapatan Orang Tua perbulan di Empat SD 
Swasta Jember (SD Al Furqan, SD AL Amin, 
SD Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

Pendapatan Orang 
Tua 

Obesitas 
Non 

Obesitas 
N % N % 

> UMK Jember 
< UMK Jember 

94 96,9 90 92,8 
3 3,1 7 7,2 

Total  97 100,0 97 100,0 
 

Tabel 6. Distribusi responden menurut 
pendidikan di Empat SD Swasta Jember 
(SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

 

Pendidikan 

Ayah 

Obesitas Non Obesitas 

N % N % 

SD 
SMP 
SMA 

0 
2 
19 

0 
2,1 
19,5 

0 
0 
29 

0 
0 
29,9 

Perguruan 
Tinggi 

76 78,4 68 70,1 

 97 100,0 97 100,0 

 
Tabel 7. Distribusi responden menurut 
Berat Badan Orang Tua di Empat SD 
Swasta Jember (SD Al Furqan, SD AL 
Amin, SD Muhamadiyah dan SD Aletheia) 
Tahun 2010 

 

Berat Badan 

Orang Tua 

Obesitas Non Obesitas 

n % n % 

Kedua orang 
tua gemuk 
Salah satu 
orang tua 
gemuk 
Kedua orang 
tua tidak 
gemuk 

31 
 

32 
 
 

34 

32,0 
 

33,0 
 
 

35,0 

5 
 

33 
 
 

59 

5,2 
 

34,0 
 
 

60,8 

Total  97 100,0 97 100,0 

 
C. Rasio prevalensi (RR) yang 
berhubungan dengan Obesitas 

Tabel 7. Rasio Prevalensi yang 
berhubungan dengan Obesitas 

No. Faktor  Exp (B) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Jenis kelamin anak 
Factor genetic 
Pendapata orang tua 
Body image 
 

3,321 
2,877 
2,437 
1,822 
 
 

Mengetahui seberapa besarnya nila Rasio 
Prevalensi (RR) obesitas, maka dapat di 
lihat nilai Exp (B) pada output SPSS 
binary logistic with forward likelohood 
ratio stepwise. Berdasarkan nilai dalam 
Exp (B) didapatkan.  
a. Rasio prevalensi jenis kelamin 

responden terhadap kejadian obesitas 
di peroleh nilai rasio prevalensi = 
3,321. Nilai ini berarti bahwa resiko 
anak di Empat SD Swasta Jember (SD 
Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) untuk 
mengalami Obesitas pada anak yang 
berjenis kelamin laki-laki adalah 
sebesar 3,321 kali dibandingkan anak 
yang berjenis kelamin Perempuan. 



209

Faktor 
genetik 
sedang 
Tidak 
mempunyai 
faktor 
genetik 

32 
 
 
 

34 

33,0 
 
 
 

35,0 

33 
 
 
 

59 

34 
 
 
 

60.8 

Total  97 100,0 97 100,0 

 
B. Karakteristik Orang Tua Responden 
 
Tabel 4. Distribusi responden menurut 
pekerjaan orang tua di Empat SD Swasta 
Jember (SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

Pekerjaan Ayah 
Obesitas 

Non 
Obesitas 

n % n % 
PNS/ABRI/POLR
I/BUMN 
Pegawai Swasta 
Petani 
Wirawasta 
(Pedagang, 
pengrajin, tukang) 
Tidak bekerja 

47 
29 
0 

21 
 

0 

48,5 
29,9 

0 
21,6 

 
0 

51 
28 
0 

18 
 

0 

52,5 
29 
0 

18,5 
 

0 

Total  97 100,0 97 100,0 
 

Tabel 5. Distribusi Responden menurut 
Pendapatan Orang Tua perbulan di Empat SD 
Swasta Jember (SD Al Furqan, SD AL Amin, 
SD Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

Pendapatan Orang 
Tua 

Obesitas 
Non 

Obesitas 
N % N % 

> UMK Jember 
< UMK Jember 

94 96,9 90 92,8 
3 3,1 7 7,2 

Total  97 100,0 97 100,0 
 

Tabel 6. Distribusi responden menurut 
pendidikan di Empat SD Swasta Jember 
(SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 

 

Pendidikan 

Ayah 

Obesitas Non Obesitas 

N % N % 

SD 
SMP 
SMA 

0 
2 
19 

0 
2,1 
19,5 

0 
0 
29 

0 
0 
29,9 

Perguruan 
Tinggi 

76 78,4 68 70,1 

 97 100,0 97 100,0 

 
Tabel 7. Distribusi responden menurut 
Berat Badan Orang Tua di Empat SD 
Swasta Jember (SD Al Furqan, SD AL 
Amin, SD Muhamadiyah dan SD Aletheia) 
Tahun 2010 

 

Berat Badan 

Orang Tua 

Obesitas Non Obesitas 

n % n % 

Kedua orang 
tua gemuk 
Salah satu 
orang tua 
gemuk 
Kedua orang 
tua tidak 
gemuk 

31 
 

32 
 
 

34 

32,0 
 

33,0 
 
 

35,0 

5 
 

33 
 
 

59 

5,2 
 

34,0 
 
 

60,8 

Total  97 100,0 97 100,0 

 
C. Rasio prevalensi (RR) yang 
berhubungan dengan Obesitas 

Tabel 7. Rasio Prevalensi yang 
berhubungan dengan Obesitas 

No. Faktor  Exp (B) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Jenis kelamin anak 
Factor genetic 
Pendapata orang tua 
Body image 
 

3,321 
2,877 
2,437 
1,822 
 
 

Mengetahui seberapa besarnya nila Rasio 
Prevalensi (RR) obesitas, maka dapat di 
lihat nilai Exp (B) pada output SPSS 
binary logistic with forward likelohood 
ratio stepwise. Berdasarkan nilai dalam 
Exp (B) didapatkan.  
a. Rasio prevalensi jenis kelamin 

responden terhadap kejadian obesitas 
di peroleh nilai rasio prevalensi = 
3,321. Nilai ini berarti bahwa resiko 
anak di Empat SD Swasta Jember (SD 
Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) untuk 
mengalami Obesitas pada anak yang 
berjenis kelamin laki-laki adalah 
sebesar 3,321 kali dibandingkan anak 
yang berjenis kelamin Perempuan. 

Selengkapnya bisa dilihat pada tabel . 
Print Out bisa di lihat dilampiran 

b. Rasio prevalensi faktor genetik 
responden terhadap kejadian obesitas 
di peroleh nilai rasio prevalensi = 
2,877. Nilai ini berarti bahwa resiko 
anak di Empat SD Swasta Jember (SD 
Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) untuk 
mengalami Obesitas pada anak yang 
mempunyai faktor genetik adalah 
sebesar 2,877 kali dibandingkan anak 
yang tidak mempunyai faktor genetik. 
Selengkapnya bisa dilihat pada tabel . 
Print Out bisa di lihat dilampiran 

c. Rasio prevalensi faktor pendapatan 
orang tua terhadap kejadian obesitas di 
peroleh dilai Rasio prevalensi =2,437 
Nilai ini berarti bahwa resiko anak di 
Empat SD Swasta Jember (SD Al 
Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) untuk 
mengalami Obesitas pada anak yang 
mempunyai pendapatan orang tua > 
UMR Kabupaten Jember adalah 
sebesar 2,437 kali dibandingkan anak 
yang pendapatan orang tuanya < UMR 
kabupaten jember. Selengkapnya bisa 
dilihat pada tabel 5.15. Print Out bisa 
di lihat dilampiran 25. 

d. Rasio prevalensi obesitas terhadap 
kejadian body image di peroleh nilai 
rasio prevalensi = 1,822. Nilai ini 
berarti bahwa anak obesitas beresiko 
mengalami body image rendah sebesar 
1,822 kali bila di bandingkan dengan 
anak non obesitas 
 

D. Perbedaan Body Image antara anak 
Obesitas dan bukan Obesitas 
 
Tabel 8. Hubungan antara Obesitas pada 
anak dengan body image pada responden 
anak sekolah dasar di empat SD Swasta 
Jember (SD Al Furqan, SD AL Amin, SD 
Muhamadiyah dan SD Aletheia) Tahun 
2010 
 

 Body image  

Obesitas Baik 
n (%) 

Cukup 
n (%) 

Kurang 
n (%) 

Jumlah 
n (%) 

Ya 
 
Tidak 

25 
(25.8) 

61 
(63,0) 

33 
(34,0) 

31 
(32,0) 

39 
(40,2) 
5 (5,0) 

97 
(100,0) 

97 
(100,0) 

Jumlah  86 

(44,3) 

64 

(33,0) 

44 

(22,7) 

194 

(100,0) 

Keterangan: p = 0,000 
 Tabel 8 menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan proporsi dari body 
image antara anak obesitas dan bukan 
obesitas (dengan nilai p=0,000 atau 
p<0,05). Anak yang tidak mengalami 
Obesitas mempunyai body image (63,0%) 
lebih tinggi dari pada anak yang 
mengalami Obesitas (25,8%).  
 
Pembahasan 

Pada penelitian ini di dapatkan 
hasil yang signifikan terhadap hubungan 
antara obesitas dengan body image. Body 
image adalah sikap seseorang terhadap 
tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. 
Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan 
tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan 
dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu 
yang secara berkesinambungan 
dimodifikasi dengan pengalaman baru 
setiap individu (Stuart and Sundeen, 1991 
dalam Kelliat, 1992). Tingkat body image 
pada individu digambarkan oleh seberapa 
jauh individu merasa puas terhadap 
bagian–bagian tubuh dan penampilan fisik 
secara keseluruhan. Gambaran seseorang 
mengenai kondisi fisiknya, jika dia merasa 
bahwa keadaan fisiknya tidak sesuai 
dengan konsep idealnya, maka dia akan 
merasa dirinya memiliki kekurangan pada 
fisik atau penampilannya, meskipun 
mungkin bagi orang lain dia sudah 
dianggap menarik secara fisik. Seringkali 
keadaan yang demikian membuat 
seseorang tidak dapat menerima fisiknya 
seperti apa adanya sehingga dirinya 
menjadi rendah diri. 

Body image merupakan gambaran 
yang dimiliki dalam pikiran tentang 
ukuran, keadaan atau kondisi dan bentuk 
tubuh. Perubahan fisik yang dialami 
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seorang anak bisa mempengaruhi 
hubungan dengan orang lain. Sebagian 
anak ingin menghindari situasi  atau orang 
tertentu karena merasa begitu rendah diri 
atau malu. Semua perubahan ini ada 
saatnya seorang tidak merasa yakin 
terhadap diri sendiri (kurang percaya diri) 
merasa gemuk (obesitas) yang 
membuatnya merasa malu seakan semua 
orang memperhatikan 
ketidaksempurnaanya. Hal ini mungkin 
menyebabkan sulit bergaul dan 
menyesuaikan diri dengan orang lain. 

Damayanti (2005) mengatakan 
anak obesitas umumnya jarang bermain 
dengan teman sebayanya, cenderung 
menyendiri, tidak di ikutsertakan dalam 
permainan serta canggung dan menarik 
diri dari kontak sosial. Masalah psikososial 
ini sebabkan oleh faktor internal yaitu 
depresi, kurang percaya diri, persepsi diri 
(body image) yang negatif maupun rendah 
diri karena selalu menjadi bahan ejekan 
dari teman-temannya. Faktor eksternal 
juga berpengaruh besar karena sejak dini 
lingkungan menila anak gemuk sebagai 
orang malas, bodoh dan lamban.  
 Keadaan fisik merupakan hal yang 
penting dalam suksesnya pergaulan. 
Seorang anak sangat peka terhadap 
keadaan tubuh  yang tidak sesuai dengan 
gambaran masyarakat tentang tubuh ideal. 
Seorang anak mempunyai perhatian yang 
sangat besar terhadap penampilan diri 
(Monks dkk, 1991) apabila ada bagian 
tubuh atau seluruh tubuh dinilai tidak baik 
(tidak sesuai dengan gambaran ideal) maka 
cenderung akan mempengaruhi proses 
sosialisasinya. Bila seorang anak mengerti 
bahwa tubuhnya memenuhi persyaratan 
maka hal ini berakibat positif terhadap 
penilaian diri anak. Sedangkan bila ada 
penyimpangan–penyimpangan seperti 
kegemukan atau obesitas maka timbullah 
masalah–masalah yang berhubungan 
dengan perilaku diri dan sikap sosial anak. 
Seorang anak percaya bahwa kondisi fisik 
akan membuat  diterima atau ditolak oleh 
lingkungan sosial. 

 Anak yang memasuki umur 10-14 
tahun mulai mengembangkan suatu pola 
konsep diri yang sangat penting dalam 
menentukan kepribadian, tingkah laku 
sosial dan masa depannya kelak. Papalia 
dan Olds (2007) mengatakan bahwa 
sebagian besar anak pada umur 10-14 
tahun memperhatikan tentang penampilan 
mereka di bandingkan aspek lain dalam 
diri mereka dan banyak dari mereka yang 
tidak menyukai apa yang dilihat dikaca 
(Tobin Richards dkk dalam Papalia dan 
Olds , 2007).  
 Seluruh sikap dan pandangan 
individu terhadap dirinya sangat 
mempengaruhi individu dalam 
menafsirkan pengalamannya. Obesitas 
yang di alami oleh seorang anak dapat di 
tafsirkan berbeda-beda oleh setiap anak, 
karena masing-masing mempunyai sikap 
dan pandangan yang berbeda terhadap 
dirinya. Jika seorang anak menafsirkan 
obesitas yang di alaminya sebagai suatu 
halangan dan ia mendapatkan pengalaman 
yang tidak menyenangkan dari obesitas 
yang dimilikinya dimana anak memiliki 
hubungan yang kurang baik dengan teman-
teman dekatnya dan merasa teman-
temannya memandang dirinya secara 
negatif , memandang dirinya berbeda 
dengan orang lain dan juga teman-teman 
sekolahnya yang lainnya dapat membuat 
body imagenya  menjadi negatif. 
Sebaliknya jika obesitas yang di milikinya 
tidak menghalangi aktivitasnya maupun 
interaksinya dengan teman sebaya serta ia 
tidak mempunyai pengalaman yang jelek 
mengenai keadaan obesitasnya, hal 
tersebut tidak akan membuat body 
imagenya menjadi negatif. 
  Mustillo dkk dari penelitian 
longitudinalnya terhadap anak-anak umur 
9-16 tahun mendapatkan bahwa pada 
populasi umum, obesitas kronik 
berhubungan dengan psikopatologi. 
Beberapa penelitian lain menghubungkan 
obesitas dengan rasa tidak puas terhadap 
diri sendiri, kehidupan yang terisolasi, 
depresi dan rasa percaya diri yang rendah. 
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hubungan yang kurang baik dengan teman-
teman dekatnya dan merasa teman-
temannya memandang dirinya secara 
negatif , memandang dirinya berbeda 
dengan orang lain dan juga teman-teman 
sekolahnya yang lainnya dapat membuat 
body imagenya  menjadi negatif. 
Sebaliknya jika obesitas yang di milikinya 
tidak menghalangi aktivitasnya maupun 
interaksinya dengan teman sebaya serta ia 
tidak mempunyai pengalaman yang jelek 
mengenai keadaan obesitasnya, hal 
tersebut tidak akan membuat body 
imagenya menjadi negatif. 
  Mustillo dkk dari penelitian 
longitudinalnya terhadap anak-anak umur 
9-16 tahun mendapatkan bahwa pada 
populasi umum, obesitas kronik 
berhubungan dengan psikopatologi. 
Beberapa penelitian lain menghubungkan 
obesitas dengan rasa tidak puas terhadap 
diri sendiri, kehidupan yang terisolasi, 
depresi dan rasa percaya diri yang rendah. 

Richardson mendapatkan bahwa anak-
anak laki-laki dan  
perempuan usia 10-11 tahun lebih memilih 
anak tanpa obesitas sebagai teman. Satu 
konsekuensi potensial diskriminasi ini 
adalah anak dengan obesitas mungkin  
lebih memilih anak-anak yang lebih muda 
untuk menjadi temannya, yang tidak 
mendiskriminasi dan menghakimi berat 
badannya dan lebih berani untuk bermain 
dengan anak kecil yang gemuk juga. Rasa 
rendah diri dan tidak berani untuk bermain 
atau bergaul dengan teman sebaya atau 
yang lebih tua tersebut menghambat 
kemampuan komunikasi dan 
sosialisasinya. 
 Dalam penelitian kami, anak yang 
mengalami obesitas tidak semuanya 
mempunyai body image yang rendah. Ada 
25 siswa (25.8%) anak yang mengalami 
obesitas tetapi mereka mempunyai body 
image yang baik. Menurut pendapat 
peneliti saat seorang anak yang mengalami 
obesitas dan mereka tetap mempunyai 
body image baik, hal tersebut di sebabkan 
karena Obesitas bagi sebagian anak bukan 
merupakan penghalang atau suatu 
hambatan bagi mereka untuk berinteraksi 
dengan orang lain atau dengan teman 
sebayanya. Dengan bentuk dan ukuran 
tubuh yang lebih besar tidak 
mempengaruhi sikap dan  persepsi mereka 
terhadap penampilan fisiknya. Walau 
merasa gemuk tetapi mereka tetap 
menerima dan menghargai penampilan 
fisiknya. Mereka tidak malu, kecewa atau 
minder dengan penampilan fisiknya. 
Mereka juga tidak merasa mempunyai 
pengalaman yang tidak menyenangkan 
saat bermain dengan teman-temannya. 
Dengan respon positif yang dimiliki pada 
diri anak obesitas di dukung dengan 
respon positif pula dari lingkungan, akan 
membuat anak merasa di terima, harga diri 
meningkat yang pada akhirnya mereka 
bisa menerima dan merasa puas dengan 
kondisi fisiknya sehingga akan tercipta 
body image yang positif. 
 
 

Simpulan dan Saran 
 

Kesimpulan pada penelitian ini 
adalah ada hubungan antara obesitas pada 
anak dengan body image. Siswa dengan 
obesitas mempunyai body image lebih 
rendah bila dibandingkan dengan siswa 
bukan obesitas. Sehingga ada beberapa hal 
yang perlu di perhatikan oleh pihak 
sekolah, orang tua dan siswa.  

Bagi pihak sekolah perlu adanya 
kerja sama dengan psikolog untuk 
memberikan konseling dan mengatasi 
masalah psikologis (body image) yang 
sebagian besar dirasakan anak dengan 
obesitas agar nantinya pada saat memasuki 
usia remaja mereka mempunyai konsep 
diri khususnya body image yang baik.  

Mengingat obesitas merupakan 
faktor risiko terhadap body image maka 
para orang tua harus peka terhadap 
masalah psiko-sosial pada anak sehingga 
deteksi dini dan intervensi dini terhadap 
dampak psiko-sosial bisa segera di 
upayakan sehingga anak mendapatkan 
tumbuh kembang optimal. 

Bagi Para siswa di anjurkan untuk 
menjaga berat badan atau menurunkan 
berat badan dengan mengatur pola makan 
yang sehat dan meningkatkan aktivitas 
fisiknya seperti olahraga, membatasi 
waktu santai di depan televisi, main video 
game dan komputer. 
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REHABILITASI PARU DENGAN LATIHAN JALAN KAKI & UPPER LOWER BODY 
EXERCISE MENINGKATKAN FUNGSI KARDIOPULMONAL 

PENDERITA PPOK STABIL 
 

Chilyatiz Zahroh 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdatul Ulama Surabaya 

Email : chilyatiz@unusa.ac.id 
 
 
Abstract : Generally cardiopulmonary function of stable COPD is decreasing.  It’s cause by 
irreversible damage of airway.  The cardiopulmonary function can be increased through walking 
test and upper lower body exercises.  The objection of this research was to find the effect of 
pulmonary rehabilitation through walking test and upper lower body exercises to increase 
cardiopulmonary function of stable COPD patient. This was pre experimental research with one 
group of pre post test design.  The patient of stable COPD at Astma and COPD outpatient clinic 
RSU dr. Sutomo Surabaya was being observed as object the study.  Ten patient who were 
inclusionally qualified were taken through purposive sampling. The independent variable of this 
research pulmonary rehabilitation through walking test and upper lower body exercises, and the 
dependent variable was cardiopulmonary function.  The indicator of cardiac fungtion was heart 
rate, and pulmonary function was PEFR (peak expiratory flow rate), in which both were carried 
out before and after intervention. Paired T-test result showed that there were differences 
between pre and post test in heart rate (p=0,001) and PEFR (p=0,000).  This results revealed 
the fact that actually pulmonary rehabilitation through walking test and upper lower body 
exercises was increasing cardiopulmonary function of stable COPD, decreasing of heart rate 
and increasing PEFR.  The stable COPD’s patient are suggested to increase their frequency of 
exercise (depend on their ability) to get better function of their cardiopulmonary system in the 
future. 
 
Keyword: rehabilitation of COPD, exercises in COPD, walking test, upper-lower body exercise. 
 
 
 
Latar Belakang 
 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik 
(PPOK) kini mulai diperhitungkan sebagai 
masalah kesehatan yang menyebabkan 
angka kesakitan dan kecacatan serta 
meningkatkan biaya pengobatan dari tahun 
ketahun (Mulyono, 1997).  Penyakti 
bronchitis kronis dan emfisema paru, 
penyebab PPOK, meningkat seiring dengan 
semakin tinggi jumlah perokok dan pesatnya 
kemajuan industry, yang menghasilkan 
partikel dan gas berbahaya.  Partikel dan gas 
(asap rokok, kendaraan bermotor atau 

industry, asap kebakaran hutan, serta asap 
dapur berbahan kayu bakar) yang berukuran 
kurang dari 5 mikron, dapat terhirup 
bersama oksigen saat inspirasi.  Hal tersebut 
jika berlangsung terus – menerus dapat 
menyebabkan sesak napas. 

 
Sesak napas pada penderita PPOK 

eksaserbasi akut merupakan salah satu 
gejala yang signifikan, tetapi pada PPOK 
stabil sesak napas harus dapat 
diminimalisasi karena dapat mengakibatkan 
penurunan aktivitas sehari – hari dan 
kemandirian penderita.  Rehabilitasi paru 
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dimaksudkan untuk menjaga kestabilan 
PPOK, meningkatkan fungsi 
kardiopulmonal yang secara otomatis akan 
meningkatkan kemandirian penderitanya 
(Mangunnegoro, 2001).  Penderita PPOK 
harus dapat melakukan dan 
mempertahankan  gaya hidup sehat, antara 
lain dengan olah raga yang teratur (Hunter, 
2001).  Olahraga untuk penderita PPOK 
disesuaikan dengan kemampuan dalam 
beraktivitas, misal dengan olahraga jalan 
kaki dan olah gerak tubuh bagian atas dan 
bawah.  Namun sampai saat ini pengaruh 
rehabilitasi paru dengan jalan kaki dan upper 
lower body exercise  terhadap peningkatan 
fungsi kardiopulmonal penderita PPOK 
stabil belum diketahui. 

 
Pengaruh rehabilitasi paru dengan 

jalan kaki dan upper lower body exercise  
terhadap peningkatan fungsi kardiopulmonal 
penderita PPOK stabil yang belum diketahui 
menyebabkan penderita tidak pernah 
melakukan latihan ini.  Sesak yang dialami 
penderita PPOK eksaserbasi akut 
menyebabkan penderita berbaring dalam 
waktu yang lama sehingga menyebabkan 
penurunan ambilan oksigen dan control 
kardiovaskuler.  Hal ini juga menyebabkan 
penurunan kekuatan otot dan fungsi 
pernapasan.  Jika rehabilitasi paru tidak 
dilakukan, maka kekuatan otot dan fungsi 
pernapasan semakin menurun sehingga tidak 
dapat menghasilkan tekanan inspirasi yang 
cukup untuk melakukan ventilasi maksimal 
(Mangunnegoro, 2001).  Hal tersebut dapat 
bertambah parah dengan usia penderita 
PPOK yang umumnya adalah Lansia (anjut 
usia), dimana secara fisiologis telah terjadi 
perubahan pada sistem tubuh, antara lain 
penurunan kekuatan otot akibat penurunan 
massa otot.  Penurunan massa otot ini lebih 
disebabkan oleh atropi otot karena tidak 
digunakan (dissues).  Seseorang yang jarang 
berolahraga, cenderung tidak dapat 
mempertahankan massa otot, kekuatan otot 

dan koordinasi.  Namun perlu diketahui 
bahwa olahraga hanya dapat memperlambat 
proses penurunan massa otot tersebut 
(Hartono, 2006).   

 
Metode Penelitian 
 
Jenis penelitian quasy-experiment dengan 
pendekatan one group pre-post test design.  
Populasi terjangkau adalah 11 penderita 
PPOK di Poli Asma dan PPOK RSU dr. 
Sutomo Surabaya.  Besar sampel yaitu 10 
responden dengan cara purposive sampling.  
Variable independen adalah rehabilitasi paru 
dengan jalan kaki dan upper lower body 
exercise, sedangkan variable dependen 
adalah fungsi kardiopulmonal.  Data fungsi 
kardiopulmonal didapatkan dengan 
mengukur nadi istirahat sebagai indicator 
fungsi kardio dan PEFR sebagai indicator 
fungsi pulmonal.  Analisis data 
menggunakan uji t berpasangan dengan 
tingkat kemaknaan 0,05. 
 
Hasil Penelitian 
 
Uraian akan dimulai dengan data umum 
yang menampilkan karakteristik lokasi 
pengambilan data, karakteristik demografi 
responden yang meliputi umur, jenis 
kelamin, riwayat merokok dan kebiasaan 
olahraga responden kemudian akan 
dilanjutkan dengan data khusus (variable 
yang diukur, antara lain : nadi dan PEFR), 
yaitu tentang pengaruh rehabilitasi paru 
dengan latihan jalan kaki dan upper-lower 
body exercise terhadap peningkatan fungsi 
kardiopulmonal. 
 
Gambaran umum lokasi penelitian 
 
Tempat pengambilan data untuk penelitian 
ini adalah Poli Asma dan PPOK RSU DR. 
Soetomo Surabaya. Sejak satu tahun yang 
lalu Poli Asma dan PPOK terppisah dari 
Unit Rawat Jalan Paru RSU DR. Soetomo 
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2. Data Khusus 
a. Nadi istirahat 

Table 1.1 Hasil pengukuran nadi 
istirahat 

Indikator Nadi 
sebelum 
latihan 

Nadi 
sesudah 
latihan 

Mean 85,4 
x/menit 

75,8 
x/menit 

Uji t 4,922 
Sig.(2 
tailed) 

0,001 

Korelasi 0,787 
Sig. 0,007 

b. PEFR 
Table 1.2 Hasil pengukuran PEFR 

Indikator PEFR 
sebelum 
latihan 

PEFR 
sesudah 
latihan 

Mean 230 
L/menit 

294 
L/menit 

Uji t -6,059 
Sig.(2 
tailed) 

0,000 

Korelasi 0,930 
Sig. 0,000 

 
 
Pembahasan 
 
1. Nadi Istirahat 
 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan 
terhadap penderita PPOK stabil RSU DR. 
Soetomo Surabaya, didapatkan bahwa, 
sebelum dilakukan latihan jalan kaki dan 
upper-lower body exercise, mayoritas (70%)  
responden memiliki denyut nadi di atas 
normal (>80 kali/menit). Dan hanya 30 % 
responden yang denyut nadi istirahatnya 
normal (70-80 kali/menit). Namun, setelah 
dilakukan latihan jalan kaki upper-lower 
body exercise, didapatkan penurunan denyut 
nadi istirahat, dimana nadi istirahat 

responden yang semula di atas normal 
menjadi normal dan nadi istirahat yang 
semula normal tetap bertahan pada kisaran 
denyut nadi normal. 

 
Nadi merupakan indicator status 

sirkulasi (Potter, 1997), nadi penderita 
PPOK umumnya lebih cepat (>80 
kali/menit), hal ini terkait dengan sedikitnya 
pasokan atau supply O2 dan air trapping 
(udara expirasi yang terjebak) di alveoli 
sehingga pertukaran gas tidak berjalan 
dengan optimal, akibatnya CO2 tidak dapat 
dikeluarkan dan difusi O2 terganggu. Kadar 
CO2 yang meningkat dan kadar O2 yang 
menurun akan merangsang pusat 
kardiovaskuler di otak dan menstimulasi 
medulla adrenal untuk melepaskan 
katekolamin (epinefrin dan nor epinefrin). 
Katekolamin mempengaruhi sel B di jantung 
dan memicu depolarisasi sinus node yang 
memyebabkan jantung berdenyut lebih 
kencang atau cepat (Bullock, 2000). 

 
Rehabilitasi paru dengan latihan jalan 

kaki dan upper-lower body exercise adalah 
suautu upaya untuk mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi kardiopulmonal 
penderita PPOK (Bartolome, 1995). Tubuh 
akan beradapatasi dengan program latihan 
jalan kaki dan upper-lower body exercise 
dalam waktu ± 4 mingggu (Brick, 2001). 

 
Selama latihan fisik terjadi kontraksi 

otot dan secara reflek akan merangsang 
pusat pernafasan dan dengan cepat 
meningkatakan ventilasi (Sherwood,2001). 
Selain meningkatakan ventilasi, keadaan ini 
juga memaksa alveoli untuk berdifusi lebih 
cepat. Peningkatan kapasitas difusi hampir 
tiga kali lipat antara keadaan istirahat dan 
keadaan latihan (Guyton, 1997). Dengan 
demikian pertukaran gas dapat terjadi 
dengan normal. Hal ini dapat meningkatkan 
pasokan atau supply oksigen ke jaringan dan 
pengeluaran CO2 dari paru. Kadar O2 tubuh 
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body exercise, didapatkan penurunan denyut 
nadi istirahat, dimana nadi istirahat 

responden yang semula di atas normal 
menjadi normal dan nadi istirahat yang 
semula normal tetap bertahan pada kisaran 
denyut nadi normal. 

 
Nadi merupakan indicator status 

sirkulasi (Potter, 1997), nadi penderita 
PPOK umumnya lebih cepat (>80 
kali/menit), hal ini terkait dengan sedikitnya 
pasokan atau supply O2 dan air trapping 
(udara expirasi yang terjebak) di alveoli 
sehingga pertukaran gas tidak berjalan 
dengan optimal, akibatnya CO2 tidak dapat 
dikeluarkan dan difusi O2 terganggu. Kadar 
CO2 yang meningkat dan kadar O2 yang 
menurun akan merangsang pusat 
kardiovaskuler di otak dan menstimulasi 
medulla adrenal untuk melepaskan 
katekolamin (epinefrin dan nor epinefrin). 
Katekolamin mempengaruhi sel B di jantung 
dan memicu depolarisasi sinus node yang 
memyebabkan jantung berdenyut lebih 
kencang atau cepat (Bullock, 2000). 

 
Rehabilitasi paru dengan latihan jalan 

kaki dan upper-lower body exercise adalah 
suautu upaya untuk mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi kardiopulmonal 
penderita PPOK (Bartolome, 1995). Tubuh 
akan beradapatasi dengan program latihan 
jalan kaki dan upper-lower body exercise 
dalam waktu ± 4 mingggu (Brick, 2001). 

 
Selama latihan fisik terjadi kontraksi 

otot dan secara reflek akan merangsang 
pusat pernafasan dan dengan cepat 
meningkatakan ventilasi (Sherwood,2001). 
Selain meningkatakan ventilasi, keadaan ini 
juga memaksa alveoli untuk berdifusi lebih 
cepat. Peningkatan kapasitas difusi hampir 
tiga kali lipat antara keadaan istirahat dan 
keadaan latihan (Guyton, 1997). Dengan 
demikian pertukaran gas dapat terjadi 
dengan normal. Hal ini dapat meningkatkan 
pasokan atau supply oksigen ke jaringan dan 
pengeluaran CO2 dari paru. Kadar O2 tubuh 

yang terpenuhi dan CO2 yang menurun 
menyebabkan rangsangan pada pusat 
kardiovaskuler di otak untuk menurunkan 
pelepasan katekolamin. Katekolamin secara 
umum bekerja memperkuat aktivitas saraf 
simpati dan mengakibatkan denyut nadi 
meningkat, sehingga jika sintesis 
katekolamin menurun maka terjadi pula 
penurunan aktivitas saraf simpati 
(Sherwood, 2001). Hal tersebut secara 
otomatis akan menurunkan denyut nadi. 

 
Latihan fisik ini jika dilakukan secara 

rutin dengan dosis yang sesuai (3-5 
kali/minggu, selama 30 menit) maka dapat 
menurunkan denyut nadi istirahat penderita 
PPOK secara bertahap, yang semula di atas 
80 kali/menit, menjadi normal, yaitu 70-80 
kali/menit. Dan apabila denyut nadi istirahat 
penderita telah mencapai normal setelah 
latihan maka latihan ini bertujuan untuk 
mempertahankan nadi istirahat yang normal. 
Dengan demikian, rehabilitasi paru dengan 
latihan jalan kaki dan upper-lowerbody 
exercise dapat menurunkan nadi istirahat 
penderita PPOK stabil apabila dilakukan 
secara terus-menrus, hal ini ditunjang pula 
oleh hasil uji paired t-test yang 
menunjukkan adanya perbedaan denyut nadi 
istirahat yang bermakna antara sebelum dan 
sesudah dilakukan latihan. Penurunan nadi 
istirahat dan terpenuhiny kebutuhan O2 
jaringan dapat digunakan sebagai indicator 
peningkatan fungsi jantung-paru 
(cardiopulmonary). Oleh sebab itu 
rehabilitasi paru dengan latihan jalan kaki 
dan upper-lower body exercise sebaiknya 
dilakukan secara rutin dengan dosis yang 
sesuai dengan toleransi aktivitas masing-
masing individu untuk memperbaiki dan 
mempertahankan fungsi kardiopulmonal 
penderita PPOK stabil. Peran serta keluarga 
sangat dibutuhkan untuk member motivasi 
dan mendampingi penderita saat melakukan 
latihan jalan kaki dan upper-lower body 
exercise, namun apabila petugas kesehatan 

terutama perawat tidak memberikan 
penjelasan yang baik mengenai pentingnya 
latihan fisik untuk rehabilitasi paru penderita 
PPOK maka penderita dan keluarga tidak 
akan mengetahui manfaat latihan dan tidak 
melakukan latihan ini untuk memperbaiki 
dan mempertahankan fungsi 
kardiopulmonal. 
 
2. Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) 
 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan 
terhadap penderita PPOK stabil di RSU dr. 
Sutomo Surabaya, didapatkan bahwa, 
sebelum dilakukan jalan kaki dan upper-
lower body exercise, seluruh responden 
menunjukkan angka PEFR di bawah normal 
(< 440 L/menit).  Namun, setelah dilakukan 
jalan kaki dan upper-lower body exercise, 
didapatkan peningkatan PEFR pada seluruh 
responden, yaitu mendekati normal. 

 
Peak Expiratory Flow Rate adalah 

aliran udara puncak yang dihasilkan saat 
ekspirasi yang diukur dengan menggunakan 
flow meter. Alat ini digunakan untuk 
mengetahui adanya obstruksi jalan napas 
(secara kasar). Nilai PEFR seseorang 
dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan 
tinggi badan. 

 
Nilai Peak Expiratory Flow Rate 

responden yang kurang dari 440 L/menit, 
menunjukkan adanya hambatan pada saluran 
napas responden.  Pada penderita PPOK 
produksi secret yang berlebihan menjadi 
masalah utama tersumbatnya saluran napas.  
Selain itu, kondisi peradangan yang terjadi 
pada saluran napas semakin memperparah 
sumbatan jalan napas.  Peradangan tersebut 
disebabkan akibat pajanan udara berpolusi 
(asap rokok dan allergen), kondisi lain yang 
memperparah adalah kinerja alveoli yang 
kurang optimal untuk melakukan pertukaran 
gas.  Kondisi tersebut menyebabkan 
peningkatan resistensi saluran napas.  Hal 
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ini menyebabkan ekspirasi akan lebih sulit 
dilakukan daripada inspirasi (Greenspan, 
1998), sehingga nilai PEFR penderita PPOK 
umumnya lebih rendah dari normal. 

 
Rehabilitasi paru dengan latihan jalan 

kaki dan upper-lower body exercise adalah 
suatu upaya untuk mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi alveoli dalam 
pertukaran gas.  Latihan ini juga 
menstimulus peneluaran secret dari jalan 
napas.  Tubuh akan beradaptasi dengan 
program latihan ini dalam waktu ± 4 minggu 
(Brick, 2001). 

 
Selama latihan fisik, otot yang 

berkontraksi akan membentuk 
karbondioksida dalam jumlah lebih banyak 
dan menggunakan banyak sekali oksigen 
(Guyton, 2012).  Hal tersebut menstimulasi 
medulla oblongata untuk melepaskan 
katekolamin (epinefrin) (Bullock, 2000).  
Katekolamin berfungsi sebagai transmisi 
adrenergic yang memperantarai efek 
langsung pada relaksasi otot polos dan 
bronkeal (Greespan, 1998), sehingga terjadi 
pelebaran saluran napas dan aliran menjadi 
lancer.  Epinefrin juga berperan dalam 
merangsang ventilasi.  Kadar epinefrin 
dalam sirkulasi meningkat selama olahraga 
sebagai respon terhadap pembentukan 
potensial aksi pada sistem saraf simpatis 
yang menyertai peningkatan aktivitas fisik 
(Sheewood, 2001).  Hal tersebut 
menyebabkan bronkodilatasi.  Keadaan 
bronkodilatasi akan menurunkan resistensi 
saluran pernapasan sehingga aliran udara 
(inspirasi dan ekspirasi) menjadi lebih 
lancar.  Latihan rehabilitasi paru juga 
memaksa paru terutama alveoli untuk 
berdifusi lebih baik, dengan demikian aliran 
udara lebih lancar dan difusi juga lebih 
optimal.  Hal ini yang menyebabkan nilai 
PEFR responden meningkat setelah 
dilakukan latihan jalan kaki dan upper-lower 

body exercise selama ± 4 minggu secara 
teratur. 

 
Meskipun didapatkan nilai PEFR 

responden sesudah latihan jalan kaki dan 
upper-lower body exercise, namun 
peningkatan tersebut masih di bawah nilai 
normal.  Hal tersebut sangat wajar 
mengingat kondisi saluran napas penderita 
PPOK telah megalami kerusakan yang 
bersifat irreversible sehingga produksi secret 
trakeobronkeal berlebihan, maka 
peningkatan PEFR sekecil apapun telah 
menunjukkan adanya perbaikan saluran 
napas.  Sehingga dengan peningkatan fungsi 
alveoli dalam pertukaran gas dan adanya 
peningakatan PEFR maka fungsi pulmonal 
juga mengalami peningkatan.  Dengan 
demikian latihan jalan kaki dan upper-lower 
body exercise berpengaruh terhadap 
peningkatan fungsi pulmonal. 
 
3. Pengaruh Rehabilitasi Paru dengan 

latihan jalan kaki dan upper-lower body 
exercise yang konsisten terhadap 
peningkatan fungsi kardiopulmonal. 

 
Menurut Bartolome (1995), latihan 

jalan kaki dan upper-lower body exercise 
merupakan salah satu upaya rehabilitasi paru 
bagi penderita PPOK stabil. Latihan fisik 
akan meningkatkan denyut nadi dan 
memaksa paru untuk napas dalam untuk 
memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen 
(Potter,1997). Selama latihan fisik, reseptor-
reseptor di sendi dan otot yang tereksitasi 
selama kontraksi otot secara refleks 
merangsang pusat pernapasan dan dengan 
cepat meningkatakan ventillasi (Sherwood, 
2001). Gerakan tubuh, terutama lengan dan 
tungkai, dianggap meningkatkan ventilasi 
paru dengan merangsang proprioreseptor 
sendi dan otot, yang kemudian menjalarkan 
impuls eksitasi ke pusat pernapasan 
sehingga meningkatkan ventilasi beberapa 
kali lipat (Guyton, 1997). Selain itu, gerakan 
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jalan kaki dan upper-lower body exercise 
merupakan salah satu upaya rehabilitasi paru 
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akan meningkatkan denyut nadi dan 
memaksa paru untuk napas dalam untuk 
memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen 
(Potter,1997). Selama latihan fisik, reseptor-
reseptor di sendi dan otot yang tereksitasi 
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merangsang pusat pernapasan dan dengan 
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impuls eksitasi ke pusat pernapasan 
sehingga meningkatkan ventilasi beberapa 
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lengan meningkatkan kontraksi otot antara 
iga eksternal yang membantu dalam upaya 
pengembangan rongga toraks. 

 
Gerakan lengan, ke atas – bawah – 

samping – dan belakang, yang dilakukan 
saat upper-lower body exercise tidak hanya 
melatih kekuatan otot lengan tetapi juga 
memaksa otot-otot antar iga  eksternal untuk 
berkontraksi. Hasil kontraksi otot-otot antar 
iga eksternal akan mengangkat iga ke arah 
depan dan ke arah luar, sehingga 
memperbesar rongga toraks dalam dimensi 
depan-ke-belakang dan sisi-ke-sisi. Hal ini 
membantu dalam upaya compliance sistem 
paru (pengembangan paru dan toraks 
bersama-sama) yang lebih optimal dan 
sekaligus memungkinkan ekspansi paru 
lebih maksimal untuk meningkatkan 
ventilasi. 

Pada kenyataannya, ada sebagian 
responden yang menolak untuk melakukan 
latihan fisik ini dengan alasan sesak napas, 
dada berdebar, kelelahan dan penurunan 
kekuatan otot.  Para responden menyatakan 
saat istirahat saja sesak apalagi jika 
digunakan untuk olahraga.  Namun dengan 
pendekatan persuasive dan penjelasan yang 
rasional tentan manfaat olahraga dan akibat 
jika tidak berolahraga membuat responden 
akhirnya mau melakukan latihan ini.  Pada 
akhir sesi, responden menyatakan banyak 
manfaat setelah melakukan latihan jalan 
kaki dan upper-lower body exercise, antara 
lain: dapat melakukan pekerjaan rumah 
tangga tanpa rasa sesak dan jarang 
terbangun saat tidur malam karena tiba – 
tiba sesak.  Selanjutnya agar latihan ini 
memberikan pengaruh yang maksimal maka 
peneliti menyarankan agar latihan tetap 
dilakukan dengan menambah jarak tempuh 
sesuai dengan kemampuan. 
 
 
 
 

Simpulan 
 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Rehabilitasi paru dengan jalan kaki dan 

upper-lower body exercise dapat 
menurunkan denyut nadi istirahat 
penderita PPOK stabil. 

2. Rehabilitasi paru dengan latihan jalan 
kaki dan upper-lower body exercise 
dapat meningkatkan PEFR penderita 
PPOK stabil. 

3. Rehabilitasi paru dengan latihan jalan 
kaki dan upper-lower body exercise 
yang dilakukan secara terus menerus 
dengan dosis yang sesuai akan 
meningkatkan fungsi kardiopulmonal 
penderita PPOK. 
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Abstract : Some researchs indicates that coffee can reduce blood uric acid levels. 
One of coffee processing liked that is coffee ice cream. Purpose of this research is 
analyze giving influence of coffee ice cream to decrease of blood uric acid levels 
to hyperuricemia patient in Manukan Wetan village of Surabaya. Design research 
is quasy-experimental with method non equivalent control group design. As 
population is hyperuricemia patient in Manukan Wetan village of Surabaya. With 
number of samples 32 mans who selected in probability sampling with method 
simple random sampling. Instrument of research applies observation sheet of 
blood uric acid levels. Data is analyzed by using statistic test paired t-test and 
independent t-test. Result of research through paired t-test at group of experiment 
is got p = 0,000, means there are difference between pre-test and post-test after 
given therapy coffee ice cream. paired t-test at group of control is got p = 0,081, 
means happened improvement of blood uric acid levels to group of control that is 
not given therapy coffee ice cream. At test result independent t-test is got p = 
0,008, means there are difference between result of post-test at group of 
experiment and group of control. Implication from this research is coffee ice 
cream can reduce blood uric acid levels to hyperuricemia patient. So, all 
hyperuricemia patient can apply coffee ice cream as therapy choice alternative of 
non farmakologis to reduce high blood uric acid levels. 

Keywords : Therapy Coffee Ice Cream, Blood Uric Acid Levels, Hyperuricemia 

 

Latar Belakang 

Asam urat adalah produk akhir 
dari metabolisme purin atau 
merupakan hasil samping dari 
pemecahan sel yang terdapat di 
dalam darah. Secara alami purin 
terdapat di dalam tubuh dan dapat 
pula ditemukan dalam makanan. 
Pada kondisi kadar asam urat darah 
di atas angka normal disebut sebagai 
hiperurisemia. Hiperurisemia dapat 

menyebabkan gout (peradangan 
karena penumpukan kristal 
monosodium urat pada jaringan) 
(Terkeltaub, 2001; Becker & 
Meenaskshi, 2005; dikutip oleh 
Sudoyo, 2006: 1203). Hasil dari 
survei pendahuluan peneliti di 
masyarakat Kelurahan Manukan 
Wetan Surabaya ternyata mayoritas 
masyarakat tidak mengetahui bahwa 
kadar asam urat darahnya tinggi, hal 
ini karena mereka malas pergi ke 
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Puskesmas untuk sekedar 
mengontrol kadar asam urat 
darahnya, adapun yang sudah 
mengetahui dirinya menderita 
penyakit asam urat tetapi mereka 
hanya mengkonsumsi jamu 
penghilang nyeri yang dijual bebas 
yang mempunyai dampak buruk bagi 
lambung, hati dan ginjal. Banyak 
pengobatan yang dapat dilakukan 
untuk menghilangkan keluhan asam 
urat. Namun kini, banyak orang lebih 
memilih sembuh dengan perlahan-
lahan dengan dampak buruk 
seminimal mungkin dari pada 
sembuh dengan cepat tetapi resiko 
efek buruknya lebih tinggi yaitu 
memanfaatkan berbagai macam 
tanaman yang telah disediakan oleh 
alam sebagai fasilitas bagi manusia 
(Smart, 2010: 96). 

Berdasarkan data WHO tahun 
2004 tercatat sebanyak 47.150 jiwa 
menderita asam urat, kejadian asam 
urat akan terus meningkat pada tahun 
2005. Kejadian yang pasti dari 
hiperurisemia dan gout di masyarakat 
pada saat ini belum jelas. Prevalensi 
hiperurisemia di masyarakat 
diperkirakan antara 2,3 sampai 
17,6%. Sedangkan prevalensi gout 
bervariasi antara 1,6 sampai 13,6 per 
seribu penduduk (Kelley & 
Wortmann, 1997; Sudoyo, 2006). 
Prevalensi hiperurisemia dan gout 
pada penduduk Maori di Selandia 
Baru cukup tinggi dibandingkan 
dengan bangsa eropa. Prevalensi 
hiperurisemia pada laki-laki 24,5% 
dan perempuan 23,9%, sedangkan 
prevalensi gout 6,4% (Klemp et al, 
1996; Sudoyo,2006). Di samping itu 
menurut WHO penderita gangguan 
sendi di Indonesia mencapai 81% 
dari populasi, hanya 24% yang pergi 
ke dokter, sedangkan 71% cenderung 
langsung mengkonsumsi obat-obatan 

pereda nyeri yang dijual bebas 
(Riskesdas 2007-2008). Berdasarkan 
data yang diperoleh dari Puskesmas 
Manukan Kulon pada bulan Januari-
Maret 2013 didapatkan 30 orang 
yang hasil laboratoriumnya 
menunjukkan kadar asam urat darah 
di atas 7 mg/dl dan mayoritas berusia 
di atas 40 tahun. Sedangkan hasil 
studi pendahuluan yang dilakukan 
oleh peneliti pada 14 April 2013 di 
Kelurahan Manukan Wetan Surabaya 
dari 7 orang yang diwawancarai dan 
dilakukan tes kadar asam urat darah 
didapatkan 4 orang dalam kadar 
asam urat darah yang normal dan 3 
orang teridentifikasi memiliki kadar 
asam urat darah di atas normal yaitu 
2 orang tidak melakukan pengobatan 
apapun dan 1 orang mengkonsumsi 
jamu yang dijual bebas.  

Dalam kondisi normal, asam 
urat dihasilkan oleh tubuh dan 
dikeluarkan dalam bentuk urine. 
Proses pembuangan ini diatur oleh 
ginjal, namun pada keadaan kadar 
asam urat dalam tubuh berlebihan 
(hiperurisemia) ginjal tidak mampu 
secara optimal mengaturnya 
sehingga kristal monosodium urat 
mengendap dalam cairan synovial 
yang nantinya membentuk tophi. 
Tophi yakni benjolan keras di cuping 
telinga, kaki, atau tangan dan hal ini 
merupakan tanda terjadinya gout 
(Muhammad, 2011: 16). Faktor-
faktor yang mampu meningkatkan 
kadar asam urat adalah pola makan, 
keturunan, hormonal, jenis kelamin, 
umur, berat badan dan penyakit 
tertentu. Jika kadar asam urat darah 
yang tinggi tidak segera ditangani 
dengan tepat maka akan 
menyebabkan peradangan sendi 
menahun yang berulang-ulang dan 
terjadi pengendapan kristal 
monosodium urat di ginjal. Kadar 
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Puskesmas untuk sekedar 
mengontrol kadar asam urat 
darahnya, adapun yang sudah 
mengetahui dirinya menderita 
penyakit asam urat tetapi mereka 
hanya mengkonsumsi jamu 
penghilang nyeri yang dijual bebas 
yang mempunyai dampak buruk bagi 
lambung, hati dan ginjal. Banyak 
pengobatan yang dapat dilakukan 
untuk menghilangkan keluhan asam 
urat. Namun kini, banyak orang lebih 
memilih sembuh dengan perlahan-
lahan dengan dampak buruk 
seminimal mungkin dari pada 
sembuh dengan cepat tetapi resiko 
efek buruknya lebih tinggi yaitu 
memanfaatkan berbagai macam 
tanaman yang telah disediakan oleh 
alam sebagai fasilitas bagi manusia 
(Smart, 2010: 96). 

Berdasarkan data WHO tahun 
2004 tercatat sebanyak 47.150 jiwa 
menderita asam urat, kejadian asam 
urat akan terus meningkat pada tahun 
2005. Kejadian yang pasti dari 
hiperurisemia dan gout di masyarakat 
pada saat ini belum jelas. Prevalensi 
hiperurisemia di masyarakat 
diperkirakan antara 2,3 sampai 
17,6%. Sedangkan prevalensi gout 
bervariasi antara 1,6 sampai 13,6 per 
seribu penduduk (Kelley & 
Wortmann, 1997; Sudoyo, 2006). 
Prevalensi hiperurisemia dan gout 
pada penduduk Maori di Selandia 
Baru cukup tinggi dibandingkan 
dengan bangsa eropa. Prevalensi 
hiperurisemia pada laki-laki 24,5% 
dan perempuan 23,9%, sedangkan 
prevalensi gout 6,4% (Klemp et al, 
1996; Sudoyo,2006). Di samping itu 
menurut WHO penderita gangguan 
sendi di Indonesia mencapai 81% 
dari populasi, hanya 24% yang pergi 
ke dokter, sedangkan 71% cenderung 
langsung mengkonsumsi obat-obatan 

pereda nyeri yang dijual bebas 
(Riskesdas 2007-2008). Berdasarkan 
data yang diperoleh dari Puskesmas 
Manukan Kulon pada bulan Januari-
Maret 2013 didapatkan 30 orang 
yang hasil laboratoriumnya 
menunjukkan kadar asam urat darah 
di atas 7 mg/dl dan mayoritas berusia 
di atas 40 tahun. Sedangkan hasil 
studi pendahuluan yang dilakukan 
oleh peneliti pada 14 April 2013 di 
Kelurahan Manukan Wetan Surabaya 
dari 7 orang yang diwawancarai dan 
dilakukan tes kadar asam urat darah 
didapatkan 4 orang dalam kadar 
asam urat darah yang normal dan 3 
orang teridentifikasi memiliki kadar 
asam urat darah di atas normal yaitu 
2 orang tidak melakukan pengobatan 
apapun dan 1 orang mengkonsumsi 
jamu yang dijual bebas.  

Dalam kondisi normal, asam 
urat dihasilkan oleh tubuh dan 
dikeluarkan dalam bentuk urine. 
Proses pembuangan ini diatur oleh 
ginjal, namun pada keadaan kadar 
asam urat dalam tubuh berlebihan 
(hiperurisemia) ginjal tidak mampu 
secara optimal mengaturnya 
sehingga kristal monosodium urat 
mengendap dalam cairan synovial 
yang nantinya membentuk tophi. 
Tophi yakni benjolan keras di cuping 
telinga, kaki, atau tangan dan hal ini 
merupakan tanda terjadinya gout 
(Muhammad, 2011: 16). Faktor-
faktor yang mampu meningkatkan 
kadar asam urat adalah pola makan, 
keturunan, hormonal, jenis kelamin, 
umur, berat badan dan penyakit 
tertentu. Jika kadar asam urat darah 
yang tinggi tidak segera ditangani 
dengan tepat maka akan 
menyebabkan peradangan sendi 
menahun yang berulang-ulang dan 
terjadi pengendapan kristal 
monosodium urat di ginjal. Kadar 

asam urat darah dapat dikontrol 
dengan cara mengurangi konsumsi 
makanan yang mengandung tinggi 
purin atau bisa juga dengan 
mengkonsumsi makanan yang kaya 
dengan senyawa antioksidan.  

Selain buah-buahan dan sayuran, 
baru-baru ini kopi disebut mampu 
menjadi terapi alternatif untuk 
menurunkan kadar asam urat darah. 
Di dalam kopi terdapat senyawa 
polyphenol diantaranya adalah 
chlorogenic acid yang mampu 
menghambat aktivitas enzim 
xanthine oxidase sehingga 
menurunkan kadar asam urat darah. 
Kenyataan saat ini banyak orang 
masih berpendapat bahwa kopi buruk 
bagi kesehatan meskipun hal itu 
tidak sepenuhnya benar karena 
beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa kopi mampu menurunkan 
kadar asam urat darah. Berbeda 
dengan dahulu, saat ini olahan kopi 
semakin berkembang dan semakin 
banyak variasi yang disukai, salah 
satunya dalam bentuk coffee ice 
cream. Dengan alasan ini peneliti 
ingin membuktikan pengaruh coffee 
ice cream terhadap penurunan kadar 
asam urat darah pada penderita 
hiperurisemia di Kelurahan Manukan 
Wetan Surabaya. 

Bahan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
desain Quasy-Experimental dengan 
metode non equivalent control group 
design untuk mengetahui pengaruh 
pemberian coffee ice cream terhadap 
penurunan kadar asam urat darah 
pada penderita hiperurisemia. Dalam 
penelitian ini terdapat dua kelompok, 
yaitu kelompok perlakuan dimana 
pada kelompok ini akan diberikan 
intervensi dan kelompok kontrol 
yang tidak akan diberikan intervensi. 

Penelitian ini dilaksanakan di 
Kelurahan Manukan Wetan 
Surabaya. 

Teknik sampling yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
teknik “Probability Sampling” 
dengan jenis “Simple Random 
Sampling”. Teknik dalam 
pengambilan sampel pada penelitian 
ini yaitu peneliti mengadakan 
pendekatan dan memilih responden 
sesuai dengan kriteria inklusi untuk 
mendapat persetujuan sebagai 
responden penelitian. Dari populasi 
sebanyak 35 didapatkan sampel 
sebanyak 32 orang, caranya dengan 
menggunakan lotre secara acak. 
Kemudian peneliti membagikan 
kuesioner ke responden yang telah 
dipilih sebagai sampel penelitian. 
Selanjutnya peneliti melakukan pre 
test pada kedua kelompok setelah itu 
peneliti memberikan coffee ice cream 
pada kelompok perlakuan. 

Variabel bebas adalah 
pemberian coffee ice cream pada 
kelompok perlakuan. Sedangkan 
variabel tergantung dalam penelitian 
ini adalah adalah penurunan kadar 
asam urat darah sebelum dan sesudah 
diberikan intervensi baik pada 
kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol. Data umum terdiri 
dari data demografi sedangkan data 
khusus terdiri dari kadar asam urat 
darah pre dan post test. 

Hasil Penelitian 

Data Umum 

1. Karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 5.1 Karakteristik responden 
berdasarkan jenis kelamin pada 
penderita hiperurisemia. 

Pengaruh Coffee Ice Cream Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah Pada Penderita Hiperurisema 
(Diana Putri Januartiwi, Meiana Harfika)
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No Jenis Kelamin F % 
1 
2 

Perempuan 
Laki-Laki 

19 
13 

59 
41 

Total 32 100 
Dari tabel 5.1 menunjukkan 

bahwa dari 32 responden terdapat 19 
responden (59%) berjenis kelamin 
perempuan dan 13 responden (41%) 
berjenis kelamin laki-laki. 

2. Karakteristik responden 
berdasarkan usia 

Tabel 5.2 Karakteristik responden 
berdasarkan usia pada penderita 
hiperurisemia. 

No Usia F % 
1 
2 
3 
4 

< 40 tahun 
40-50 tahun 
51-60 tahun 
> 60 tahun 

2 
15 
13 
2 

6 
47 
41 
6 

Total 32 100 

Dari tabel 5.2 menunjukkan 
bahwa 2 responden (6%) berusia < 
40 tahun, 15 responden (47%) 
berusia antara 40-50 tahun, 13 
responden (41%) berusia antara 51-
60 tahun dan 2 responden (6%) 
berusia > 60 tahun. 

3. Karakteristik responden 
berdasarkan berat badan 

Tabel 5.3 Karakteristik responden 
berdasarkan berat badan pada 
penderita hiperurisemia. 

No Berat Badan F % 
1 
2 
3 
4 

40-50 kg 
51-60 kg 
61-70 kg 
> 70 kg 

7 
13 
12 
0 

22 
41 
37 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.3 menunjukkan 
bahwa 7 responden (22%) 
mempunyai berat badan antara 40-50 
Kg, 13 responden (41%) mempunyai 
berat badan antara 51- 60 Kg, 12 
responden (37%) mempunyai berat 
badan antara 61-70 Kg dan tidak ada 

responden yang mempunyai berat 
badan > 70 Kg. 

4. Karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan 
terakhir 

Tabel 5.4 Karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan terakhir pada 
penderita hiperurisemia. 

No Pendidikan Terakhir F % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tidak Sekolah 
SD/Sederajat 
SLTP/Sederajat 
SLTA/Sederajat 
DIII 
S1 
Lainnya 

2 
5 

10 
13 
2 
0 
0 

6 
16 
31 
41 
6 
0 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.4 menunjukkan 
bahwa 5 responden (16%) 
mempunyai pendidikan akhir SD/ 
Sederajat, 10 responden (31%) 
SLTP/Sederajat, 13 responden (41%) 
SLTA/Sederajat, 2 responden(6%) 
DIII dan 2 responden (6%) tidak 
sekolah. 

 
5. Karakteristik responden 

berdasarkan agama 

Tabel 5.5 Karakteristik responden 
berdasarkan agama pada penderita 
hiperurisemia. 

No Agama F % 

1 
2 
 

3 
4 
5 

Islam 
Kristen 
(Protestan/Katholik) 
Hindu 
Budha 
Lainnya 

29 
3 
 

0 
0 
0 

91 
9 
 

0 
0 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.5 menunjukkan 
bahwa 29 responden (95%) 
beragama Islam dan 3 responden 
(9%) beragama Kristen 
(Protestan/Katholik). 
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No Jenis Kelamin F % 
1 
2 

Perempuan 
Laki-Laki 

19 
13 

59 
41 

Total 32 100 
Dari tabel 5.1 menunjukkan 

bahwa dari 32 responden terdapat 19 
responden (59%) berjenis kelamin 
perempuan dan 13 responden (41%) 
berjenis kelamin laki-laki. 

2. Karakteristik responden 
berdasarkan usia 

Tabel 5.2 Karakteristik responden 
berdasarkan usia pada penderita 
hiperurisemia. 

No Usia F % 
1 
2 
3 
4 

< 40 tahun 
40-50 tahun 
51-60 tahun 
> 60 tahun 

2 
15 
13 
2 

6 
47 
41 
6 

Total 32 100 

Dari tabel 5.2 menunjukkan 
bahwa 2 responden (6%) berusia < 
40 tahun, 15 responden (47%) 
berusia antara 40-50 tahun, 13 
responden (41%) berusia antara 51-
60 tahun dan 2 responden (6%) 
berusia > 60 tahun. 

3. Karakteristik responden 
berdasarkan berat badan 

Tabel 5.3 Karakteristik responden 
berdasarkan berat badan pada 
penderita hiperurisemia. 

No Berat Badan F % 
1 
2 
3 
4 

40-50 kg 
51-60 kg 
61-70 kg 
> 70 kg 

7 
13 
12 
0 

22 
41 
37 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.3 menunjukkan 
bahwa 7 responden (22%) 
mempunyai berat badan antara 40-50 
Kg, 13 responden (41%) mempunyai 
berat badan antara 51- 60 Kg, 12 
responden (37%) mempunyai berat 
badan antara 61-70 Kg dan tidak ada 

responden yang mempunyai berat 
badan > 70 Kg. 

4. Karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan 
terakhir 

Tabel 5.4 Karakteristik responden 
berdasarkan pendidikan terakhir pada 
penderita hiperurisemia. 

No Pendidikan Terakhir F % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tidak Sekolah 
SD/Sederajat 
SLTP/Sederajat 
SLTA/Sederajat 
DIII 
S1 
Lainnya 

2 
5 

10 
13 
2 
0 
0 

6 
16 
31 
41 
6 
0 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.4 menunjukkan 
bahwa 5 responden (16%) 
mempunyai pendidikan akhir SD/ 
Sederajat, 10 responden (31%) 
SLTP/Sederajat, 13 responden (41%) 
SLTA/Sederajat, 2 responden(6%) 
DIII dan 2 responden (6%) tidak 
sekolah. 

 
5. Karakteristik responden 

berdasarkan agama 

Tabel 5.5 Karakteristik responden 
berdasarkan agama pada penderita 
hiperurisemia. 

No Agama F % 

1 
2 
 

3 
4 
5 

Islam 
Kristen 
(Protestan/Katholik) 
Hindu 
Budha 
Lainnya 

29 
3 
 

0 
0 
0 

91 
9 
 

0 
0 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.5 menunjukkan 
bahwa 29 responden (95%) 
beragama Islam dan 3 responden 
(9%) beragama Kristen 
(Protestan/Katholik). 

6. Karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan 

Tabel 5.6 Karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan pada 
penderita hiperurisemia. 

No Pekerjaan F % 
1 
2 
3 
4 
5 

Tidak Bekerja 
Swasta/Wiraswasta 
PNS/TNI/POLRI 
Purnawirawan 
Lainnya 

9 
10 
2 
1 

10 

29 
31 
6 
3 

31 
Total 32 100 

Dari tabel 5.6 menunjukkan 
bahwa 9 responden (29%) tidak 
bekerja, 10 responden (31%) bekerja 
swasta/wiraswasta, 2 responden (6%) 
bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI, 1 
responden (3%) purnawirawan dan 
10 responden (31%) bekerja lainnya. 

 

7. Karakteristik responden 
berdasarkan kebiasaan 
mengkonsumsi makanan tinggi 
purin 

Tabel 5.7 Karakteristik responden 
berdasarkan kebiasaan 
mengkonsumsi makanan tinggi purin 
pada penderita hiperurisemia. 

No Kebiasaan 
Konsumsi Purin 

F % 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak Pernah 
1 kali/minggu 
2 kali/minggu 
3 kali/minggu 

>3 kali/minggu 

21 
9 
1 
1 
0 

66 
28 
3 
3 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.7 menunjukkan 
bahwa 21 responden (66%) tidak 
pernah mengkonsumsi makanan 
tinggi purin dalam 1 minggu, 9  
responden (28%) 1 kali/minggu, 1 
responden (3%) 2 kali/minggu, 1 
responden (3%) 3 kali/minggu. 

 

8. Karakteristik responden 
berdasarkan terjadinya kadar 
asam urat tinggi  

Tabel 5.8 Karakteristik responden 
berdasarkan terjadinya kadar asam 
urat tinggi pada penderita 
hiperurisemia. 

No 
Terjadinya Kadar 
Asam Urat Tinggi 

F % 

1 
2 
3 
4 

Tidak Tahu 
Sejak Remaja 
Mempunyai Anak 
Sejak Lansia 

26 
0 
3 
3 

82 
0 
9 
9 

Total 32 100 

Dari tabel 5.8 menunjukkan 
bahwa 26 responden (82%) tidak 
tahu sejak kapan mempunyai kadar 
asam urat tinggi, 3 responden (9%) 
sejak mempunyai anak, 3 responden 
(9%) sejak lansia. 

9. Karakteristik responden 
berdasarkan ada tidaknya 
keluarga lain yang mempunyai 
kadar asam urat tinggi 

Tabel 5.9 Karakteristik responden 
berdasarkan ada tidaknya keluarga 
lain yang mempunyai kadar asam 
urat tinggi pada penderita 
hiperurisemia. 

No 
Keluarga Yang 

Terkena 
F % 

1 
2 
3 

Tidak Tahu 
Ada 
Tidak ada 

11 
13 
8 

34 
41 
25 

Total 32 100 

Dari tabel 5.9 menunjukkan 
bahwa 11 responden (34%) tidak 
tahu ada atau tidaknya keluarga lain 
yang juga mempunyai kadar asam 
urat tinggi, 13 responden (41%) ada 
keluarga lain yang juga mempunyai 
kadar asam urat tinggi dan 8 
responden (25%) tidak ada. 
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10. Karakteristik responden 
berdasarkan pengobatan yang 
digunakan sebelum penelitian 

Tabel 5.10 Karakteristik responden 
berdasarkan pengobatan yang 
digunakan sebelum penelitian pada 
penderita hiperurisemia. 

No 
Pengobatan Yang 

Digunakan 
F % 

1 
2 
3 
4 

Tidak Sama Sekali 
Dokter 
Tradisional/Herbal 
Keduanya 

26 
2 
4 
0 

81 
6 

13 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.10 menunjukkan 
bahwa 2 responden (5%) melakukan 
pengobatan dari dokter, 4 responden 
(13%) tradisional/herbal, dan 26 
responden (81%) tidak sama sekali. 

 

11. Karakteristik responden 
berdasarkan penyakit penyerta 
lainnya 

Tabel 5.11 Karakteristik responden 
berdasarkan penyakit penyerta 
lainnya pada penderita hiperurisemia. 

No 
Penyakit Penyerta 

Lainnya 
F % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Penyakit Jantung 
Penyakit Ginjal 
Darah Tinggi 
Diabetes 
Tidak Ada 
Lainnya 

0 
0 
0 
0 
32 
0 

0 
0 
0 
0 

100 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.11 menunjukkan 
bahwa 32 responden (100%) tidak 
menderita penyakit penyerta lainnya. 

Data Khusus 

1. Kadar asam urat darah pada 
kelompok perlakuan yang 
diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Tabel 5.12 Kadar asam urat darah 
pada kelompok perlakuan yang 

diberikan terapi coffee ice cream 
pada penderita hiperurisemia. 

 
NoRes. 

Kadar Asam Urat Darah Kelompok 
Perlakuan (mg/dl) 

Pre Test 
Post 
Test 

Perubahan 

1 7.5 6.6 -0.9 
2 7.4 6.4 -1.0 
3 7.1 6.7 -0.4 
4 8.5 7.8 -0.7 
5 8.0 7.6 -0.4 
6 7.2 6.3 -0.9 
7 7.7 7.3 -0.4 
8 7.5 7.0 -0.5 
9 7.2 6.7 -0.5 

10 7.4 6.5 -0.9 
11 8.4 7.7 -0.7 
12 10.9 10.1 -0.8 
13 7.5 7.3 -0.2 
14 8.0 7.1 -0.9 
15 7.7 6.8 -0.9 
16 7.3 6.7 -0.6 

Rata-rata 7.8 7.2 -0.7 
Keterangan:  
+ : Peningkatan   
- : Penurunan 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa 
terjadi penurunan kadar asam urat 
darah  pada semua responden 
kelompok perlakuan setelah 
diberikan terapi coffee ice cream 
selama 1 minggu. Nilai rata-rata pre-
test kadar asam urat darah adalah 7,8 
mg/dl, sedangkan nilai rata-rata post-
test adalah 7,2 mg/dl. Penurunan 
yang terjadi rata-rata 0,7 mg/dl, 
dengan penurunan terkecil 0,2 mg/dl 
dan penurunan terbesar 1,0 mg/dl. 

2. Kadar asam urat darah pada 
kelompok kontrol yang tidak 
diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Tabel 5.13 Kadar asam urat darah 
pada kelompok kontrol yang tidak 
diberikan terapi coffee ice cream 
pada penderita hiperurisemia. 

 
NoRes 

Kadar Asam Urat Darah Kelompok 
Kontrol (mg/dl) 

Pre Test Post Test Perubahan 
17 7.5 9.7 +2.2 
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10. Karakteristik responden 
berdasarkan pengobatan yang 
digunakan sebelum penelitian 

Tabel 5.10 Karakteristik responden 
berdasarkan pengobatan yang 
digunakan sebelum penelitian pada 
penderita hiperurisemia. 

No 
Pengobatan Yang 

Digunakan 
F % 

1 
2 
3 
4 

Tidak Sama Sekali 
Dokter 
Tradisional/Herbal 
Keduanya 

26 
2 
4 
0 

81 
6 

13 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.10 menunjukkan 
bahwa 2 responden (5%) melakukan 
pengobatan dari dokter, 4 responden 
(13%) tradisional/herbal, dan 26 
responden (81%) tidak sama sekali. 

 

11. Karakteristik responden 
berdasarkan penyakit penyerta 
lainnya 

Tabel 5.11 Karakteristik responden 
berdasarkan penyakit penyerta 
lainnya pada penderita hiperurisemia. 

No 
Penyakit Penyerta 

Lainnya 
F % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Penyakit Jantung 
Penyakit Ginjal 
Darah Tinggi 
Diabetes 
Tidak Ada 
Lainnya 

0 
0 
0 
0 
32 
0 

0 
0 
0 
0 

100 
0 

Total 32 100 

Dari tabel 5.11 menunjukkan 
bahwa 32 responden (100%) tidak 
menderita penyakit penyerta lainnya. 

Data Khusus 

1. Kadar asam urat darah pada 
kelompok perlakuan yang 
diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Tabel 5.12 Kadar asam urat darah 
pada kelompok perlakuan yang 

diberikan terapi coffee ice cream 
pada penderita hiperurisemia. 

 
NoRes. 

Kadar Asam Urat Darah Kelompok 
Perlakuan (mg/dl) 

Pre Test 
Post 
Test 

Perubahan 

1 7.5 6.6 -0.9 
2 7.4 6.4 -1.0 
3 7.1 6.7 -0.4 
4 8.5 7.8 -0.7 
5 8.0 7.6 -0.4 
6 7.2 6.3 -0.9 
7 7.7 7.3 -0.4 
8 7.5 7.0 -0.5 
9 7.2 6.7 -0.5 

10 7.4 6.5 -0.9 
11 8.4 7.7 -0.7 
12 10.9 10.1 -0.8 
13 7.5 7.3 -0.2 
14 8.0 7.1 -0.9 
15 7.7 6.8 -0.9 
16 7.3 6.7 -0.6 

Rata-rata 7.8 7.2 -0.7 
Keterangan:  
+ : Peningkatan   
- : Penurunan 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa 
terjadi penurunan kadar asam urat 
darah  pada semua responden 
kelompok perlakuan setelah 
diberikan terapi coffee ice cream 
selama 1 minggu. Nilai rata-rata pre-
test kadar asam urat darah adalah 7,8 
mg/dl, sedangkan nilai rata-rata post-
test adalah 7,2 mg/dl. Penurunan 
yang terjadi rata-rata 0,7 mg/dl, 
dengan penurunan terkecil 0,2 mg/dl 
dan penurunan terbesar 1,0 mg/dl. 

2. Kadar asam urat darah pada 
kelompok kontrol yang tidak 
diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Tabel 5.13 Kadar asam urat darah 
pada kelompok kontrol yang tidak 
diberikan terapi coffee ice cream 
pada penderita hiperurisemia. 

 
NoRes 

Kadar Asam Urat Darah Kelompok 
Kontrol (mg/dl) 

Pre Test Post Test Perubahan 
17 7.5 9.7 +2.2 

18 6.7 7.0 +0.3 
19 6.8 8.2 +1.4 
20 7.7 8.3 +0.6 
21 6.7 7.8 +1.1 
22 6.7 6.9 +0.2 
23 8.0 8.0 0 
24 7.6 6.8 -0.8 
25 7.4 8.2 +0.8 
26 6.7 7.2 +0.5 
27 7.4 7.4 0 
28 8.9 8.6 -0.3 
29 8.3 8.3 0 
30 8.4 9.6 +1.2 
31 9.2 8.4 -0.8 
32 12.0 11.7 -0.3 

Rata-rata 7.9 8.3 +0.4 

 

Keterangan:  
+ : Peningkatan 
- : Penurunan 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan kadar asam urat 
darah pada 9 responden kelompok 
kontrol yang tidak diberikan terapi 
coffee ice cream, 4 responden 
mengalami penurunan kadar asam 
urat darah dan 3 responden tidak 
mengalami perubahan kadar asam 
urat darah. Nilai rata-rata pre-test 
kadar asam darah pada kelompok 
kontrol adalah 7,9 mg/dl, rata-rata 
post-test adalah 8,3 mg/dl dan rata-
rata peningkatan kadar asam urat 
darah sebesar 0,4 mg/dl. 

3. Pengaruh coffee ice cream 
terhadap penurunan kadar 
asam urat darah pada 
penderita hiperurisemia di 
Kelurahan Manukan Wetan 
Surabaya. 

Tabel 5.14 Tabel statistik pre dan 
post kelompok perlakuan. 

Kelompok 
Perlakuan 

N Mean Std.Deviation 
Sig.(2-
tailed) 

Pre-test 16 7.831 0.9163 
0.000 

Post-test 16 7.162 0.9106 
Tabel 5.14 menunjukkan hasil 

uji dengan menggunakan paired t-

test, rata-rata kadar asam urat darah 
pada saat pre-test sebesar 7,8 mg/dl 
dan pada saat post-test sebesar 7,2 
mg/dl. Kadar asam urat darah saat 
pre-test dan post-test memiliki nilai ρ 
= 0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti 
ada perbedaan kadar asam urat darah 
saat pre-test dan post-test pada 
kelompok perlakuan yang diberikan 
terapi coffee ice cream selama 1 
minggu. 

Tabel 5.15 Tabel statistik pre dan 
post kelompok kontrol. 
 

Kelompok 
Kontrol 

N Mean Std.Deviation 
Sig.(2-
tailed) 

Pre-test 16 7.875 1.3582 
0.081 

Post-test 16 8.256 1.2532 
Tabel 5.15 menunjukkan hasil 

uji dengan menggunakan paired t-
test, rata-rata kadar asam urat darah 
pada saat pre-test sebesar 7,9 mg/dl 
dan pada saat post-test sebesar 8,3 
mg/dl. Kadar asam urat darah saat 
pre-test dan post-test memiliki nilai ρ 
= 0,081 > α = 0,05. Hal ini berarti 
terjadi peningkatan kadar asam urat 
darah saat pre-test dan post-test pada 
kelompok kontrol yang tidak 
diberikan terapi coffee ice cream. 

Tabel 5.16 Tabel statistik post-test 
kelompok perlakuan dan kontrol. 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Equal 
variances 
assumed 

0.792 0.381 -2.824 30 .008 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -2.824 
27.3
86 

.009 

Pengaruh Coffee Ice Cream Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah Pada Penderita Hiperurisema 
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Berdasarkan tabel 5.16 terlihat 
bahwa Sig. F hitung untuk 
penghasilan Equal Variances 
Assumed adalah 0,381, oleh karena 
Sig.F hitung > 0,05 maka kedua 
varian adalah homogen. Independent 
t-test menggunakan dasar Equal 
Variances Assumed, sehingga nilai 
Sig.t hitung yang digunakan yaitu 
0,008 (ρ < 0,05) yang berarti ada 
perbedaan antara hasil post-test pada 
kelompok perlakuan dan kontrol. 

Pembahasan 

1. Kadar asam urat darah pada 
kelompok perlakuan yang 
diberikan terapi coffee ice 
cream.   

Hasil pengukuran kadar asam 
urat darah pada kelompok perlakuan 
yang dilakukan pada saat post-test 
didapatkan data bahwa semua 
responden penelitian (100%) 
mengalami penurunan kadar asam 
urat darah dengan rata-rata 
penurunan sebesar 0,4 mg/dl. 
Pengukuran ini dilakukan setelah 
intervensi terapi coffee ice cream 
selama 1 minggu. 

Hasil penelitian penurunan 
terkecil yaitu 0,2 mg/dl dialami oleh 
responden berjenis kelamin 
perempuan dengan usia antara 51-60 
tahun dan penurunan terbesar yaitu 
1,0 mg/dl dialami oleh responden 
berjenis kelamin perempuan dengan 
usia antara 40-50 tahun. 

Peneliti berasumsi bahwa usia 
berpengaruh terhadap penurunan 
kadar asam urat darah. Hal ini karena 
pada usia 51-60 tahun sebagian besar 
perempuan sudah mengalami 
menopause. Saat menopause 
esterogen yang diproduksi jumlahnya 

lebih sedikit dibanding dengan 
sebelum menopause. Esterogen 
berperan dalam membantu 
pengeluaran asam urat melalui urine. 

Hal tersebut sejalan dengan teori 
yang mengatakan wanita mengalami 
masalah hiperurisemia saat 
menopause. Hal ini berkaitan dengan 
hormon esterogen. Peran hormon 
esterogen ini membantu 
mengeluarkan asam urat melalui urin 
(Smart, 2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 21 responden (66%) tidak 
pernah mengkonsumsi makanan 
tinggi purin dalam 1 minggu, 9  
responden (28%) 1 kali/minggu, 1 
responden (3%) 2 kali/minggu, 1 
responden (3%) 3 kali/minggu. 

Peneliti juga berasumsi bahwa 
untuk menurunkan kadar asam urat 
darah yang tinggi tidak hanya 
sekedar melakukan terapi tetapi 
harus diimbangi dengan pengubahan 
atau modifikasi pada gaya hidup 
dengan cara menurunkan berat badan 
bila terjadi obesitas dan juga 
menurunkan intake alkohol serta 
makanan tinggi purin. 

Makan berlebihan, minum-
minuman beralkohol atau makan 
makanan yang banyak mengandung 
purin akan meningkatkan kadar asam 
urat dalam darah (Smart, 2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 2 responden (5%) melakukan 
pengobatan dari dokter, 4 responden 
(13%) tradisional/herbal, dan 26 
responden (81%) tidak sama sekali. 

Peneliti berasumsi bahwa 
banyak terapi yang mampu 
menurunkan kadar asam urat darah 
pada penderita hiperurisemia, 
misalnya terapi obat dari dokter, 
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Berdasarkan tabel 5.16 terlihat 
bahwa Sig. F hitung untuk 
penghasilan Equal Variances 
Assumed adalah 0,381, oleh karena 
Sig.F hitung > 0,05 maka kedua 
varian adalah homogen. Independent 
t-test menggunakan dasar Equal 
Variances Assumed, sehingga nilai 
Sig.t hitung yang digunakan yaitu 
0,008 (ρ < 0,05) yang berarti ada 
perbedaan antara hasil post-test pada 
kelompok perlakuan dan kontrol. 

Pembahasan 

1. Kadar asam urat darah pada 
kelompok perlakuan yang 
diberikan terapi coffee ice 
cream.   

Hasil pengukuran kadar asam 
urat darah pada kelompok perlakuan 
yang dilakukan pada saat post-test 
didapatkan data bahwa semua 
responden penelitian (100%) 
mengalami penurunan kadar asam 
urat darah dengan rata-rata 
penurunan sebesar 0,4 mg/dl. 
Pengukuran ini dilakukan setelah 
intervensi terapi coffee ice cream 
selama 1 minggu. 

Hasil penelitian penurunan 
terkecil yaitu 0,2 mg/dl dialami oleh 
responden berjenis kelamin 
perempuan dengan usia antara 51-60 
tahun dan penurunan terbesar yaitu 
1,0 mg/dl dialami oleh responden 
berjenis kelamin perempuan dengan 
usia antara 40-50 tahun. 

Peneliti berasumsi bahwa usia 
berpengaruh terhadap penurunan 
kadar asam urat darah. Hal ini karena 
pada usia 51-60 tahun sebagian besar 
perempuan sudah mengalami 
menopause. Saat menopause 
esterogen yang diproduksi jumlahnya 

lebih sedikit dibanding dengan 
sebelum menopause. Esterogen 
berperan dalam membantu 
pengeluaran asam urat melalui urine. 

Hal tersebut sejalan dengan teori 
yang mengatakan wanita mengalami 
masalah hiperurisemia saat 
menopause. Hal ini berkaitan dengan 
hormon esterogen. Peran hormon 
esterogen ini membantu 
mengeluarkan asam urat melalui urin 
(Smart, 2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 21 responden (66%) tidak 
pernah mengkonsumsi makanan 
tinggi purin dalam 1 minggu, 9  
responden (28%) 1 kali/minggu, 1 
responden (3%) 2 kali/minggu, 1 
responden (3%) 3 kali/minggu. 

Peneliti juga berasumsi bahwa 
untuk menurunkan kadar asam urat 
darah yang tinggi tidak hanya 
sekedar melakukan terapi tetapi 
harus diimbangi dengan pengubahan 
atau modifikasi pada gaya hidup 
dengan cara menurunkan berat badan 
bila terjadi obesitas dan juga 
menurunkan intake alkohol serta 
makanan tinggi purin. 

Makan berlebihan, minum-
minuman beralkohol atau makan 
makanan yang banyak mengandung 
purin akan meningkatkan kadar asam 
urat dalam darah (Smart, 2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 2 responden (5%) melakukan 
pengobatan dari dokter, 4 responden 
(13%) tradisional/herbal, dan 26 
responden (81%) tidak sama sekali. 

Peneliti berasumsi bahwa 
banyak terapi yang mampu 
menurunkan kadar asam urat darah 
pada penderita hiperurisemia, 
misalnya terapi obat dari dokter, 

terapi alternatif dan juga terapi 
herbal atau tradisional. Saat ini 
banyak masyarakat yang mulai 
meminati pengobatan menggunakan 
bahan-bahan yang berasal dari alam. 
Banyak sekali tanaman-tanaman 
yang mempunyai khasiat untuk 
menurunkan kadar asam urat darah, 
salah satunya adalah kopi. 

Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian Daglia M yang 
membuktikan aktivitas antiradikal 
spesifik dari kopi mampu 
menurunkan kadar asam urat, 
demikian pula hasil penelitian yang 
dilakukan Choi HK. Hasil studi 
Hyon K menyimpulkan bahwa total 
asupan kafein, termasuk kopi tidak 
berhubungan dengan risiko kenaikan 
kadar asam urat (Lelyana, 2008: 3). 

2. Kadar asam urat darah pada 
kelompok kontrol yang tidak 
diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Pada kelompok kontrol terjadi 
peningkatan kadar asam urat darah 
pada pada 9 responden kelompok 
kontrol yang tidak diberikan terapi 
coffee ice cream, 4 responden 
mengalami penurunan kadar asam 
urat darah dan 3 responden tidak 
mengalami perubahan kadar asam 
urat darah. Pada kelompok kontrol 
tidak diberikan perlakuan apapun 
sehingga kadar asam urat darah pada 
kelompok kontrol rata-rata 
mengalami peningkatan. Hal ini 
karena tidak ada kontrol mengenai 
gaya hidup, dan perilaku yang dapat 
menyebabkan perubahan kadar asam 
urat darah pada penderita 
hiperurisemia selama 1 minggu. Ada 
banyak hal yang menjadi penyebab 
terjadinya perubahan kadar asam 
urat. Diantaranya yaitu, faktor pola 

makan, genetis, jenis kelamin, umur, 
berat badan dan penyakit tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 2 responden 
(6%) berusia < 40 tahun, 15 
responden (47%) berusia antara 40-
50 tahun, 13 responden (41%) 
berusia antara 51-60 tahun dan 2 
responden (6%) berusia > 60 tahun. 

Peneliti berasumsi bahwa 
semakin bertambahnya usia maka 
organ-organ juga mengalami 
penurunan fungsi. Terutama fungsi 
dari organ ginjal yang mempunyai 
peran membuang asam urat melalui 
urine, sehingga saat ginjal tidak 
mampu secara optimal melakukan 
pembuangan urine maka saat itu juga 
asam urat mengalami penumpukan 
dan peningkatan di dalam darah.  

Kebugaran manusia akan 
menurun setiap tahunnya sebanyak 
1%, ini terjadi pada manusia yang 
tidak ada masalah dengan kondisi 
kesehatan. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, kondisi normal tanpa ada 
usaha untuk menjaga kesehatan 
dengan baik seiring dengan 
bertambahnya usia yang semakin tua 
akan semakin menambah resiko 
seseorang terkena penyakit, salah 
satunya adalah asam urat (Aminah, 
2012: 15). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 7 responden (22%) 
mempunyai berat badan antara 40-50 
Kg, 13 responden (41%) mempunyai 
berat badan antara 51- 60 Kg, 12 
responden (37%) mempunyai berat 
badan antara 61-70 Kg dan tidak ada 
responden yang mempunyai berat 
badan > 70 Kg. 

Menurut peneliti, berat badan 
yang berlebih mampu meningkatkan 
metabolisme asam urat sehingga 

Pengaruh Coffee Ice Cream Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah Pada Penderita Hiperurisema 
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asam urat yang diproduksi 
berlebihan. 

Berat badan berlebih juga akan 
meningkatkan resiko hiperurisemia, 
hal ini dikarenakan pada orang 
gemuk tersedia jaringan tubuh yang 
lebih banyak untuk turnover atau 
breakdown yang menyebabkan 
produksi asam urat berlebih (Smart, 
2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 21 responden (66%) tidak 
pernah mengkonsumsi makanan 
tinggi purin dalam 1 minggu, 9  
responden (28%) 1 kali/minggu, 1 
responden (3%) 2 kali/minggu, 1 
responden (3%) 3 kali/minggu. 

Menurut peneliti, dengan 
mengkonsumsi makanan yang tinggi 
purin maka akan meningkatkan 
metabolisme asam urat. 

Menurut teori makan makanan 
yang banyak mengandung purin akan 
meningkatkan kadar asam urat dalam 
darah (Smart, 2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 11 responden (34%) tidak 
tahu ada atau tidaknya keluarga lain 
yang juga mempunyai kadar asam 
urat tinggi, 13 responden (41%) ada 
keluarga lain yang juga mempunyai 
kadar asam urat tinggi dan 8 
responden (25%) tidak ada. 

Peneliti berasumsi, orang tua 
yang memiliki kadar asam urat tinggi 
kemungkinan besar mempunyai anak 
yang juga memiliki kadar asam urat 
tinggi. Hal ini berkaitan dengan 
adanya gangguan pada organ ginjal 
atau pun gangguan pada metabolisme 
asam urat yang sifatnya herediter.   

Asam urat dapat diderita karena 
faktor genetis, hal itu dikarenakan 

faktor gen yang diturunkan dari 
orang tua yang juga menderita. 
Faktor genetis pada penderita asam 
urat biasanya berawal dari gangguan 
pada metabolisme purin. (Aminah, 
2012: 16). 

3. Pengaruh coffee ice cream 
terhadap penurunan kadar 
asam urat darah pada penderita 
hiperurisemia di Kelurahan 
Manukan Wetan Surabaya 

Uji-t sampel berpasangan 
(paired t-test) digunakan untuk 
membandingkan kadar asam urat 
darah pada pre test dan post-test. 
Hasil analisa paired t-test kadar asam 
urat darah pada pre test dan post-test 
kelompok perlakuan adalah ρ = 
0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti ada 
perbedaan kadar asam urat darah saat 
pre-test dan post-test pada kelompok 
perlakuan yang diberikan terapi 
coffee ice cream selama 1 minggu. 

Hasil analisa paired t-test kadar 
asam urat darah saat pre-test dan 
post-test pada kelompok kontrol 
adalah ρ = 0,081 > α = 0,05. Hal ini 
berarti tidak ada perbedaan kadar 
asam urat darah saat pre-test dan 
post-test pada kelompok kontrol 
yang tidak diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Hasil analisa independent t-test 
kadar asam urat darah saat post-test 
pada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol adalah  ρ = 0,008 
< α = 0,05 yang berarti ada 
perbedaan antara hasil post-test pada 
kelompok perlakuan dan kontrol. 

Peneliti berasumsi bahwa 
pengobatan yang dapat diberikan 
kepada penderita hiperurisemia salah 
satunya adalah dengan memberikan 
kopi. Kandungan kopi yang mampu 
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asam urat yang diproduksi 
berlebihan. 

Berat badan berlebih juga akan 
meningkatkan resiko hiperurisemia, 
hal ini dikarenakan pada orang 
gemuk tersedia jaringan tubuh yang 
lebih banyak untuk turnover atau 
breakdown yang menyebabkan 
produksi asam urat berlebih (Smart, 
2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 21 responden (66%) tidak 
pernah mengkonsumsi makanan 
tinggi purin dalam 1 minggu, 9  
responden (28%) 1 kali/minggu, 1 
responden (3%) 2 kali/minggu, 1 
responden (3%) 3 kali/minggu. 

Menurut peneliti, dengan 
mengkonsumsi makanan yang tinggi 
purin maka akan meningkatkan 
metabolisme asam urat. 

Menurut teori makan makanan 
yang banyak mengandung purin akan 
meningkatkan kadar asam urat dalam 
darah (Smart, 2010: 63). 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 11 responden (34%) tidak 
tahu ada atau tidaknya keluarga lain 
yang juga mempunyai kadar asam 
urat tinggi, 13 responden (41%) ada 
keluarga lain yang juga mempunyai 
kadar asam urat tinggi dan 8 
responden (25%) tidak ada. 

Peneliti berasumsi, orang tua 
yang memiliki kadar asam urat tinggi 
kemungkinan besar mempunyai anak 
yang juga memiliki kadar asam urat 
tinggi. Hal ini berkaitan dengan 
adanya gangguan pada organ ginjal 
atau pun gangguan pada metabolisme 
asam urat yang sifatnya herediter.   

Asam urat dapat diderita karena 
faktor genetis, hal itu dikarenakan 

faktor gen yang diturunkan dari 
orang tua yang juga menderita. 
Faktor genetis pada penderita asam 
urat biasanya berawal dari gangguan 
pada metabolisme purin. (Aminah, 
2012: 16). 

3. Pengaruh coffee ice cream 
terhadap penurunan kadar 
asam urat darah pada penderita 
hiperurisemia di Kelurahan 
Manukan Wetan Surabaya 

Uji-t sampel berpasangan 
(paired t-test) digunakan untuk 
membandingkan kadar asam urat 
darah pada pre test dan post-test. 
Hasil analisa paired t-test kadar asam 
urat darah pada pre test dan post-test 
kelompok perlakuan adalah ρ = 
0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti ada 
perbedaan kadar asam urat darah saat 
pre-test dan post-test pada kelompok 
perlakuan yang diberikan terapi 
coffee ice cream selama 1 minggu. 

Hasil analisa paired t-test kadar 
asam urat darah saat pre-test dan 
post-test pada kelompok kontrol 
adalah ρ = 0,081 > α = 0,05. Hal ini 
berarti tidak ada perbedaan kadar 
asam urat darah saat pre-test dan 
post-test pada kelompok kontrol 
yang tidak diberikan terapi coffee ice 
cream. 

Hasil analisa independent t-test 
kadar asam urat darah saat post-test 
pada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol adalah  ρ = 0,008 
< α = 0,05 yang berarti ada 
perbedaan antara hasil post-test pada 
kelompok perlakuan dan kontrol. 

Peneliti berasumsi bahwa 
pengobatan yang dapat diberikan 
kepada penderita hiperurisemia salah 
satunya adalah dengan memberikan 
kopi. Kandungan kopi yang mampu 

menurunkan kadar asam urat darah 
adalah kafein dan chlorogenic acid. 

Menurut Mutschler (1991) 
dalam Bistani (2006: 2) kafein dalam 
kopi dapat menyebabkan diuretika 
lemah karena kafein meningkatkan 
filtrasi glomerulus dan penurunan 
reabsorbsi natrium di tubulus ginjal. 
Efek ini dapat timbul pada 
pemberian kafein 85-250mg atau 
sebanding dengan 1-3 cangkir kopi. 
Selain itu menurut Lelyana (2008: 
37-38) senyawa chlorogenic acid 
berperan menghambat aktivitas 
xanthine oxidase dan reaksi 
superoksida yang mampu membuat 
kadar asam urat menurun. Senyawa 
polifenol juga bersifat diuretik, 
sehingga mampu melarutkan asam 
urat dan terbuang bersama urin. Hal 
tersebut seperti cara kerja allopurinol 
dalam menurunkan kadar asam urat 
dengan menggunakan jalur 
penghambatan enzim xanthin 
oxidase. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan 
penelitian dan hasil pengujian pada 
pembahasan yang dilaksanakan,  
maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa : 

1. Kadar asam urat darah pada 
kelompok penderita 
hiperurisemia di Kelurahan 
Manukan Wetan Surabaya yang 
di berikan coffee ice cream 
seluruhnya mengalami 
penurunan. 

2. Kadar asam urat darah pada 
penderita hiperurisemia di 
Kelurahan Manukan Wetan 
Surabaya yang tidak di berikan 
coffee ice cream rata-rata 
mengalami peningkatan. 

3. Ada pengaruh pemberian coffee 
ice cream terhadap penurunan 
kadar asam urat darah pada 
penderita hiperurisemia di 
Kelurahan Manukan Wetan 
Surabaya. 

Saran 

Berdasarkan temuan hasil 
penelitian, beberapa saran yang dapat 
peneliti berikan pada pihak terkait 
adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Responden 

Coffee ice cream dapat 
digunakan sebagai pilihan 
pengobatan alternatif yang dapat 
digunakan untuk menurunkan kadar 
asam urat darah. 

2. Bagi Profesi Keperawatan 

Profesi keperawatan hendaknya 
memberdayakan potensi pengobatan 
non farmakologis. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bisa dilanjutkan 
dengan mengambil judul “Pengaruh 
Kopi Terhadap Kadar Kolesterol 
Pada Pria Diatas 30 Tahun”. 

4. Bagi Tempat Penelitian 

Dapat dijadikan salah satu 
pengobatan non farmakologis  untuk 
menurunkan kadar asam urat darah. 

5. Bagi Institusi 

Institusi dapat memanfaatkan 
hasil penelitian ini untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya 
dan merupakan masukan sekaligus 
sebagai bahan dokumen ilmiah 
pengembangan Stikes Hang Tuah 
Surabaya. 

 

Pengaruh Coffee Ice Cream Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah Pada Penderita Hiperurisema 
(Diana Putri Januartiwi, Meiana Harfika)
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PENGARUH JUS PISANG KAYU (Musa paradisiaca) TERHADAP TEKANAN 
DARAH PENDERITA HIPERTENSI PRIMER DI UNIT RAWAT JALAN 

PUSKESMAS SILO I KABUPATEN JEMBER 
 

Arinda Lironika S 1, Yualeni Valensia 2  
1,2 Program Studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember 

 Email : arinda17md@gmail.com 
 
Abstract : Hypertention is a major health problem in Indonesia. It’s can developed to 
cardiovascular disease. There are special treathment to reduce hypertention, both 
pharmacological therapy using drugs and non-pharmacological therapy, which is a 
modification of the pattern of daily life and back to products natural (back to nature). One of 
these natural products are bananas has a high potassium content and low sodium content. A 
high ratio between potassium and sodium in banana is very beneficial for the treatment of 
high blood pressure and to support the process of muscle relaxation. This study was to 
determine the effect of banana juice (Musa paradisiaca) to decrease blood pressure in 
patients with primary hypertension. The study of research methods to approach pre-
Experiment One Group Pre test - post test involving 20 respondents as the sample who given 
the banana juice. Blood Pressure was assessed by Sphygmomanometer. Data were analyzed 
using the Paired t-test. Research results indicate a difference in systolic and diastolic blood 
pressure before and after intervention with p = 0.000 (p <0.05). This study concluded that 
the banana juice can reduce blood pressure in patients with primary hypertension. 
 
Keywords: Banana, Blood Pressure, Hypertension Primer 

 

LATAR BELAKANG

Hipertensi masih menjadi masalah 
utama yang ada di Indonesia maupun di 
beberapa negara berkembang lain. 
Menurut Kemenkes RI (2009), prevalensi 
hipertensi di Indonesia mencapai 31,7% 
dari populasi usia 18 tahun ke atas dan 
60% penderita hipertensi berakhir pada 
stroke, sedangkan sisanya pada jantung, 
gagal ginjal, dan kebutaan. Riset 
Kesehatan Dasar menyebutkan hipertensi 
sebagai penyebab kematian nomor 3 
setelah stroke dan tuberkulosis, jumlahnya 
mencapai 6,8% dari proporsi penyebab 
kematian pada semua umur di Indonesia. 

Di Jawa Timur, khususnya di 
Kabupaten Jember, terutama di Puskesmas 
Silo I, kasus hipertensi primer masuk 
dalam 5 besar penyakit, sehingga 
diperlukan penanganan khusus, baik 
dengan terapi farmakologi atau non 
farmakologi, yaitu dengan modifikasi pola 
hidup sehari-hari dan kembali ke produk 
alami (back to nature). 

Salah satu produk alami tersebut 
adalah buah pisang yang banyak terdapat 
di masyarakat. Kandungan mineral yang 
paling menonjol pada buah pisang adalah 
kalium (potassium). Rasio yang tinggi 
antara kalium dan natrium pada pisang 
sangat menguntungkan untuk pengobatan 
tekanan darah tinggi dan untuk 
mendukung proses relaksasi otot 
(Astawan, 2008).  

Pisang kayu memiliki kandungan 
kalium yang tinggi dan kandungan natrium 
yang rendah sehingga bermanfaat untuk 
penderita hipertensi seperti yang telah 
diuraikan sebelumnya. Dalam 100 gr 
pisang kayu mengandung 493 mg kalium 
dan 1 mg natrium (Mahmud dkk, 2009).  

Selama ini, manfaat pisang kayu 
untuk menurunkan tekanan darah pada 
penderita hipertensi belum diketahui 
banyak oleh masyarakat. Pemanfaatan 
pisang kayu menjadi jus terbilang 
merupakan hal baru dalam pengolahannya. 
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Pisang kayu biasanya dimanfaatkan 
masyarakat untuk dikonsumsi dalam 
bentuk dikukus, sedangkan apabila pisang 
kayu tersebut dikukus, kalium yang 
didalamnya akan teroksidasi karena sifat 
kalium yang mudah teroksidasi, sehingga 
pengolahan yang tepat untuk pisang kayu 
ini adalah dengan dibuat menjadi jus.  

Penelitian yang dilakukan di 
Kasturba Medical College Manipal, 
tekanan darah dapat turun sebesar 10-15% 
dari tekanan darah sistolik rata-rata 150 
mmHg menjadi 130 mmHg dan tekanan 
darah diastolik rata-rata 100 mmHg 
menjadi 85 mmHg pada 10 responden 
yang makan dua buah pisang setiap 
harinya selama satu minggu (Rao, 1999). 

Mengacu dari permasalahan di atas, 
maka penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian jus 
pisang kayu (Musa paradisiaca) terhadap 
penurunan tekanan darah pada penderita 
hipertensi primer di Unit Rawat Jalan 
Puskesmas Silo I Kabupaten Jember. 

 

Bahan dan Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 
Puskesmas Silo I Kecamatan Silo Kab. 
Jember pada tanggal 23 Juni hingga 01 Juli 
2012. Rancangan yang digunakan adalah 
pra-Experiment dengan pendekatan ”One 
Group Pre test – Post test ”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pasien hipertensi primer Unit 
Rawat Jalan Puskesmas Silo I Kabupaten 
Jember selama bulan Januari sampai 
Desember 2011 dengan jumlah populasi 
1.310 orang.  

Jenis sampel adalah non random 
sampling. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah quota sampling. 
Sampel dalam penelitian ini adalah pasien 
hipertensi primer di Unit Rawat Jalan 
Puskesmas Silo I Kabupaten Jember 
selama bulan Januari sampai Desember 
2011 sesuai dengan kriteria inklusi dan 
eksklusi. Jumlah sampel yang ditetapkan 
setelah menggunakan rumus tersebut 
adalah 34 orang, tetapi yang memenuhi 

kriteria inklusi hanya 20 orang sehingga 
sampel dalam penelitian ini adalah 20 
orang. 

Kriteria inklusi meliputi penderita 
hipertensi primer yang mempunyai 
tekanan darah sistolik 140-160 mmHg dan 
atau tekanan diastolik 90-100 mmHg, 
berusia 22-50 tahun, tidak mengkonsumsi 
obat antihipertensi dan penderita hipertensi 
primer yang berjenis kelamin perempuan 
tanpa menggunakan kontrasepsi hormonal. 
Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu 
menderita hipertensi dengan komplikasi, 
tidak menyukai jus pisang dan dropout 
karena mengundurkan diri atau meninggal.  

Pengukuran tekanan darah 
dianjurkan dilakukan pada posisi duduk 
setelah beristirahat selama 5 menit dan 30 
menit bebas rokok (bagi laki-laki) dengan 
menggunakan Sphygmomanometer raksa. 
Kenaikan tekanan darah sering merupakan 
satu-satunya tanda klinis hipertensi primer 
sehingga diperlukan pengukuran tekanan 
darah yang akurat (Sheps, 2005). 

Pemberian jus pisang kayu sebanyak 
600 gram yang dibuat selama 3 kali dalam 
sehari, masing-masing 200 gram dengan 
100 cc air dan diminum sebelum makan 
pagi, makan siang dan makan malam 
selama tujuh hari. Jus pisang kayu dibuat 
oleh peneliti dan diberikan pada 
responden. Seperti yang telah diuraikan 
sebelumnya dalam metode penelitian, 
pengukuran tekanan darah tidak dilakukan 
setiap hari, melainkan dilakukan pada 
sebelum perlakuan dan setelah perlakuan 
ada tidaknya perbedaan tekanan darah. 

Data yang telah didapat kemudian 
diolah menggunakan uji statistik 
Spearman Rank dengan bantuan SPSS 
versi 16 for Window pada data 
karakteristik responden yang dihubungkan 
dengan tekanan darah setelah intervensi. 
Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis 
asosiatif dua variabel dengan α 0,05. 
Peneliti juga menggunakan uji statistik 
paired t-test dengan bantuan SPSS versi 
16 for Window pada data observasi 
tekanan darah awal dan tekanan darah 
akhir dengan α 0,05. Uji paired t-test ini 
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Data yang telah didapat kemudian 
diolah menggunakan uji statistik 
Spearman Rank dengan bantuan SPSS 
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karakteristik responden yang dihubungkan 
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paired t-test dengan bantuan SPSS versi 
16 for Window pada data observasi 
tekanan darah awal dan tekanan darah 
akhir dengan α 0,05. Uji paired t-test ini 

digunakan untuk mengetahui perbedaan 
tekanan darah pada saat observasi awal 
dan observasi akhir. 

 

Hasil Penelitian 

Data awal penelitian meliputi 
karakteristik responden (umur, 
pendidikan, lama menderita hipertensi) 
digambarkan pada tabel 1. Usia responden 
berkisar antara 41 - 45 tahun dengan 
tingkat pendidikan terbanyak adalah 
SLTP. Sebagian besar responden 
menderita hipertensi dalam kurun waktu 4 
tahun. 
 

Tabel 1. Distribusi karakteristik responden 
berdasarkan umur, pendidikan dan lama 
menderita penyakit hipertensi. 

 

  
Variabel 

Frekuensi 

(f) 

Prosentase 

(%) 

1 Usia (tahun) 
  

 
30 – 35  4 20 

 
36 – 40  5 25 

 
41 – 45  9 45 

 
46 – 50  2 10 

2 Pendidikan 
  

Tidak tamat 
SD 

0 0 

SD 5 25 

SLTP 10 50 

 
SLTA 5 25 

3 Lama 
menderita 
Hipertensi 

  

1 tahun 2 10 

2 tahun 2 10 

 
3 tahun 4 20 

 
4 tahun 9 45 

 
>5 tahun 3 15 

   

 

 

Hasil analisis Spearman Rank 
menunjukkan bahwa antara umur, tingkat 

pendidikan dan lamanya menderita 
hipertensi dengan tekanan darah setelah 
intervensi tidak terdapat hubungan 
bermakna. Sebagian besar responden saat 
diukur tekanan darah awal sebelum 
pemberian jus pisang kayu adalah 150/100 
mmHg dan setelah pemberian jus pisang 
kayu menjadi 140/90 mmHg. 
 

 
Tabel 2. Hubungan Karakteristik 
Responden dengan Tekanan Darah Setelah 
Pemberian Jus Pisang Kayu 

 

Umur 
(tahun) 

Tekanan Darah (mmHg) 
< 

140/90  140/90 > 
140/90  

R 
-0,010 

F P F P F P 
30- 35  3 15 - 0 1 5 
36 – 40  1 5 3 15 1 5 
41 – 45  4 20 4 20 1 5 
46 – 50  1 5 1 5 - 0 

Pendidikan        
Tidak tamat 
SD 

- 0 - 0 - 0 
R 

-0,113 
SD 2 10 2 10 1 5 
SLTP 4 20 5 25 1 5 
SLTA 3 15 1 5 1 5 
Lama 
Menderita 

       

1 tahun 1 5 - 0 1 5 

R 
0,043 

2 tahun 1 5 1 5 - 0 
3 tahun 2 10 2 10 - 0 
4 tahun 4 20 3 15 2 10 
>5 tahun 1 5 2 10 - 0 
Keterangan : uji Spearman Rank dengan α0,05 
F: Frekuensi P: Persentase 
 
 

Pengaruh Jus Pisang Kayu (Musa Paradisiaca) Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Primer 
Di Unit Rawat Jalan Puskesmas Silo I Kabupaten Jember

(Arinda Lironika S, Yualeni Valensia) 
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Analisa data dengan Statistik Paired 
T-Test menunjukkan bahwa rata-rata 
tekanan darah sistolik pasien hipertensi 
primer sebelum pemberian jus pisang kayu 
adalah 149 mmHg dan setelah pemberian 
jus pisang kayu menjadi 137,25 mmHg 
sedangkan rata-rata tekanan darah diastolik 
pasien hipertensi primer sebelum 
pemberian jus pisang kayu adalah 97,50 
mmHg dan rata-rata tekanan darah setelah 
pemberian jus pisang kayu adalah 86,75 
mmHg. 

Perhitungan hasil penelitian uji 
Paired t-test ini dilakukan dengan bantuan 
SPSS versi 16 didapatkan t-test Sig. (2-
tailed) 0.000 dengan α 0.05 dan nilai t 
8,573 dengan t tabel 2,093 yang artinya 
ada pengaruh pemberian jus pisang kayu 
terhadap penurunan tekanan darah sistolik 

penderita hipertensi primer dan didapatkan 
t-test Sig. (2-tailed) 0.000 dengan α 0.05 
dan nilai t 7,844 dengan t tabel 2,093 yang 
artinya ada pengaruh pemberian jus pisang 
kayu terhadap penurunan tekanan darah 
diastolik pada penderita hipertensi primer. 

 
Pembahasan 
 
 Berdasarkan uji statistik Paired t-test 
sistolik dan uji statistik Paired t-test 
diastolic diperoleh hasil adanya pengaruh 
pemberian jus pisang kayu terhadap 
penurunan tekanan darah pada pasien 
hipertensi primer di Unit Rawat Jalan 
Puskesmas Silo I Kabupaten Jember. 
Adanya pengaruh ini disebabkan karena 
responden mengkonsumsi jus pisang kayu 
selama tujuh hari. Pisang kayu mempunyai 
kandungan kalium yang sangat tinggi dan 
kandungan natrium yang rendah. Fungsi 
kalium dan natrium di dalam tubuh 
berbanding terbalik. Kadar natrium tinggi 
menyebabkan tekanan darah tinggi, 
sedangkan kalium bermanfaat untuk 
mengendalikan tekanan darah tinggi 
(Astawan, 2008). 
 Menurut Arsa (2011), natrium tubuh 
berasal dari makanan dan minuman dan 
dibuang melalui air kemih dan keringat. 
Ginjal yang normal dapat mengatur 
natrium yang dibuang dalam air kemih, 
sehingga jumlah total natrium dalam tubuh 
sedikit bervariasi dari hari ke hari. 
Gangguan keseimbangan antara asupan 
dan pengeluaran natrium akan 
mempengaruhi jumlah total natrium di 
dalam tubuh. Perubahan jumlah total 
natrium sangat berkaitan erat dengan 
perubahan jumlah cairan dalam tubuh. 
Kehilangan natrium tubuh tidak 
menyebabkan konsentrasi natrium darah 
menurun tetapi menyebabkan volume 
darah menurun. Penurunan volume darah 
akan mengakibatkan penurunan tekanan 
darah. Sebaliknya, volume darah dapat 
meningkat jika terlalu banyak natrium di 
dalam tubuh dan tekanan darah akan naik. 
 Astawan (2008) menjelaskan, 
konsumsi kalium yang banyak akan 
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berbanding terbalik. Kadar natrium tinggi 
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berasal dari makanan dan minuman dan 
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sehingga jumlah total natrium dalam tubuh 
sedikit bervariasi dari hari ke hari. 
Gangguan keseimbangan antara asupan 
dan pengeluaran natrium akan 
mempengaruhi jumlah total natrium di 
dalam tubuh. Perubahan jumlah total 
natrium sangat berkaitan erat dengan 
perubahan jumlah cairan dalam tubuh. 
Kehilangan natrium tubuh tidak 
menyebabkan konsentrasi natrium darah 
menurun tetapi menyebabkan volume 
darah menurun. Penurunan volume darah 
akan mengakibatkan penurunan tekanan 
darah. Sebaliknya, volume darah dapat 
meningkat jika terlalu banyak natrium di 
dalam tubuh dan tekanan darah akan naik. 
 Astawan (2008) menjelaskan, 
konsumsi kalium yang banyak akan 

15% 15% 5%
5%

10%

35%

10%
5%

0
2
4
6
8

Hasil Pengukuran Tekanan 
Darah Setelah Pemberian Jus 

Pisang Kayu

meningkatkan konsentrasinya di dalam 
cairan intraseluler, sehingga cenderung 
menarik cairan dari bagian ekstraseluler 
dan menurunkan tekanan darah. Kalium 
yang mempunyai sifat merelaksasi dapat 
sangat berguna pada penderita hipertensi. 
Dalam pembuluh darah kalium cenderung 
membuat diameter pembuluh darah 
menjadi lebih besar. Terapi relaksasi yang 
dilakukan oleh kalium dalam pembuluh 
darah ini bisa mengendalikan hipertensi. 
Kalium juga dapat menjaga dinding 
pembuluh darah besar (arteri) tetap elastis 
dan mengoptimalkan fungsinya sehingga 
tidak mudah rusak akibat tekanan darah 
yang tinggi. 
 Hipertensi sulit diatasi apabila 
penderita mengkonsumsi makanan yang 
banyak mengandung garam. Namun 
disamping mengkonsumsi garam, 
penderita hipertensi juga harus 
mengkonsumsi makanan dengan kadar 
kalium tinggi. Salah satunya adalah pisang 
kayu yang dalam penelitian ini diolah 
menjadi jus pisang kayu. Seperti yang 
telah diuraikan sebelumnya, pisang kayu 
memiliki kandungan kalium tinggi dan 
natrium yang rendah sehingga rasio kalium 
dan natrium yang berbanding terbalik ini 
dapat sangat membantu menstabilkan 
tekanan darah. Dengan mekanisme kerja 
natrium dan kalium yang juga saling 
bertolak belakang ini, maka akan saling 
menyeimbangkan posisi kestabilan 
tekanan darah sehingga dengan alasan 
tersebut, pisang kayu dapat dijadikan salah 
satu terapi non farmakologi bagi 
pengobatan hipertensi. 
 Dengan pemberian jus pisang kayu 
ini tekanan darah dapat turun sebesar 8-
11% dari tekanan darah sistolik rata-rata 
149 mmHg menjadi 137 mmHg dan 
tekanan darah diastolik rata-rata 97,50 
mmHg menjadi 86,75 mmHg pada 20 
responden yang diberikan jus pisang kayu 
sebanyak 600 gr dalam waktu tujuh hari. 
 
Simpulan 
Ada pengaruh pemberian jus pisang kayu 
terhadap penurunan tekanan darah pada 

penderita hipertensi primer di Unit Rawat 
Jalan Puskesmas Silo I Kabupaten Jember. 
Pengukuran tekanan darah awal pada 
masing-masing responden, diperoleh rata-
rata tekanan darah sistolik 149 mmHg dan 
tekanan darah diastolik 97,50 mmHg. 
Pengukuran tekanan darah akhir pada 
masing-masing responden, diperoleh rata-
rata tekanan darah sistolik 137,25 mmHg 
dan tekanan darah diatolik 86,75 mmHg. 
Pemberian jus pisang kayu selama 7 hari 
dapat menurunkan tekanan darah sebesar 8 
– 11%. 
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PERBANDINGAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN 
YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DENGAN YANG TIDAK 

MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL 
 

Siti Muflihah 
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Nahdatul Ulama Surabaya 

Email : muflihah@unusa.ac.id 
 
 

Abstract : A child's brain develops rapidly during the first five years of life. One of 
develops rapidly is cognitive development. The school environment is one factor that 
can affect the cognitive development of children . This study aimed to determine 
differences in the cognitive development of children aged 5-6 years attending formal 
education with children who have no attending formal education in Kelurahan 
Pondok Cina, Depok . The design study is a comparative descriptive . Respondents 
were drawn from two groups: the first group is children aged 5-6 years attending 
formal education and the second group is children aged 5-6 years who have no 
attending formal education totaling 96 people . The research instrument used is the 
test. Results showed the group of children who attending formal education there are 
12 (16.2 %) people have less cognitive development, 28 (37.8 %) people have enough 
cognitive development, and 34 (45.9 %) people have good cognitive development. 
While the group of children who have no attending formal education there are 14 
(63.6 %) people have less cognitive development, 7 (31.8 %) people have enough 
cognitive development, and 1 (4.5 %) people have good cognitive development. 
Statistical test results obtained p value = 0.00 with α = 0.05, it can be concluded that 
there is a difference proportion of cognitive development of children who attending 
formal education with children who have no attending formal education. 
 
Keywords : Infant at the age of 5-6 years old, Formal Education,  Kognitif 
Development 
 
 
Latar Belakang
 

Usia 5 tahun pertama 
intelegensi paling cepat berkembang 
(Monks, Knoers, Haditono, 2002). 
Usia dini merupakan usia yang sangat 
menentukan dalam pembentukan 
karakter dan kepribadian seorang anak. 
Usia dini sebagai usia penting bagi 
pengembangan intelegensi permanen 
dirinya, mereka juga mampu 
menyerap informasi yang sangat tinggi. 
Anak usia prasekolah mengalami 
peningkatan dalam kemampuan 
berfikir, berbicara, dan mengingat 
(Papalia; Olds; dan Feldman, 2001). 
Dengan demikian, stimulasi atau 
rangsangan yang diberikan sejak anak 

usia dini sangat memungkinkan untuk 
seorang anak tumbuh dan berkembang 
lebih baik di masa yang akan datang.  

Salah satu rangsangan yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan 
perkembangan kognitif anak adalah 
dengan mengikutsertakan anak pada 
program pendidikan prasekolah. 
Monks, Knoers, Haditono (2002) 
mengemukakan pendapatnya tentang 
betapa pentingnya tahun-tahun 
pertama bagi anak untuk memperoleh 
kesempatan permulaan pendidikan 
yang sama dan optimal.   

Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) merupakan salah satu bentuk 
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penyelenggaraan pendidikan yang 
menitikberatkan pada peletakan dasar 
ke arah pertumbuhan dan 
perkembangan fisik (koordinasi 
motorik halus dan kasar), kecerdasan 
(daya pikir, daya cipta, kecerdasan 
emosi, kecerdasan spiritual), sosio 
emosional (sikap dan perilaku serta 
agama) bahasa dan komunikasi, sesuai 
dengan keunikan dan tahap-tahap 
perkembangan yang dilalui oleh anak 
usia diWalaupun anak dirawat oleh 
pengasuh atau berada di dalam 
lingkungan kelompok, pendidikan 
prasekolah dan kindergarten berbeda 
karena programnya lebih terstruktur 
selain itu pendidikan prasekolah 
menyediakan stimulasi untuk 
perkembangan bahasa, fisik, dan sosial 
(Wong, 2003).  

Dewasa ini, di Indonesia 
mulai banyak program pendidikan 
untuk anak usia prasekolah khususnya 

di kota-kota besar. Walaupun 
keberadaannya belum merata sampai 
ke pelosok-pelosok desa tapi 
khususnya di kota-kota besar sudah 
banyak orang tua yang memasukkan 
anaknya ke program pendidikan untuk 
anak usia prasekolah. Disisi lain, 
keinginan orang tua untuk 
memasukkan anak-anak mereka ke 
program tersebut berbenturan dengan 
mahalnya biaya terutama bagi orang 
tua yang berpenghasilan rendah. Hal 
ini dapat menyebabkan anak-anak 
mereka dengan terpaksa tidak dapat 
menempuh pendidikan di Taman 
Kanak-Kanak. Alasan inilah yang 
mendorong peneliti untuk melakukan 
penelitian tentang perbedaan 
perkembangan kognitif anak usia 5-6 
tahun yang mengikuti pendidikan 
formal dengan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal.   

 
Bahan dan Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan 
desain deskriptif komparatif. 
Pengumpulan data  dilakukan untuk 
memperoleh data demografi dan 
perkembangan kognitif anak usia 5-6 
tahun yang mengikuti pendidikan 
formal dengan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal. Jumlah responden 
yang mengikuti penelitian sebanyak 96 
orang yang terdiri dari 74 orang yang 
mengikuti pendidikan formal dan 22 
orang yang tidak mengikuti 
pendidikan formal. 
Penelitiandilakukan di Kelurahan 

Pondok Cina, Depok. Sampel diambil 
secara random dari perwakilan tiap 
RW. Data diperoleh melalui alat 
instrumen berupa tes yang 
dimodifikasi dari Tes IQ Tim Psikolog 
Hariwijaya Group. 

 
Hasil Penelitian 
  

Hasil penelitian yang disajikan 
berikut ini berupa karakteristik 
responden, penghasilan orang tua 
responden, dan perkembangan kognitif 
responden. 

 

 
Tabel 1. Distribusi responden beradasarkan usia di Kelurahan Pondok Cina, Depok,  
Mei 2008 (n=96) 

Mengikuti pendidikan formal                             Umur anak                         total 
                                                                 5 tahun                  6 tahun 
                                                                 n        %                n         %          n        % 
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untuk anak usia prasekolah khususnya 

di kota-kota besar. Walaupun 
keberadaannya belum merata sampai 
ke pelosok-pelosok desa tapi 
khususnya di kota-kota besar sudah 
banyak orang tua yang memasukkan 
anaknya ke program pendidikan untuk 
anak usia prasekolah. Disisi lain, 
keinginan orang tua untuk 
memasukkan anak-anak mereka ke 
program tersebut berbenturan dengan 
mahalnya biaya terutama bagi orang 
tua yang berpenghasilan rendah. Hal 
ini dapat menyebabkan anak-anak 
mereka dengan terpaksa tidak dapat 
menempuh pendidikan di Taman 
Kanak-Kanak. Alasan inilah yang 
mendorong peneliti untuk melakukan 
penelitian tentang perbedaan 
perkembangan kognitif anak usia 5-6 
tahun yang mengikuti pendidikan 
formal dengan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal.   

 
Bahan dan Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan 
desain deskriptif komparatif. 
Pengumpulan data  dilakukan untuk 
memperoleh data demografi dan 
perkembangan kognitif anak usia 5-6 
tahun yang mengikuti pendidikan 
formal dengan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal. Jumlah responden 
yang mengikuti penelitian sebanyak 96 
orang yang terdiri dari 74 orang yang 
mengikuti pendidikan formal dan 22 
orang yang tidak mengikuti 
pendidikan formal. 
Penelitiandilakukan di Kelurahan 

Pondok Cina, Depok. Sampel diambil 
secara random dari perwakilan tiap 
RW. Data diperoleh melalui alat 
instrumen berupa tes yang 
dimodifikasi dari Tes IQ Tim Psikolog 
Hariwijaya Group. 

 
Hasil Penelitian 
  

Hasil penelitian yang disajikan 
berikut ini berupa karakteristik 
responden, penghasilan orang tua 
responden, dan perkembangan kognitif 
responden. 

 

 
Tabel 1. Distribusi responden beradasarkan usia di Kelurahan Pondok Cina, Depok,  
Mei 2008 (n=96) 

Mengikuti pendidikan formal                             Umur anak                         total 
                                                                 5 tahun                  6 tahun 
                                                                 n        %                n         %          n        % 

 

 

 
 
Kelompok usia 6 tahun paling banyak 
mengikuti pendidikan formal yaitu 45 

orang dan hanya 1 orang yang tidak 
mengikuti pendidikan formal. 

 
 
Tabel 2. Distribusi responden menurut jenis kelamin di Kelurahan Pondok Cina, 
Depok, Mei 2008 (n=96) 
Mengikuti pendidikan formal                      jenis kelamin                              total 
                                                          putra                       putri                
                                                         n        %                n         %                  n         % 

Ya                                                   43      58,1             31       41,9             74       100 
Tidak                                              14      63,6               8       36,4             22       100 

Jumlah                                           57      59,4              39       40,6             96       100 

 
Kelompok dengan jenis kelamin putra 
paling banyak mengikuti pendidikan 

formal yaitu 43 orang dan hanya orang  
yang tidak mengikuti pendidikan 
formal 

 
 

Tabel 3. Distribusi orang tua responden menurut penghasilan tiap bulan di Kelurahan 
Pondok Cina, Depok, Mei 2008 (n=96) 
Mengikuti pendidikan formal                  penghasilan orang tua (Rp)               total 
                                                      < 1 juta          1-3 juta            > 3 juta                        
                                                      n         %        n        %            n       %          n      %       

Ya                                               21       28,4     40      54,1         13     17,6      74    100 
Tidak                                          16       72,7       6      27,3           0         0       22    100        

Jumlah                                        37       38,5%          46         47,9%         13           100 

Pada kelompok anak yang mengikuti 
pendidikan formal, paling banyak 
penghasilan orang tua sebesar 1-3 juta 
rupiah sedangkan pada kelompok yang 

tidak mengikuti pendidikan formal 
penghasilan orang tua paling banyak 
kurang dari 1 juta rupiah. 

 
Tabel 4. Distribusi responden menurut keikutsertaan pendidikan formal di Kelurahan 
Pondok Cina, Depok, Mei 2008 (n=96) 
Mengikuti pendidikan formal                         n                   %             

Ya                                                                 74                 77,1 
Tidak                                                            22                 22,9       

Ya                                                          29       39,2             45      60,8      74      100 
Tidak                                                     21       95,5               1        4,5      22      100 

Jumlah                                                  50        52,1             46      47,9      96      100 

Perbandingan Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Yang Mengikuti Pendidikan Formal 
Dengan Yang Tidak Mengikuti Pendidikan Formal

(Siti Muflihah)
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Jumlah                                                         96                 100 

Anak yang mengikuti pendidikan formal memiliki jumlah paling banyak yaitu 74  
orang. 
Tabel.4 Perbedaan perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun yang mengikuti  
pendidikan formal dengan yang tidak mengikuti pendidikan formal 
  

 
Hasil analisis perbedaan antara 
keikutsertaan mengikuti pendidikan 
formal dengan perkembangan kognitif 
diperoleh bahwa anak yang mengikuti 
pendidikan formal terdapat 12 (16,2%) 
orang memiliki perkembangan 
kognitif kurang, 28 (37,8%) orang 
memiliki perkembangan kognitif 
cukup, dan 34 (45,9%) orang memiliki 
perkembangan kognitif baik.  

 Sedangkan anak yang tidak 
mengikuti pendidikan formal terdapat 

14 (63,6%) orang memiliki 
perkembangan kognitif kurang, 7 
(31,8%) orang memiliki perkembangan 
kognitif cukup, dan 1 (4,5%) orang 
memiliki perkembangan kognitif baik. 
Hasil uji statistik diperoleh nilai p 
value=0,00 dengan α=0,05 maka dapat 
disimpulkan ada perbedaan proporsi 
perkembangan kognitif anak yang 
mengikuti pendidikan formal dengan 
anak yang tidak mengikuti pendidikan 
formal. 

 
Pembahasan 
 
  Berdasarkan analisis data yang 
sudah dilakukan, pada kelompok usia 5 
tahun anak yang mengikuti pendidikan 
formal sebanyak 29 orang (39,2%) 
sedangkan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal sebanyak 21 orang 
(95,5%). Pada kelompok anak usia 6 
tahun yang  mengikuti pendidikan 
formal sebanyak 45 orang (60,8%) dan 
pada kelompok usia yang sama hanya 
terdapat 1 orang (4,5%) yang tidak 
mengikuti pendidikan formal.  

Berdasarkan penghitungan 
data statistik, kelompok anak usia 6 
tahun paling banyak mengikuti 
pendidikan formal yaitu sebanyak 45 
orang sedangkan anak usia 6 tahun 
yang tidak mengikuti pendidikan 
formal hanya 1 orang. Itu berarti di 
Kelurahan Pondok Cina, Depok anak 

yang mengikuti pendidikan formal 
mayoritas anak yang berusia 6 tahun. 
Patmonodewo (2003) mengungkapkan 
di Indonesia, anak usia 4-6 tahun 
umumnya adalah anak yang mengikuti 
program Taman Kanak-Kanak. Pada 
usia 6-7 tahun, anak dipersiapkan untuk 
mengikuti pendidikan Sekolah Dasar 
sehingga pada usia tersebut orang tua 
cenderung memasukkan anak mereka 
ke pendidikan formal untuk anak usia 
prasekolah.  

Pada kelompok anak yang 
mengikuti pendidikan formal jumlah 
anak putra sebanyak 43 orang (58,1%) 
sedangkan anak putri berjumlah 31 
orang (42,9%). Pada kelompok anak 
yang tidak mengikuti pendidikan 
formal jumlah anak putra sebanyak 14 
orang (63,6%) sedangkan anak putri 
berjumlah 8 orang (36,4%). 
Berdasarkan data tersebut, baik 

Mengikuti                                      Perkembangan kognitif                             Total          P value 
pendidikan formal               Kurang              Cukup                 Baik 

                         n         %            n        %             n        %            n       % 
Ya                                    12       16,2        28       37,8        34       45,9         74     100       0,00 

Tidak                                14        63,6         7       31,8         1          4,5         22     100 
Jumlah                              26        27,1      35       36,5        35       36,5          96     100 
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program Taman Kanak-Kanak. Pada 
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sehingga pada usia tersebut orang tua 
cenderung memasukkan anak mereka 
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Pada kelompok anak yang 
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anak putra sebanyak 43 orang (58,1%) 
sedangkan anak putri berjumlah 31 
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kelompok anak yang mengikuti 
pendidikan formal maupun yang tidak 
mengikuti pendidikan formal jumlah 
anak putra selalu lebih banyak dari 
pada anak putri. Hal ini 
menggambarkan jumlah anak putra di 
Kelurahan Pondok Cina, Depok lebih 
banyak dari jumlah anak putri. Hal 
tersebut sesuai dengan data yang 
diperoleh dari PKK Kelurahan Pondok 
Cina, Depok dari 193 orang yang 
berusia 5-6 tahun anak putra yang 
mengikuti pendidikan formal sebanyak 
78 orang dan anak putri sebanyak 67 
orang. Sedangkan anak putra yang 
tidak mengikuti pendidikan formal 
sebanyak 25 orang dan anak putri  
sebanyak 23 orang.  

Jumlah sampel pada 
kelompok anak yang mengikuti 
pendidikan formal sebanyak 74 orang 
sedangkan kelompok anak yang tidak 
mengikuti pendidikan formal sebanyak 
22 orang. Data yang diperoleh dari 
PKK Kelurahan Pondok Cina, Depok  
jumlah anak usia 5-6 tahun yang 
terdapat di Kelurahan Pondok Cina, 
Depok sebanyak 193 anak. Dari 193 
anak tersebut yang mengikuti 
pendidikan formal sebanyak 145 anak 
sedangkan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal sebanyak 48 anak. 
Dari data tersebut berarti perbandingan 
anak yang mengikuti pendidikan formal 
dengan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal adalah 3:1 hal 
tersebut cukup mewakili perolehan data 
responden pada kedua kelompok. 

Analisis juga dilakukan 
terhadap penghasilan orang tua 
responden tiap bulan.  Pada kelompok 
anak yang mengikuti pendidikan formal, 
terdapat sejumlah anak dengan 
penghasilan orang tua kurang dari 1 
juta rupiah 21 orang, 1-3 juta rupiah 40 
orang, lebih dari 3 juta rupiah 13 orang. 
Sedangkan pada kelompok anak yang 
tidak mengikuti pendidikan formal,  
terdapat sejumlah anak dengan 

penghasilan orang tua kurang dari 1 
juta rupiah 16 orang, 1-3 juta rupiah 6 
orang, dan tidak ada satu orang pun 
orang tua dengan penghasilan diatas 3 
juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, 
pada kelompok anak yang mengikuti 
pendidikan formal paling banyak 
penghasilan orang tua 1-3 juta rupiah 
sedangkan pada kelompok anak yang 
tidak mengikuti pendidikan formal 
paling banyak penghasilan orang tua 
kurang dari 1 juta rupiah. Hal ini terkait 
dengan fungsi ekonomi keluarga dalam 
pemenuhan kebutuhan anak, keluarga 
dipandang sebagai institusi (lembaga) 
yang dapat memenuhi kebutuhan insani 
(manusiawi), terutama kebutuhan bagi 
pengembangan kepribadiannya dan 
pengembangan ras manusia (Yusuf, 
2006).  

Apabila mengaitkan peranan 
keluarga dengan upaya pemenuhan 
kebutuhan individu dari Maslow, maka 
keluarga merupakan lembaga pertama 
yang dapat memenuhi tersebut. Itu 
berarti orang tua dengan ekonomi 
rendah akan sulit untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dasar anak, baik 
fisik-biologis maupun sosio-
psikologisnya. Ketidakmampuan 
keluarga memenuhi kecukupan gizi 
anak juga dapat mempengaruhi 
perkembangan kognitif anak. Hal 
tersebut seperti yang dikemukakan oleh 
Moree (1997) selama masa bayi, anak-
anak, dan remaja gizi cukup penting 
untuk merangsang petumbuhan dan 
perkembangan. Kekurangan gizi dalam 
makanan menyebabkan pertumbuhan 
anak terganggu yang akan 
mempengaruhi perkembangan seluruh 
dirinya. 

Pada saat mengidentifikasi 
perkembangan kognitif responden 
didapatkan perbedaan perkembangan 
kognitif antara anak yang mengikuti 
pendidikan formal dengan anak yang 
tidak mengikuti pendidikan formal. 
Hasil uji statistik tentang perbedaan 

Perbandingan Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Yang Mengikuti Pendidikan Formal 
Dengan Yang Tidak Mengikuti Pendidikan Formal

(Siti Muflihah)
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perkembangan kognitif anak usia 5-6 
tahun yang mengikuti pendidikan 
formal dengan yang tidak mengikuti 
pendidikan formal menunjukkan 
adanya perbedaan yang bermakna 
sebagaimana yang ditunjukkan dari 
hasil uji chi square dengan nilai p = 
0,00. bahwa responden yang mengikuti 
pendidikan formal memiliki 
perkembangan kognitif lebih baik dari 
pada responden yang tidak mengikuti 
pendidikan formal hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Abdulkadir B. Nambo yaitu tentang 
perbedaan prestasi belajar peserta didik 
sekolah dasar (SD) dengan latar 
belakang ada tidaknya pendidikan 
Taman Kanak-Kanak. Hasil 
penelitiannya adalah prestasi belajar 
peserta didik untuk kelas I sekolah 
dasar yang berlatar belakang 
pendidikan Taman Kanak-Kanak 
berbeda dengan peserta didik yang 
tidak berlatar belakang pendidikan 
Taman Kanak-Kanak. Selain itu teori 
perkembangan kognitif Vygotsky 
menguraikan bahwa interaksi sosial 
yang terjadi di sekolah dapat 
mempengaruhi perkembangan kognitif 
seorang anak. 

Pendidikan formal untuk 
anak usia prasekolah memfasilitasi 
anak untuk meningkatkan 
perkembangan bahasanya melalui 
kegiatan bermain, bercerita, bermain 
peran, bermain pupet atau boneka 
tangan, belajar dan bermain dalam 
kelompok (Suyanto, 2005). Pada saat 
bermain biasanya anak menggunakan 
bahasa, baik untuk berkomunikasi 
dengan temannya maupun sekadar 
menyatakan pikirannya dan hal tersebut 
sebenarnya anak sedang 
membahasakan apa yang ada dalam 
pikirannya. Anak juga dapat 
meningkatkan kemampuan 
berbahasanya melalui cerita, baik 
mendengarkan cerita maupun 
menyuruh anak untuk bercerita. 

Bermain peran seperti memerankan 
penjual dan pembeli, orang tua dan 
anak, guru dan murid memungkinkan 
anak menambah perbendaharaan 
kosakata. Permainan simbolis juga 
dapat menstimulus perkembangan 
bahasa anak misalnya dengan 
menggunakan pupet atau boneka 
tangan di mana anak berbicara 
mewakili boneka tersebut.  
 
Simpulan 
 

Pada kelompok anak usia 5-6 
tahun yang mengikuti pendidikan 
formal terdapat sebanyak 12 (16,2%) 
orang memiliki perkembangan kognitif 
kurang, 28 (37,8%) orang memiliki 
perkembangan kognitif cukup, dan 34 
(45,9%) orang memiliki perkembangan 
kognitif baik. Pada kelompok anak 
yang tidak mengikuti pendidikan 
formal terdapat sebanyak 14 (63,6%) 
orang memiliki perkembangan kognitif 
kurang, 7 (31,8%) orang memiliki 
perkembangan kognitif cukup, dan 1 
(4,5%) orang memiliki perkembangan 
kognitif baik. Terdapat perbedaan yang 
bermakna perkembangan kognitif anak 
usia 5-6 tahun yang mengikuti 
pendidikan formal dengan anak yang 
tidak mengikuti pendidikan formal di 
Kelurahan Pondok Cina, Depok dengan 
nilai kemaknaan p value=0,00; α=0,05.  

Berdasarkan hasil penelitian 
ini, disarankan kepada orang tua untuk 
memperhatikan optimalisasi 
perkembangan kognitif pada usia 5 
tahun pertama karena pada usia 5 tahun 
pertama tingkat intelegensi anak 
berkembang sangat cepat, stimulasi 
atau rangsangan yang diberikan sejak 
anak usia dini sangat memungkinkan 
untuk seorang anak tumbuh dan 
berkembang lebih baik di masa yang 
akan datang. Meskipun pendidikan 
formal untuk anak usia prasekolah 
bukanlah satu-satunya faktor yang 
dapat mempengaruhi perkembangan 
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memperhatikan optimalisasi 
perkembangan kognitif pada usia 5 
tahun pertama karena pada usia 5 tahun 
pertama tingkat intelegensi anak 
berkembang sangat cepat, stimulasi 
atau rangsangan yang diberikan sejak 
anak usia dini sangat memungkinkan 
untuk seorang anak tumbuh dan 
berkembang lebih baik di masa yang 
akan datang. Meskipun pendidikan 
formal untuk anak usia prasekolah 
bukanlah satu-satunya faktor yang 
dapat mempengaruhi perkembangan 

 

 

kognitif anak tetapi tidak ada salahnya 
bagi orang tua untuk memasukkan anak 
ke pendidikan formal untuk anak usia 
prasekolah mengingat program-
program yang ditawarkan untuk 
meningkatkan perkembangan kognitif 
anak oleh pendidikan formal lebih 
terjadwal dan terstruktur. Namun, 
orang tua harus tetap berhati-hati dalam 
memilih pendidikan formal untuk anak 

karena fenomena yang ada saat ini 
tidak semua pendidikan formal untuk 
anak usia prasekolah memiliki kualitas 
yang baik. Selain itu, pemerintah 
disarankan untuk membuat kebijakan 
yang memihak kepada rakyat kecil 
mengingat biaya yang diperlukan untuk 
masuk ke program pendidikan anak 
usia prasekolah tidaklah sedikit. 
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Abstract : Emotional intelligence is university students’ ability in motivating themselves to do 
advantageous activity, endurance in facing failure, has ability to control self emotion 
therefore they will be able to reach optimal self actualization. The purpose of this research is 
analyzing relation of Level 1 university students’ self actualization at Nursery S1 Study 
Program at STIKES Hang Tuah Surabaya. Design that being used is correlative descriptive, 
with cross sectional approach. Population in this research is first level university students at 
Nursery S1 Study Program in STIKES Hang Tuah Surabaya. Sample of this research is 102 
persons that chosen through probability sampling by using simple random sampling 
approach. Instrument of this research is emotional intelligence questionnaire that modified 
by Ematri and self actualization questionnaire from Abraham. Data is analyzed by using 
Spearman Rho Correlation test. The result of this research shows that from 64 respondents 
with high emotional intelligence, 42 has high self actualization. Meanwhile from 38 
respondents that has average emotional intelligence, 31 respondents has high self 
actualization. Through Spearman Rho Correlation test, it is found out that =0,03. Because 

<0,05 means that H0 is refused and it means that there is relation between individual 
emotional intelligence with first level university student’s self actualization at S1 Nursery 
Study Program in STIKES Hang Tuah Surabaya. Implication of this research is that there is 
relation between individual emotional intelligence with university students self actualization. 
Therefore there is a need of guidance about the giving of good motivation from family, school 
and environment that will be able to improve emotional intelligence development of every 
individu, therefore it must reach high self actualization. 

 

Keywords : Emotional Intelligence, Teenagers, Self Actualization 

 

Latar Belakang 

Era reformasi telah membawa 
perubahan nyata pada segala sisi 
kehidupan masyarakat Indonesia, baik 
secara pribadi, kelompok bahkan pada 
tataran organisasi, politik, birokrasi 
pemerintah maupun swasta, menuju kearah 
keadaan yang lebih baik. Di Bidang 
Kesehatan misalnya adanya tuntutan 

reformasi seperti isu desentralisasi bidang 
kesehatan menjadi isu-isu menarik yang 
perlu dibahas dan dikaji lebih jauh lagi 
terkait dengan tuntutan kebutuhan 
masyarakat akan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat yang lebih 
berkualitas. Hal ini  menyebabkan 
banyaknya  tuntutan bagi mahasiswa 
keperawatan untuk mempersiapkan diri, 
membuat hal- hal kreatif  guna  menjadi 
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tenaga kerja yang profesional yang layak 
jual di pasar global. Berdasarkan data yang 
didapat peneliti dari kampus STIKES 
Hang Tuah Surabaya, mayoritas 
mahasiswa baru terdiri dari usia 17- 20 
tahun. Dimana usia tersebut tergolong 
dalam tahap remaja akhir, Yang 
merupakan suatu masa transisi dari masa 
remaja ke dewasa, masa kesempurnaan 
remaja dan merupakan puncak 
perkembangan emosi (Sarwono, 2011:27). 
Minimnya pengetahuan mahasiswa baru 
ini mengenai pentingnya kecerdasaan 
emosi membuat mereka hampir kehilangan 
keaktulisasian dirinya sebagai mahasiswa, 
ini bisa di lihat dari beberapa mahasiswa 
baru STIKES Hang Tuah surabaya yang 
masih mendapatkan tilang absen 
perkuliahan, tidak mengikuti apel pagi, 
menunjukkan sikap yang kurang mematuhi 
peraturan dengan senior (acuh tak acuh 
dengan senior), hanya sebagian kecil dari 
mahasiswa baru yang mau ikut UKM yang 
ada.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan kepada 20 mahasiswa tingkat 1 
STIKES Hang Tuah Surabaya dengan 
metode wawancara adalah 10 mahasiswa 
minat pada profesi keperawatan karena 
mereka mempunyai persepsi keperawatan 
adalah profesi yang mulia sehingga setelah 
keluar sma mereka masuk pendidikan 
keperawatan, 5 orang masuk pendidikan 
keperawatan karena keinginan orang tua, 3 
masuk pendidikan keperawatan karena 
tidak diterima di pendidikan lain, dan 2 
orang mengatakan masuk pendidikan 
keperawatan karena ikut teman. Selain itu 
juga menurut data yang didapat peneliti 
ditemukan 120 orang dari 280 mahasiswa 
tingkat 1 mengalami penugasan dan 
pengulangan mata kuliah, kurang lebih 45 
orang dari 280 orang yang tidak mengikuti 
apel pagi setiap minggunya. Bila hal ini 
dibiarkan secara berkelanjutan maka bisa 
menyebabkan penurunan kinerja perawat 
nantinya. Berdasarkan data pada tahun 
2005 ditemukan kinerja perawat baik 50%, 
sedang 34,37% dan kurang 15,63% kinerja 
>75% (Maryadi,  2006, http://eprints. 

Undip.ac.id/10012 , 2, diunduh 20 januari 
2012 jam 22.00).   

Aktualisasi diri pada umumnya 
memerlukan lingkungan yang memberikan 
kebebasan kepada seseorang bebas untuk 
mengungkapkan dirinya, menjelajah, 
memilih perilakunya, dan mengejar nilai- 
nilai seperti kebenaran, keadilan, dan 
kejujuran (Sobur ,2003:279). Yang terjadi 
saat ini adalah mahasiswa dalam memilih 
bidang studi yang ditempuh tidak selalu 
dari minatnya sendiri tetapi karena ada 
faktor yang lain seperti adanya paksaan 
dari orang tua atau pengaruh dari teman. 
(Sukmana :2004). Setiap pilihan yang 
bukan berasal dari dalam dirinya sendiri 
akan menimbulkan gejolak emosi didalam 
hati, yang akan menggangu tercapainya 
aktualisasi diri. Dan bila ini tidak di 
tangani dengan kecerdasaan emosi yang 
bagus akan menyebabkan kurangnya 
motivasi diri untuk menjadi pribadi yang 
lebih kreatif. Hal ini seperti yang di 
ungkapkan Carole Wade & Carol Tavris 
(2007:34) Seseorang yang memiliki 
inteligensi emosional (EQ) yang tinggi 
mampu menggunakan emosi mereka untuk 
meningkatkan motivasi mereka, 
menstimulasi pemikiran yang kreatif, 
mengembangkan empati terhadap orang 
lain. Orang–orang yang memiliki 
inteligensi emosi yang kurang baik akan 
mengalami kesulitan dalam 
mengidentifikasi emosi pada diri mereka 
sendiri, sehingga bila hal ini tidak di 
tindak dengan tepat akan membawa 
dampak pada kinerja mahasiswa saat 
sudah terjun kerja di rumah sakit. 

Upaya penanganan permasalahan 
pencapaian aktualisasi diri mahasiswa 
dapat dilakukan dengan banyak hal salah 
satunya dengan  cara kecakapan emosional 
yang meliputi: kemampuan untuk 
mengenali diri sendiri dan memiliki daya 
tahan ketika menghadapi rintangan, 
mampu mengendalikan impuls, tidak cepat 
merasa puas, mampu mengenali emosi 
orang lain disekitarnya, serta mampu 
menjalin relasi atau kerja sama yang bagus 
dengan orang lain (Goleman, 2007) 

Hubungan Kecerdasan Emosional Individu Dengan Aktualisasi Diri Mahasiswa  Tingkat 1 Prodi S1 Keperawatan 
(Lia Naimatus S, Lela Nurlela)
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Melalui cara ini diharapkan kecerdasan 
emosional mampu ditingkatkan agar 
menunjang aktualisasi diri mahasiswa 
dalam menempuh pembelajaran. Dengan 
fenomena di atas, penulis tertarik untuk 
meneliti adakah hubungan antara 
kecerdasan emosional individu dengan 
aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 di 
lingkungan STIKES Hang Tuah Surabaya 

Bahan Dan Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
Non-Eksperimen karena tidak ada 
intervensi dari peneliti dan menggunakan 
desain penelitian Correlations Study untuk 
mengkaji hubungan antar variabel. Peneliti 
dapat mencari, menjelaskan suatu 
hubungan, memperkirakan, dan menguji 
berdasarkan teori yang ada. Pendekatan 
yang digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah Cross Sectional, 
dimana dalam penelitian ini menekankan 
waktu pengukuran/observasi data variabel 
independen dan dependen hanya satu kali 
pada satu saat dan dinilai secara simultan 
pada satu saat, jadi tidak ada tindak lanjut 
(Nursalam, 2008). 

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 
– Juni 2012 di STIKES Hang Tuah 
Surabaya. 

Dalam penelitian ini mahasiswa 
tingkat 1 dibagi menjadi 2 kelas yaitu 
kelas A dan B, jumlah kelas A = 68 
Mahasiswa sedangkan kelas B = 68  
Mahasiswa, jadi jumlah keseluruhan 
mahasiswa tingkat 1 prodi S1 keperawatan 
STIKES Hang Tuah  Surabaya adalah 136 
mahasiswa. 

Tehnik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Probability 
Sampling dengan tehnik simple random 
Sampling  kerena  subyek dalam popilasi 
mempunyai kesempatan untuk terpilih atau 
tidak terpilih sebagai sample. Cara 
menentukan anggota yang menjadi sample 
dengan cara sejumlah 136 nama 
dimasukkan kedalam sebuah botol. 
Kemudian dikeluarkan secara satu persatu 
sampai berjumlah 102. 

Pengumpulan data dilakukan setelah 
penelitian mendapatkan ijin dan 
persetujuan dari bagian akademik program 
studi STIKES Hang Tuah Surabaya dan 
Kaprodi S1 keperawatan STIKES Hang 
Tuah Surabaya untuk mengadakan 
penelitian. Langkah awal penelitian, 
peneliti mengambil populasi siswa kelas 
S1 1-A dan S1 1-B  TA. 2011/2012 yang 
masih aktif kemudian peneliti memberikan 
informasi dan minta persetujuan kepada 
calon reponden. Pengumpulan data 
pertama melalui wawancara dengan 
mahasiswa tingkat satu untuk mengisi 
biodata dan kesediaan untuk menjadi 
responden. Peneliti memasuki masing-
masing kelas kemudian memberikan 
pengarahan dan membagi lembar kesedian 
menjadi responden. 

Setelah menperoleh sampel, Sampel 
dikumpulkan dalam ruangan yang sama, 
dalam hal ini peneliti membutuhkan jam 
kosong untuk menyebarkan kuesioner, 
sehingga peneliti harus selalu 
berkoordinasi dengan ketua kelas masing-
masing supaya mengetahui jam kosong 
masing-masing kelas.  

 
Dalam penelitian ini untuk variabel 

independen digunakan skala Likert yang 
telah dimodifikasi, yaitu menghilangkan 
pilihan ragu-ragu sehingga subjek akan 
memilih jawaban yang pasti ke arah yang 
sesuai atau tidak sesuai dengan dirinya. 
Kuesioner terdiri dari 5 item tentang 
kecerdasan emosi, mengenali emosi, 
mengelola emosi, memotivasi diri, 
mengenali emosi orang lain, dan membina 
hubungan dengan orang lain. Kemudian 
kelima indikator tersebut dijabarkan ke 
dalam 25 item pernyataan, dengan  13 item 
bersifat favorable (positif), 12 item sisa 
bersifat unfavorable (negatif) adapun 
pernyataan yang bersifat positif itu berada 
pada nomer 1-4,8-10,13,17-19,21-22 dan 
pernyataan yang bersifat negatif berada 
pada nomer 5-7,11-12,14-16,20,23-25.  

Kuesioner  yang berjumlah 25 
pernyataan positif dan negatif tersebut  
dibagi menjadi 5 wilayah kecerdasan 
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Kuesioner  yang berjumlah 25 
pernyataan positif dan negatif tersebut  
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emosional, yaitu, pernyataan no. 1-7 berisi 
tentang pengenalan emosi diri, pernyataan 
no. 8-12  berisi tentang pengelolaan emosi, 
pernyataan no. 13-16 berisi tentang 
memotivasi diri, pernyataan no. 17-20 
berisi tentang mengenali emosi orang lain, 
dan pernyataan no. 21-25 berisi tentang 
membina hubungan dengan orang lain. 
Pengisian kuesioner oleh responden 
dilakukan dengan tehnik Check-list. 

Sedangkan untuk variabel dependen 
yaitu Aktualisasi diri menggunakan skala 
guttman yaitu skala yang menginginkan 
jawaban tegas. Kuesioner ini terdiri 24 
pertanyaan tentang karakteristik orang 
yang mengaktualisasi diri yang jawabanya 
hanya ya dan tidak, dimana ya bernilai 1 
dan tidak bernilai 0. pengisian kuesioner 
oleh responden dilakukan dengan tehnik 
Check-list. 

 
 

Hasil Penelitian 

1. Data Umum Demografi Responden 
a. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
gambar diatas menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden adalah laki-laki 
sebanyak 27 orang (26,5%) dan 
perempuan sebanyak 75 orang (73,5%). 
b. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia 

 

Dari gambar diatas diketahui bahwa 
sebagian besar usia responden yang 
berusia antara 18-21 tahun sebanyak 100 
orang (98%),2 orang  berusia antara 15-17 
tahun (2%), dan tidak ada yang berusia 
lebih dari 21 tahun atau lebih 

c. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Posisi Anak dalam 
Keluarga 

 

Gambar diatas menunjukkan data 
bahwa sebagian besar posisi responden 
dalam keluarga adalah anak sulung 

sebanyak 45 orang (44%), anak tengah 18 
orang (18%), dan anak bungsu 39 orang 
(38%). 
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d. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Tinggal atau Serumah 
dengan Siapa 

 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada 

gambar diatas diketahui bahwa sebagian 
besar responden tinggal bersama kedua 
orang tua mereka yaitu ayah dan ibu 
sebanyak 81 orang (81%), tinggal bersama 
selain orang tua (kakek-nenek, kakak, om, 
tante) sebanyak 16 orang (16%), bersama 
ayah saja sebanyak 1 orang (1%), dan 
bersama ibu saja 2 orang (2%). 

e. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Uang Saku yang 
Diperoleh 
 

 
 
 

 
Gambar diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memperoleh 
uang saku cukup sebanyak 89 orang 
(87%), tidak cukup sebanyak 12 orang 
(12%),  responden yang tidak memperoleh 
uang saku sebanyak 1 (1%) dan tidak ada 
responden yang memperoleh uang saku 
berlebih. 

 
2. Data Khusus 

Data khusus yang ditampilkan 
dalam bentuk diagram batang, disajikan 
data tentang tingkat kecerdasan emosional 
individu, tingkat aktualisasi diri 
mahasiswa, dan diagram batang silang 
antara kecerdasan emosional individu 
dengan aktualisasi diri mahasiswa, serta 
analisa data menggunakan Spearman’s 
Rho Correlation dengan kemaknaan 
kurang dari 0,05. 

 

 

 

 

 

 

1. Tingkat Kecerdasan Emosional 
Individu mahasiswa tingkat 1 prodi S1 
STIKES Hang Tuah Surabaya. 

Tabel 5.1 Tingkat Kecerdasan 
Emosional Individu mahasiswa tingkat 
1    keperawatan di S1  STIKES Hang 
Tuah Surabaya 
 
No
. 

Karakteristik 
 

Jumlah % 
1 EQ Tinggi 64 62,7 
2 EQ Sedang 38 37,3 
3 EQ Rendah 0 0 
 Total 102 100 

 
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 

102 responden yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi adalah sejumlah 64 orang 
(62,7%), sedangkan responden yang 
memiliki kecerdasaan emosional sedang 
sejumlah 38 orang (37,3%) Dan tidak ada 
yang memiliki kecerdasaan emosional 
rendah. 
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1. Tingkat Kecerdasan Emosional 
Individu mahasiswa tingkat 1 prodi S1 
STIKES Hang Tuah Surabaya. 

Tabel 5.1 Tingkat Kecerdasan 
Emosional Individu mahasiswa tingkat 
1    keperawatan di S1  STIKES Hang 
Tuah Surabaya 
 
No
. 

Karakteristik 
 

Jumlah % 
1 EQ Tinggi 64 62,7 
2 EQ Sedang 38 37,3 
3 EQ Rendah 0 0 
 Total 102 100 

 
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 

102 responden yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi adalah sejumlah 64 orang 
(62,7%), sedangkan responden yang 
memiliki kecerdasaan emosional sedang 
sejumlah 38 orang (37,3%) Dan tidak ada 
yang memiliki kecerdasaan emosional 
rendah. 

 
2. Aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 

prodi S1 keperawatan STIKES Hang 
Tuah Surabaya 

Tabel 5.2  Aktualisasi diri 
mahasiswa tingkat 1 prodi S1 
keperawatan STIKES Hang Tuah 
Surabaya 
 

No. Karakteristik 
 

Jumlah % 
1 Aktualisasi diri 

sangat tinggi 
22 21,6 

2 Aktualisasi diri 
tinggi 

74 72,5 

3 Aktualisasi diri 
rata-rata 

6 5,9 

4 Aktualisasi diri 
rendah 

0 0 

5 Aktualisasi diri 
sangat rendah 

0 0 

 Total 102 100 
 
 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 
102 responden yang memiliki aktualisasi 
diri tinggi mayoritas adalah 74 orang 
(72,5%), sedangkan yang memiliki 
aktualisasi diri sangat tinggi sejumlah 22 
orang (21,6%),  yang memiliki aktualisasi 
diri rata-rata sejumlah 6 orang (5,9%) serta 
tidak ada yang memiliki aktualisasi diri 
rendah dan sangat rendah. 
3. Hubungan Kecerdasan Emosional 

Individu dengan Aktualisasi diri 
mahasiswa tingkat 1 prodi S1 
keperawatan STIKES Hang Tuah 
Surabaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.3  Hubungan Kecerdasan 
Emosional Individu Dengan Aktualisasi 
Diri Mahasiswa Tingkat 1 Prodi S1 
Keperawatan STIKES Hang Tuah 
Surabaya 

Kat
ego
ri  

EQ Tinggi EQ Sedang 
EQ Rendah 

Total 

Jum
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Pers
enta
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Jumla
h 

Pers
enta
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Jum
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Persen
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Jum
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Akt
uali
sasi 
diri 
san
gat 
ting
gi  

17 
77,3
% 

5 
22,7
% 
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10
0
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Akt
uali
sasi 
diri 
ting
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43 
58,1
% 

31 
41,9
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0
% 
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uali
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diri 
rata
-
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33,3
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0 

 
 

0 
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Tot
al  

64 
100
% 

38 
100
% 

  

102 
10
0
% 

  Spearman’s Rho Correlation    ρ = 
0,03 

 
Tabel  5.3 menunjukkan hubungan 

kecerdasan emosional individu dengan 
aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 prodi 
S1 keperawatan STIKES Hang Tuah 

Hubungan Kecerdasan Emosional Individu Dengan Aktualisasi Diri Mahasiswa  Tingkat 1 Prodi S1 Keperawatan 
(Lia Naimatus S, Lela Nurlela)
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Surabaya dan didapatkan data bahwa dari 
64 orang responden yang memiliki 
kecerdasan emosional individu tinggi 
sebanyak 17 orang (77,3%) dengan 
aktualisasi diri sangat tinggi, sebanyak 43 
orang  (58,1%) dengan aktualisasi diri 
tinggi, dan 4 orang (66,7%) aktualisasi diri 
rata-rata. Sisanya sebanyak 38 orang 
responden yang memiliki kecerdasan 
emosional individu sedang didapatkan data 
bahwa sebanyak 31 orang (41,9%) dengan 
aktualisasi diri tinggi, sebanyak 5 orang  
(22,7%) dengan atualisasi diri tinggi, dan 2 
orang (33,3%) aktualisasi diri rata-rata. 

 

Hasil uji statistik dengan 
menggunakan uji Spearman Rho 
Correlations untuk mengetahui apakah ada 
hubungan diantara dua variabel yaitu 
kecerdasan emosional individu dengan 
aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 prodi 
S1 keperawatan STIKES Hang Tuah 
Surabaya didapatkan ρ = 0,03. Hal ini 
menunjukkan bahwa ρ ≤ 0,05 berarti H0 
ditolak yang berarti terdapat hubungan 
antara kecerdasan emosional individu 
dengan aktualisasi diri mahasiswa tingkat 
1 prodi S1 keperawatan STIKES Hang 
Tuah Surabaya. 

Pembahasan 

1. Tingkat Kecerdasan Emosional 
Mahasiswa Tingkat 1 Prodi S1      
Keperawatan Di Stikes Hang Tuah 
Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kecerdasan emosional mahasiswa tingkat 1 
prodi S1 keperawatan di STIKES Hang 
Tuah Surabaya tergolong tinggi dan  tidak 
ada yang memiliki kecerdasan emosional 
rendah. Berdasarkan data yang didapat 
dari 102 responden didapatkan prosentase 
hasil berturut-turut yaitu  64 orang (62,7%)  
responden memiliki kecerdasan emosional 
individu yang tinggi, dan sisanya 38 orang 
(36,3%)  responden memiliki kecerdasan 
emosional individu sedang.  

Hasil pengolahan data tentang jenis 
kelamin yang diperoleh dari 102 
responden, didapatkan dari 64 responden 
yang memiliki kecerdasan emosional 
tinggi sebagian besar adalah berjenis 
kelamin perempuan sebanyak 45 orang 
(70,3%) dan sisanya 19 orang (29,7%) 
adalah laki-laki. Sedangkan dari 38 
responden yang memiliki kecerdasan 
emosional sedang adalah sebanyak 30 
orang (78,5%) adalah perempuan dan 
sebanyak 8 orang (21,1%) adalah laki-laki. 

Penelitian lain yang berkaitan 
dengan kecerdasan emosi juga dilakukan 
oleh beberapa ahli, seperti yang dilakukan 

oleh Simmon (2001) dengan mengaitkan 
antara jenis kelamin (gender) dengan 
kecerdasan emosi, hasil penelitian 
menyebutkan bahwa perempuan rata-rata 
lebih baik kecerdasan emosi dalam hal 
kesadaran dirinya, empati dan 
keterampilan sosialnya.  Sementara laki-
laki rata-rata lebih baik kecerdasan emosi 
dalam bidang kepercayaan diri, optimistik, 
dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan 
daya tahan terhadap stres (Goleman, 2000) 
. 

Laki-laki dan perempuan 
mempunyai kemampuan yang sama dalam 
hal meningkatkan kecerdasan emosional. 
Rata-rata perempuan mungkin dapat lebih 
tinggi dibanding kaum laki-laki dalam 
beberapa keterampilan emosi (namun ada 
juga laki-laki yang lebih baik 
dibandingkan kebanyakan perempuan). 
Fakta yang diperoleh dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa kecerdasan 
emosional tinggi lebih banyak pada jenis 
kelamin perempuan yaitu 45 orang (70%), 
sedangkan untuk kecerdasan emosional 
sedang lebih banyak pada laki-laki yaitu 
19 (30%). Hal ini memperlihatkan bahwa 
perempuan dianggap lebih mampu dalam 
mengendalikan emosi, meskipun dalam 
beberapa hal laki-laki juga memiliki 
keterampilan emosi yang baik.  

Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi tingkat kecerdasan 
emosional seseorang salah satunya adalah 
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dalam bidang kepercayaan diri, optimistik, 
dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan 
daya tahan terhadap stres (Goleman, 2000) 
. 

Laki-laki dan perempuan 
mempunyai kemampuan yang sama dalam 
hal meningkatkan kecerdasan emosional. 
Rata-rata perempuan mungkin dapat lebih 
tinggi dibanding kaum laki-laki dalam 
beberapa keterampilan emosi (namun ada 
juga laki-laki yang lebih baik 
dibandingkan kebanyakan perempuan). 
Fakta yang diperoleh dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa kecerdasan 
emosional tinggi lebih banyak pada jenis 
kelamin perempuan yaitu 45 orang (70%), 
sedangkan untuk kecerdasan emosional 
sedang lebih banyak pada laki-laki yaitu 
19 (30%). Hal ini memperlihatkan bahwa 
perempuan dianggap lebih mampu dalam 
mengendalikan emosi, meskipun dalam 
beberapa hal laki-laki juga memiliki 
keterampilan emosi yang baik.  

Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi tingkat kecerdasan 
emosional seseorang salah satunya adalah 

usia responden. Hasil pengolahan data dari                 
102 responden didapatkan data bahwa dari 
64 responden yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi sebanyak  64 orang 
(100%) pada usia 18-21 tahun. Sedangkan 
dari  responden yang memiliki kecerdasan 
emosional sedang usia responden lebih 
banyak pada usia  18-21 tahun sebanyak 
36 orang (94,7%), dan usia antara 15-17 
tahun sebanyak 2 (5,3%).  

Kecerdasan emosional dapat 
meningkat sepanjang hidup manusia. 
Sepanjang perjalanan hidup yang normal, 
kecerdasan emosional cenderung 
bertambah sementara manusia belajar 
untuk menangani suasana hati, menangani 
emosi-emosi yang menyulitkan, sehingga 
semakin cerdas dalam hal emosi dan 
dalam berhubungan dengan orang lain 
(Goleman, 2001).   

Dalam kehidupan masyarakat usia 
masih dijadikan tolak ukur untuk 
menentukan tingkat kedewasaan 
seseorang, semakin dewasa orang tersebut 
semakin mampu , mandiri dalam cara 
berfikir dan bertindak, sadar akan perasaan 
orang lain, memiliki tanggung jawab 
sosial, dapat beradaptasi, dapat mengatasi 
masalah, dan dapat mengatur tingkat stres. 
Hal ini menunjukan bahwa semakin 
bertambah usia seseorang semakin 
bertambah pula kecerdasaan emosinya. 

Posisi atau urutan kelahiran anak 
dalam keluarga juga dapat mempengaruhi 
kecerdasan emosional seseorang. Hasil 
pengolahan data dari 102 responden 
didapatkan data bahwa dari 64 responden 
yang memiliki kecerdasan emosional 
tinggi sebanyak 28 orang (43,8%) adalah 
anak sulung, sebagai anak bungsu 
sebanyak  25 orang (39,1%), dan sebagai 
anak tengah sebanyak 11 orang (17,2%). 
Sedangkan dari 38 responden yang 
memiliki kecerdasan emosional sedang 
sebanyak 17 orang (44,7%) adalah anak 
sulung, sebagai anak bungsu sebanyak 14 
orang (36,8%), dan sebagai anak tengah 
sebanyak 7 orang (18,4%). 

Anak sulung cenderung mengambil 
posisi sebagai pemimpin dan sebagai 
contoh untuk adik-adiknya. Karakteristik 
umum anak sulung adalah bertanggung 
jawab dan cenderung mengikuti aturan. 
Hal ini dapat menjadi cerminan bahwa 
anak sulung mampu mengendalikan emosi 
mereka dengan lebih baik dan sesuai 
dengan fakta yang diperoleh dari hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
kecerdasan emosional tinggi ternyata lebih 
banyak pada remaja yang menjadi anak 
sulung dalam keluarganya yaitu sebanyak 
28 orang (43,8%). Sedangkan untuk 
remaja yang menjadi anak bungsu dalam 
keluarga sebanyak 25 (39,1%) yang 
memiliki kecerdasan emosional tinggi, hal 
ini mungkin dapat dikaitkan dengan 
karakter anak bungsu yang selalu ingin 
memperoleh perlakuan yang sama dengan 
kakak-kakaknya. Meskipun begitu, sifat 
anak bungsu yang ramah dan pandai 
bergaul membuat mereka mudah 
beradaptasi di lingkungan baru. 

Anak di dalam keluarga memiliki 
sifat yang berbeda satu sama lain, bahkan 
anak kembar juga memiliki sifat yang 
tidak sama sebagai kakak dan adik. Sifat 
tersebut terbentuk dari pengalaman 
psikologis mereka sebagai penafsiran anak 
terhadap posisi diri di dalam keluarga dan 
bagaimana anak membiasakan dirinya 
berperilaku dalam peran tersebut 
(Hadibroto dkk, 2002). Fenomena yang 
ada di masyarakat sering mengatakan 
bahwa anak sulung diasosiasikan sebagai 
anak yang cepat dewasa, berwibawa dan 
lain-lain. Sedangkan anak bungsu di 
asosiasikan sebagai anak yang manja, 
tidak tegas serta lemah lembut. Anak 
tengah dan anak tunggal juga diasosiasikan 
sebagai anak yang manja, dan lain 
sebagainya (Pramitya, 2003). 

Posisi atau urutan kelahiran memberi 
pengaruh pada kecerdasan emosional sama 
halnya dengan keberadaan orang tua. Hasil 
pengolahan data dari 102 responden 
didapatkan data bahwa dari 64 responden 
yang memiliki kecerdasan emosional 

Hubungan Kecerdasan Emosional Individu Dengan Aktualisasi Diri Mahasiswa  Tingkat 1 Prodi S1 Keperawatan 
(Lia Naimatus S, Lela Nurlela)
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tinggi sebanyak sebanyak 50 orang 
(78,1%) tinggal dengan ayah dan ibu, 
tinggal di kost, dengan kakek/nenek, 
om/tante sebanyak  13 orang (20,3%), dan 
tinggal dengan ibu sebanyak 1 orang 
(1,6%). Sedangkan dari 38 responden yang 
memiliki kecerdasan emosional sedang 
sebanyak 33 orang (86,8%) tinggal dengan 
ayah dan ibu, tinggal dengan ibu sebanyak 
1 orang (2,6%), tinggal dengan ayah 
sebanyak 1 orang (2,6%). 

Keadaan di dalam masyarakat kita, 
disadari atau tidak, ada semacam 
perbedaan antara peran ayah dan ibu. 
Sering kali seorang ayah dipersepsikan 
cukup baik jika telah bertanggung jawab 
untuk pemenuhan urusan keuangan 
keluarga.  Adapun urusan pengasuhan dan 
pendidikan anak lebih banyak dipegang 
oleh seorang ibu. Peran ayah sangat 
penting dalam membangun kecerdasan 
emosional anak. Seorang ayah sebagai 
kepala keluarga sekaligus pengambil 
keputusan utama dalam keluarga memiliki 
posisi penting dalam mendidik anak. 
Seorang anak yang dibimbing oleh ayah 
yang peduli, perhatian dan menjaga 
komunikasi akan cenderung berkembang 
menjadi anak yang lebih mandiri, kuat, 
dan memiliki pengendalian emosional 
yang lebih baik dibandingkan anak yang 
tidak memiliki ayah seperti itu (Safaria, 
2005). 

Fakta yang diperoleh dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa responden 
yang memiliki kecerdasan emosional 
tinggi lebih mayoritas yaitu 50 orang 
(78,1%) adalah remaja yang tinggal 
dengan orang tua utuh (ayah dan ibu). 
Keberadaan orang tua memegang peranan 
penting dalam pengembangan 
keterampilan emosi atau kecerdasan emosi 
pada remaja, karena orang tua merupakan 
model dan mentor kecerdasan emosional 
bagi seorang anak. Namun, ternyata dari 
hasil penelitian didapatkan remaja yang 
tinggal di kost, dengan kakek/nenek, 
om/tante sebanyak 13 orang (20,3%) juga 
memiliki kecerdasan emosional tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa perkembangan 
kecerdasan emosional seseorang juga 
dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan 
kondisi lingkungan yang baik. 

2. Aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 
prodi S1 keperawatan di STIKES 
Hang Tuah Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 prodi 
S1 keperawatan di STIKES Hang Tuah 
Surabaya tergolong tinggi dan  tidak ada 
yang memiliki aktualisasi diri rendah dan 
aktualisasi diri sangat rendah. Berdasarkan 
data yang didapat dari 102 responden 
didapatkan prosentase hasil berturut-turut 
yaitu  74 orang (72,5%)  responden 
memiliki aktualisasi diri yang tinggi, 22 
orang (21,6%)  responden memiliki 
aktualisasi diri sangat tinggi, dan 6 orang 
(5,9) responden memiliki aktualisasi diri 
rata-rata.  

Hasil pengelolaan data menunjukan 
bahwa dari 102 responden yang memiliki 
aktualisasi diri tinggi sebagian besar 
adalah berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 54 orang (74,3%) dan sisanya 19 
orang (25,7%) adalah laki-laki. Hal ini 
menunjukan bahwa perempuan lebih 
cendrung untuk mengaktualisasikan 
dirinya.  

Tapia (1999) dan Dunn (2002) diacu 
dalam Katyal dan Awasthi (2005) 
menyatakan bahwa perempuan memiliki 
nilai yang lebih tinggi dibanding laki-laki 
dalam hal empati, tanggung jawab sosial, 
dan hubungan interpersonal. Perempuan 
juga lebih sensitif terhadap hubungan 
dengan orang tua, teman, dan saudara 
kandung. Sedangkan Orang yang 
mengaktualisasi diri, mereka merasakan 
hubungan yang mendalam dengan orang 
lain dan manusia pada umumnya Orang 
serta mempunyai hubungan antarpribadi  
yang dimiliki ditandai dengan ikatan kasih 
sayang yang mendalam (Abraham, 2005). 

Perempuan cendrung mempunyai 
tingkat kedewasaan yang lebih dari 
usianya , hal ini menyebabkan perempuan 
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tinggi sebanyak sebanyak 50 orang 
(78,1%) tinggal dengan ayah dan ibu, 
tinggal di kost, dengan kakek/nenek, 
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1 orang (2,6%), tinggal dengan ayah 
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menjadi anak yang lebih mandiri, kuat, 
dan memiliki pengendalian emosional 
yang lebih baik dibandingkan anak yang 
tidak memiliki ayah seperti itu (Safaria, 
2005). 

Fakta yang diperoleh dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa responden 
yang memiliki kecerdasan emosional 
tinggi lebih mayoritas yaitu 50 orang 
(78,1%) adalah remaja yang tinggal 
dengan orang tua utuh (ayah dan ibu). 
Keberadaan orang tua memegang peranan 
penting dalam pengembangan 
keterampilan emosi atau kecerdasan emosi 
pada remaja, karena orang tua merupakan 
model dan mentor kecerdasan emosional 
bagi seorang anak. Namun, ternyata dari 
hasil penelitian didapatkan remaja yang 
tinggal di kost, dengan kakek/nenek, 
om/tante sebanyak 13 orang (20,3%) juga 
memiliki kecerdasan emosional tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa perkembangan 
kecerdasan emosional seseorang juga 
dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan 
kondisi lingkungan yang baik. 

2. Aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 
prodi S1 keperawatan di STIKES 
Hang Tuah Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
aktualisasi diri mahasiswa tingkat 1 prodi 
S1 keperawatan di STIKES Hang Tuah 
Surabaya tergolong tinggi dan  tidak ada 
yang memiliki aktualisasi diri rendah dan 
aktualisasi diri sangat rendah. Berdasarkan 
data yang didapat dari 102 responden 
didapatkan prosentase hasil berturut-turut 
yaitu  74 orang (72,5%)  responden 
memiliki aktualisasi diri yang tinggi, 22 
orang (21,6%)  responden memiliki 
aktualisasi diri sangat tinggi, dan 6 orang 
(5,9) responden memiliki aktualisasi diri 
rata-rata.  

Hasil pengelolaan data menunjukan 
bahwa dari 102 responden yang memiliki 
aktualisasi diri tinggi sebagian besar 
adalah berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 54 orang (74,3%) dan sisanya 19 
orang (25,7%) adalah laki-laki. Hal ini 
menunjukan bahwa perempuan lebih 
cendrung untuk mengaktualisasikan 
dirinya.  

Tapia (1999) dan Dunn (2002) diacu 
dalam Katyal dan Awasthi (2005) 
menyatakan bahwa perempuan memiliki 
nilai yang lebih tinggi dibanding laki-laki 
dalam hal empati, tanggung jawab sosial, 
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juga lebih sensitif terhadap hubungan 
dengan orang tua, teman, dan saudara 
kandung. Sedangkan Orang yang 
mengaktualisasi diri, mereka merasakan 
hubungan yang mendalam dengan orang 
lain dan manusia pada umumnya Orang 
serta mempunyai hubungan antarpribadi  
yang dimiliki ditandai dengan ikatan kasih 
sayang yang mendalam (Abraham, 2005). 

Perempuan cendrung mempunyai 
tingkat kedewasaan yang lebih dari 
usianya , hal ini menyebabkan perempuan 

lebih mampu untuk mengetahui potensi 
yang ada dalam dirinya kemudian 
mengarahkannya kepada tindakan yang 
tepat dan teruji.  

Lingkungan tempat tinggal 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi aktualisasi diri. Pada 
penelitian ini menunjukan bahwa reponden 
yang  tinggal dengan ayah dan ibu dengan 
aktualisasi diri tinggi yaitu sebanyak 59 
orang (79,7 %) tinggal dengan kedua 
orang tua, tinggal di kost atau ikut nenek, 
kakek atau om sebanyak 13 orang (17,6%), 
tinggal dengan ibu sebanyak 1 orang 
(1,4%), dan yang tinggal dengan ayah 1 
orang (1,4)% . hal ini membuktikan bahwa 
remaja yang tinggal bersama kedua orang 
tua cendrung mempunyai aktualisasi diri 
yang tinggi, akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan bahwa remaja yang tinggal 
kost atau pun dengan kakek/nenek, om/ 
tante juga bisa memiliki aktualisasi diri 
yang tinggi pula.  

Lingkungan masyarakat berpengaruh 
terhadap upaya mewujudkan aktualisasi 
diri. Aktualisasi diri dapat dilakukan jika 
lingkungan mengizinkannya. (Asmadi, 
2008). 

Remaja yang tinggal bersama kedua 
orang tua cendrung memiliki kebebasaan 
untuk berkreasi sekreatif yang mereka 
inginkan, karena mereka merasa aman 
hidup dengan kedua orang tua yang telah 
membesarkannya. Beda halnya remaja 
yang tinggal dengan selain kedua orang 
tuanya, terkadang mereka lebih sulit untuk 
bebas berkreasi karena adanya faktor 
canggung dengan ataupun ketidak 
percayaan diri untuk memunculkan 
aktualisasi dirinya, akan tetapi tidak 
menutup kemungkinan remaja yang 
tinggal kost kadang memiliki aktualisasi 
diri lebih tinggi hal ini dikarenakan tidak 
adanya faktor-faktor yang melarang 
mereka untuk menjadi dirinya sendiri.  

Kondisi ekonomi bisa 
mempengaruhi status psikologi seseorang, 
dan mempengaruhi potensi untuk 
mengaktualisasi diri hal ini bisa dilihat 
dari mahasiswa yang mempunyai 

aktualisasi diri tinggi banyak ditemukan 
pada mahasiswa yang mempunyai uang 
saku sudah cukup yaitu Sebanyak 66 orang 
(89,2%), sedangkan sebanyak 7 orang 
(9,5%) merasa uang sakunya tidak cukup 
dan I orang (1,4%) menyatakan tidak ada 
uang saku. 

Hal ini menunjukan bahwa 
kecukupan uang saku cukup berperan 
dalam pencapaian aktualisasi diri. karena 
aktualisasi diri memerlukan ketenangan, 
kepuasan serta jauh dari perasaan kecewa. 
Sedangkan saat mempunyai uang saku 
yang tidak cukup individu akan merasakan 
kegelisahan yang bisa menghambat 
tercapainya aktualisasi diri.  

Aktualisasi diri pada umumnya 
memerlukan lingkungan yang memberikan 
kebebasan kepada seseorang bebas untuk 
mengungkapkan dirinya, menjelajah, 
memilih perilakunya, dan mengejar nilai- 
nilai seperti kebenaran, keadilan, dan 
kejujuran (Sobur, 2003). 

 Setiap orang mempunyai perasaan 
tersendiri dalam menyikapi hidupnya, 
kadang ada yang sudah berlebih uang yang 
dimiliki, akan tetapi masih merasa kurang. 
Ada juga orang yang mudah bersyukur 
dengan hidupnya, sehingga meskipun 
uangnya sedikit tapi dia mampu untuk 
terus berusaha dan berkreasi untuk lebih 
baik. Hal ini dibuktikan dengan 
ditemukannya  3 orang (14%) responden 
yang mempunyai aktualisasi diri tinggi 
dengan uang saku yang tidak cukup. 

 
3. Hubungan Kecerdasan Emosional 

Individu dengan Aktualisasi Diri 
Mahasiswa tingkat 1 prodi S1 
keperawatan di STIKES Hang Tuah 
Surabaya. 

Hasil analisa data dengan uji statistik 
Spearman’s Rho Correlation didapatkan ρ 
= 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa ρ ≤ 
0,05 berarti H0 ditolak sehingga terdapat 
hubungan antara kecerdasan emosional 
individu dengan Aktualisasi Diri 
Mahasiswa tingkat 1 prodi S1 keperawatan 
di STIKES Hang Tuah Surabaya. 

Hubungan Kecerdasan Emosional Individu Dengan Aktualisasi Diri Mahasiswa  Tingkat 1 Prodi S1 Keperawatan 
(Lia Naimatus S, Lela Nurlela)
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Hal ini membuktikan bahwa semakin 
tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki 
individu maka semakin aktualisasi tinggi 
diri individu. hubungan kecerdasan 
emosional individu dengan aktualisasi diri 
mahasiswa tingkat 1 prodi S1 keperawatan 
STIKES Hang Tuah Surabaya dan 
didapatkan data bahwa dari 64 orang 
responden yang memiliki kecerdasan 
emosional individu tinggi sebanyak 
sebanyak 43 orang  (62,7%) dengan 
aktualisasi diri tinggi,17 orang (17,7) 
dengan aktualisasi diri sangat tinggi dan 4 
orang (6,2%) aktualisasi diri rata-rata. 
Sisanya sebanyak 38 orang responden 
yang memiliki kecerdasan emosional 
individu sedang didapatkan data bahwa 
sebanyak 31 orang (81,6%) dengan 
aktualisasi diri tinggi, sebanyak 5 orang  
(13,2%) dengan aktualisasi diri tinggi, dan 
2 orang (5,3%) aktualisasi diri rata-rata . 
selain itu berdasarkan data diatas 
membuktikan bahwa remaja yang 
mempunyai kecerdasaan emosi yang tinggi 
mampu memunculkan aktualisasi dirinya 
secara tinggi pula, namun dari beberapa 
mahasiswa yang kecerdasaan 
emosionalnya tinggi mempunyai 
aktualisasi diri rata-rata. 

Mengelola emosi merupakan 
kemampuan individu dalam  menangani  

perasaan agar dapat terungkap dengan 
tepat atau selaras, sehingga tercapai 
keseimbangan dalam diri individu 
(aktualisasi diri) (goleman.2007). emosi 
yang terkelola dengan baik akan 
membantu seseorang selalu siap 
menghadapi situasi apa pun, sesulit apapun 
yang dihadapi akan dihadapinya dengan 
tenang sehingga seseorang tersebut dengan 
mudah menunjukan potensi dirinya. 

Pengelolaan emosi serta 
pengendalian emosi yang bagus tidak 
begitu saja membuat seseorang mampu 
untuk menemukan bakat serta potensinya, 
akan tetapi tetap saja perlu adanya rasa 
percaya diri yang lebih untuk mengali 
potensinya selain itu lingkugan tinggal 
juga sangat mempengaruhi muncunya 
potensi dirinya. Karena itu hal ini bisa 
dibuktikan dengan didapatnya fakta dari 
penelitian, masih ada beberapa responden 
yang mempunyai aktualisasi diri rata-rata 
juga memiliki kecerdasaan emosi yang 
tinggi. 

Dari kajian di atas, antara kecerdasan 
emosional dengan aktualisasi diri 
mempunyai hubungan yang sangat erat, 
karena aktualisasi diri remaja merupakan 
hasil dari kecerdasaan remaja tersebut 
untuk mengelolah emosi.  

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti pada 
mahasiswa tingkat 1 prodi S1 keperawatan 
STIKES Hang Tuah Surabaya pada bulan 
Mei 2012 dapat ditarik beberapa simpulan 
sebagai berikut: 
1. Sebanyak 64 (63%) mahasiswa 

tingkat 1 prodi S1 keperawatan 
STIKES  Hang Tuah Surabaya  
berada dalam kategori kecerdasaan 
emosional tinggi. 

2. Sebanyak 73 (71%) mahasiswa 
tingkat 1 prodi S1 keperawatan 
STIKES Hang Tuah Surabaya 
sebagian besar berada dalam 
kategori aktualisasi diri tinggi  

3. Ada hubungan kecerdasan emosional 
individu dengan aktualisasi diri 
mahasiswa tingkat 1 prodi S1 
keperawatan STIKES Hang Tuah 
Surabaya 

  
 
Saran 

 Beberapa saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah : 
1. Mahasiswa diharapkan untuk selalu 

mengasah kecerdasan emosionalnya 
dengan memahami bagaimana cara 
mengenal emosi, mengelola emosi, 
memotivasi diri, mengenal emosi 
orang lain serta belajar bekerja sama 
dengan orang lain. Hal ini karena 
kecerdasan emosional tidak 
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 Beberapa saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti adalah : 
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mengasah kecerdasan emosionalnya 
dengan memahami bagaimana cara 
mengenal emosi, mengelola emosi, 
memotivasi diri, mengenal emosi 
orang lain serta belajar bekerja sama 
dengan orang lain. Hal ini karena 
kecerdasan emosional tidak 

diperoleh secara tiba-tiba, tetapi 
melalui proses pembelajaran atau 
pemaknaan akan pengalaman yang 
telah dilalui oleh masing-masing 
individu. 

2. Mahasiswa diharapkan mampu untuk 
selalu mengasah kemampuannya, 
dengan cara mengikuti UKM-UKM 
yang ada atau pun bergerak aktif 
dalam setiap kegiatan dikampus, 
membiasakan displin diri dengan 
mengikuti kegiatan-kegiatan yang 
ditentukan kampus seperti apel pagi, 
senam pagi, dll. Karena aktualisasi 
diri tidak begitu saja muncul dengan 
sendirinya, akan tetapi diperlukan 
rasa percaya diri dan keteraturan 
mengasah kemampuan diri. 

3. Keluarga sebagai tempat belajar 
pertama anak diharapkan mampu 
memberikan lingkungan yang 
nyaman dengan selalu 
mempertahankan komunikasi 
terbuka antara orang tua dengan 
anak, anak dengan anak, serta selalu 
memberikan penjelasan yang 
rasional terhadap hal-hal yang terjadi 
atau yang akan dilakukan anak. Hal 
ini dikarenakan orang tua yang 
terlalu banyak melarang atau 
mengeluarkan kata “jangan” tanpa 

4. disertai penjelasan yang rasional 
akan menghambat perkembangan 
remaja. 

5. Lingkungan kampus juga diharapkan 
mampu menciptakan iklim yang 
kondusif bagi perkembangan 
mahasiswa dengan cara menjaga 
interaksi antara dosen dengan 
mahasiswa, mahasiswa dengan 
mahasiswa. 
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Abstract: Nutrition condition include processing of serving and using for growth, 
development and activity maintenance. Malnutrition can occur might caused by nutrition 
intake imbalance, gastrointestinal disease, infections disease, contagious disease, 
environment, health care access and care pattern. One of the MDG’s target is reduce the 
poverty rates. Poverty level in Indonesia can be measured by indicator of malnutrition 
prevalence. Prevalence of children under the age of five undernourished and malnutrition 
decrease 0,5 % from 18,4% in the year 2007 to be 17,9% in  the year 2010. a lot of effort 
have done to combat the problem of malnutrition in Indonesia and hope in the year of  2015, 
prevalence of malnutrition reduce to 3,6%. The interaction between poverty and social 
factors, such as education, occupation, smoking behavior, married in the young age, and 
health care coverage is not optimal, it is also causing the problems become chronic 
malnutrition. In overcoming problems of malnutrition in Indonesia need some interventions, 
one of the priorities is through investments in health, education and social services, 
especially for a high-risk group, such as poor family. Nutrition improvement program 
directed to reduce nutritional problems, mainly to solve the problem of lack of protein and 
energy, especially in poor areas in both rural and urban areas by improving the nutritional 
status of families, increase community participation, improve the quality of nutrition services 
in public health centers and integrated health center, and increasing consumption of energy 
and protein in malnutrition at children under age of five. 
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Latar Belakang 
 
 Departemen Kesehatan telah 
menyelenggarakan suatu pertemuan 
sosialisasi pencegahan dan 
penanggulangan gizi buruk bagi pemegang 
kebijakan di Batam 6-8 Oktober 2005 
(Regional I) dan di Yogyakarta 11-13 
Oktober 2005 (Regional II). Pada 
pertemuan yang dihadiri oleh para Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur 
Rumah Sakit Propinsi se-Indonesia 
tersebut telah dibahas Rencana Aksi 
Nasional (RAN) Pencegahan dan 
Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009, 
yang menginformasikan 70% dari 
anggaran yang tersedia akan di fokuskan 
pada promosi kesehatan (dalam hal ini 

upaya promotif dan preventif), sementara 
30% sisanya ditujukan untuk pelaksanaan 
kegiatan operasional.  

Diantara agenda kegiatan dalam 
RAN tersebut adalah pemberian makanan 
tambahan berbasis makanan lokal, dan 
pelatihan kader. 

 Penanggulangan gizi buruk dapat 
dicegah, apabila akar masalah 
dimasyarakat dapat dikenali dan 
penanggulangannya dapat dilakukan di 
tingkat individu ataupun kelompok melalui 
penimbangan berat badan balita secara 
rutin tiap bulan dan mencatat hasilnya 
pada kartu menuju sehat atau buku 
kesehatan ibu dan anak.  
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program pengentasan kemiskinan. 
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beralih terjadi perubahan, peran 
stakeholders lokal sangat berpengaruh 
terhadap kebijakan pembangunan 
daerah terutama dalam pembangunan 
di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan 
sebagai fasilitator dan puskesmas 
sebagai ujung tombak pemerintah lini 
terdepan dalam pelayanan 
penanggulangan gizi buruk di tingkat 
kecamatan diharapkan mampu 
melakukan pemberdayaan ataupun 
melakukan kemitraan dengan 
stakeholders non formal seperti  alim 
ulama, dan cendekiawan dalam 
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non formal seperti  alim ulama, dan 
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buruk. Para alim ulama dan cendekiawan 
sangat berperan dalam menentukan 
kebijakan pembangunan nageri dan 
tanggungjawab terhadap anak cucu dan 
kemenakannya. Dinas kesehatan dan 
puskesmas diharapkan mampu mendisain 
program penanggulangan gizi buruk 
melalui pendekatan budaya setempat 
sehingga menjangkau keluarga, dengan 
pendekatan reorientasi paradigma baru 
puskesmas yaitu melakukan kemitraan 
dengan sumberdaya sesuai dengan budaya 
setempat.  

Berbagai penyakit gangguan gizi 
dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu 
makanan maupun jumlah makanan yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh 
masing-masing organ,masih sering 
ditemukan diberbagai tempat di 
Indonesia 

Gangguan gizi menggambarkan 
suatu keadaan akibat ketidakseimbangan 
antara zat gizi yang masuk kedalam 
tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat 
gizi tersebut. Dalam bentuk ringan akibat 
kekurangan satu atau lebih zat gizi dalam 
jangka waktu yang pendek, gangguan 
gizi tersebut seringkali ditemukan. Jika 
kekurangan zat gizi berlangsung lama 
dan biasanya zat gizi yang kurang sudah 
meliputi lebih dari satu macam, maka 
terjadilah gejala gangguan gizi  majemuk 
atau Multiple defisiency s 
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A. PENGERTIAN GIZI BURUK 
Bila jumlah asupan jumlah zat 

gizinya sesuai dengan kebutuhan disebut 
seimbang (gizi baik), bila asupan zat gizi 
lebih rendah dari kebutuhan disebut gizi 
kurang,sedangkan bila asupan zat gizi 
sangat kurang dari kebutuhan disebut 
gizi buruk. 

Anak balita yang sehat atau 
kurang gizi secara sederhana dapat 
diketahui dengan membandingkan berat 
badan menurut umur atau berat badan 
menurut tinggi badan, apabila sesuai 
dengan standart anak disebut gizi baik.  
 Kalau sedikit dibawah standar 
disebut gizi kurang, sedangkan bila jauh 
dibwah standar disebut gizi buruk 
disertai dengan tanda-tanda klinis seperti 
wajah sangat kurus, muka seperti orang 
tua,perut cekung, kulit keriput  disebut 
marasmus dan bila ada bengkak terutama 
pada kulit,wajah membulat dan sembab 
disebut kwasiorkor. 
 
B. KEADAAN KESEHATAN SAAT 
INI DI INDONESIA 

Berdasarkan perkembangan 
masalah gizi, pada tahun 2005 
diperkirakan sekitar 5 juta anak menderita 
gizi kurang (berat badan menurut umur), 
1,5 juta diantaranya menderita gizi buruk. 
Dari anak yang menderita gizi buruk 
tersebut ada 150.000 menderita gizi buruk 
tingkat berat yang disebut marasmus, 
kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor, 
yang memerlukan gizi kurang dan gizi 
buruk terjadi hampir di semua Kabupaten 
dan Kota. Pada saat ini masih terdapat 110 
Kabupaten/Kota dari 440 Kabupaten/Kota 
di Indonesia yang mempunyai prevalensi 
di atas 30% (berat badan menurutumur). 
Menurut WHO keadaan ini masih 
tergolong sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil surveilans Dinas 
Kesehatan Propinsi dari bulan Januari 
sampai dengan bulan Desember 2005, total 
kasus gizi buruk sebanyak 75.671 balita. 
Kasus gizi buruk yang dilaporkan menurun 
setiap bulan. Semua anak gizi buruk 
mendapatkan penanganan berupa: 

perawatan di Puskesmas dan di Rumah 
Sakit serta dilakukan tindak lanjut paska 
perawatan berupa rawat jalan, dan melalui 
posyandu untuk dipantau kenaikan berat 
badan dan mendapatkan makanan 
tambahan. Pada tahun 2006 jumlah balita 
gizi kurang dan gizi buruk  sebanyak 4,2 
juta sedang pada tahun 2007 menurun 
menjadi 4,1 juta.dan diperkirakan  masih 
ada kasus gizi buruk dimasyarakat yang 
belum diketemukan termasuk dalam 
kategori BGM 
 
C. GAMBARAN GIZI MAKRO  
1. Masalah 
a.   Berat Bayi lahir Rendah (BBLR) 
Setiap anak yang berstatus gizi buruk 
mempunyai resiko kehilangan IQ 10 – 13 
poin. Pada tahun 1999 diperkirakan 
terdapat kurang lebih1,3 juta anak bergizi 
buruk, maka berarti terjadi potensi 
kehilangan IQ sebesar 22 juta poin.2 

Sementara itu prevalensi BBLR pada saat 
ini diperkirakan 7 – 14 % (yaitu sekitar 
459.200 – 900.000 bayi). 
b.   Gizi Kurang pada Balita 
Gizi Kurang merupakan salah satu 
masalah gizi utama pada balita di 
Indonesia. Berdasarkan hasil susenas data 
gizi kurang tahun 1999 adalah 26.4 %, 
sementara itu data gizi buruk tahun 1995 
yaitu 11.4 %. Sedangkan untuk tahun 2000 
prevalensi gizi kurang 24.9 % dan gizi 
buruk 7.1%. 
c.   Gangguan Pertumbuhan 
Hasil Survei Tinggi Badan Anak Baru 
masuk Sekolah (TB-ABS) di lima propinsi 
(Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Maluku 
dan Irian Jaya) pada tahun 1994 dan tahun 
1998 menunjukkan prevalensi gangguan 
pertumbuhan anak  usia   5 – 9 tahun 
masing-masing 42.4 % dan 37.8 %. Dari 
angka tersebut terjadi penurunan yang 
cukup berarti, tetapi secara umum, 
prevalensi gangguan pertumbuhan ini 
masih tinggi. 
d.   Kurang Energi Kronis (KEK) 
KEK dapat terjadi pada Wanita Usia Subur 
(WUS) dan pada ibu hamil (bumil). KEK 
adalah keadaan dimana ibu menderita 
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adalah keadaan dimana ibu menderita 

keadaan kekurangan makanan yang 
berlangsung menahun (kronis) yang 
mengakibatkan timbulnya gangguan 
kesehatan pada ibu. (Departemen 
Kesehatan, 1995) 
e.   Pada Wanita Usia Subur (WUS) 
Dari data Susenas pada tahun 1999 
menunjukkan bahwa status gizi pada WUS 
yang menderita KEK (LILA < 23.5 cm) 
sebanyak 24.2 %. Hasil analisis IMT pada 
27 ibukota  propinsi  menunjukkan  KEK  
pada  wanita  dewasa (IMT< 18.5) sebesar 
15.1 %.  
f.   Pada Ibu Hamil (Bumil) 
Data SDKI tahun 1997 angka kematian 
bayi adalah 52.2 per 1000 kelahiran hidup 
dan dari data SDKI tahun 1994 angka 
kematian ibu adalah 390 kematian ibu per 
100.000 kelahiran hidup. Sedangkan dari 
data Susenas pada tahun 1999, ibu hamil 
yang mengalami risiko KEK adalah 
27.6%. 
D. PENYEBAB 

Banyak faktor yang mempengaruhi 
timbulnya gizi buruk dan faktor tersebut 
saling berkaitan. Secara langsung, 
pertama: anak kurang mendapat asupan 
gizi seimbang dalam waktu cukup lama, 
dan kedua: anak menderita penyakit 
infeksi. anak yang sakit, asupan zat gizi 
tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh 
secara optimal karena adanya gangguan 
penyerapan akibat penyakit infeksi. 
Secara tidak langsung penyebab 
terjadinya gizi buruk yaitu tidak cukupnya 
persediaan pangan di rumah tangga, pola 
asuh kurang memadai dan 
sanitasi/kesehatan lingkungan kurang baik 
serta akses pelayanan kesehatan terbatas. 
Akar masalah tersebut berkaitan erat 
dengan rendahnya tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan dan kemiskinan 
keluarga. 
Penyebab KEP bisa dijelaskan dibawah 
ini : 
1.  Penyakit infeksi   
Penyakit infeksi yang bisa menyebabkan 
KEP antara lain cacar ajang, batuk rejan, 
TBC, Malaria, diare dan cacing misalnya 
cacing ascaris lumbricoides dapat 

menghambat absorbsi dan hambatan 
utilisasi zat-zat gizi yang dapat 
menurunkan daya tahan tubuh yang 
makin lama dan tidak terperhatikan akan 
merupakan dasar timbulnya KEP. 
2. Pemberian makanan 
KEP sering dijumpai pada  anak usia 6 
bulan  sampai dengan 5 tahun dimana 
pada usia ini tubuh memerlukan zat gizi 
yang sangat tinggi. 
3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan 
ibu.Pendidikan orang tua merupakan 
salah satu faktor yang penting dalam 
tumbuh kembang anak.   
4. Tingkat pendapatan dan pekerjaan 
orang tua.Pendapatan keluarga yang 
memadai akan menunjang tumbuh 
kembang anak, karena orang tua dapat 
menyediakan semua kebutuhan anak baik 
yang primer seperti mkanan maupun 
yang sekunder. 
5. Besar anggota keluarga.Jumlah anak 
yang banyak pada keluarga pada keadaan 
sosial ekonominya cukup, akan 
mengakibatkan berkurangnya perhatian 
dan kasih sayang yang diterima anak, 
lebih-lebih kalau jarak anak terlalu dekat.  
6. Jarak kelahiran.Jarak kelahiran antara 
2 bayi yang terlalu dekat menyebabkan 
ketidakmampuan keluarga untuk 
merawat anak-anak dengan baik. 
7.  Pola asuh.Asuhan anak atau interaksi 
ibu dan anak terlihat erat sebagai 
indikator kualitas dan kuantitas peranan 
ibu dalam mengasuh anak.untuk itu pola 
asuh dapat dipakai sebagai peramal atau 
faktor resiko terjadinya kurang gizi atau 
gangguan perkembangan pada anak.. 
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E. TUJUAN 

Secara umum tujuan program 
penanggulangan gizi adalah tercapainya 
penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi 
buruk pada balita sebanyak 10 % pada 
tahun 2015 dengan meningkatkan 
intelektualitas dan produktifitas sumber 
daya manusia.  
Sedangkan tujuan khusus adalah : 
1.  Meningkatkan kemandirian keluarga 
dalam upaya perbaikan status gizi. 
2. Meningkatkan pelayanan gizi untuk 
mencapai keadaan gizi yang baik guna 
menurunkanprevalensi gizi kurang dan gizi 
lebih. 
3.  Meningkatkan penganekaragaman 
konsumsi pangan bermutu untuk 
memantapkan ketahan pangan tingkat 
rumah tangga. 
4. Meningkatnya cakupan deteksi dini gizi 
buruk melalui penimbangan balita bulanan 
di   Posyandu, Puskesmas dan jaringannya.  
5. Meningkatnya kualitas tatalaksana kasus 
gizi buruk di Puskesmas. 
 
F.  SASARAN 
 Sasaran tingkat nasional adalah: 
1. Sekurang-kurangnya 85% keluarga 

telah mandiri sadar gizi 

2. Menurunnya prevalensi kurang energi 
kronis (KEK) ibu hamil menjadi 20 % 

3. Menurunnya prevalensi gizi kurang 
pada anak balita dari 26,4 % ( 
2009)menjadi 10 % (2015) dan gizi 
buruk dari 8,1% (2009)  menjadi 2% 
(2015). 

4. Mencegah meningkatnya prevalensi 
gizi lebih pada anak balita dan dewasa 
setinggi-tingginya berturut-turut 3 % 
dan 10% 

5. Menurunnya prevalensi bayi berat lahir 
rendah (BBLR) menjadi setinggi-
tingginya 7%. 

 
G. PROGRAM PERBAIKAN GIZI 
MASYARAKAT 
Tujuan umum program ini adalah 
meningkatkan intelektualitas dan 
produktifitas sumber daya manusia, 
sedangkan tujuan khusus adalah : 
1. Meningkatkan kemandirian keluarga 

dalam upaya perbaikan status gizi 
2. Meningkatkan pelayanan gizi untuk 

mencapai keadaan gizi yang baik untuk 
menurunkan prevalensi gizi kurang dan 
gizi lebih, dan 

3. Meningkatkan penaganekaragaman 
konsumsi pangan bermutu untuk 
memantapkan ketahan pangan tingkat 
rumah tangga. 

 
   
Sasaran yang ingin dicapai adalah : 
1. Menurunkan prevalensi gizi kurang 

pada balita menjadi 20 % 
2. Menurunnya prevalensi gangguan 

akibat kekurangan yodium (GAKY) 
berdasarkan total goitre rate (TGR) 
pada anak menjadi kurang dari 5 %. 

3. Menurunnya anemia gizi besi pada ibu 
hamil menjadi 40 % dan kurang energi 
kronis (KEK)  ibu hamil menjadi 20 % 

4. Tidak ditemukannnya kekurangan 
vitamin A (KVA) klinis pada balita 
dan ibu hamil 

5. Mencegah meningkatnya prevalensi 
gizi lebih, menjadi kurang dari 10 % 

6. Menurunnya prevalensi bayi berat lahir 
rendah (BBLR)  
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E. TUJUAN 

Secara umum tujuan program 
penanggulangan gizi adalah tercapainya 
penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi 
buruk pada balita sebanyak 10 % pada 
tahun 2015 dengan meningkatkan 
intelektualitas dan produktifitas sumber 
daya manusia.  
Sedangkan tujuan khusus adalah : 
1.  Meningkatkan kemandirian keluarga 
dalam upaya perbaikan status gizi. 
2. Meningkatkan pelayanan gizi untuk 
mencapai keadaan gizi yang baik guna 
menurunkanprevalensi gizi kurang dan gizi 
lebih. 
3.  Meningkatkan penganekaragaman 
konsumsi pangan bermutu untuk 
memantapkan ketahan pangan tingkat 
rumah tangga. 
4. Meningkatnya cakupan deteksi dini gizi 
buruk melalui penimbangan balita bulanan 
di   Posyandu, Puskesmas dan jaringannya.  
5. Meningkatnya kualitas tatalaksana kasus 
gizi buruk di Puskesmas. 
 
F.  SASARAN 
 Sasaran tingkat nasional adalah: 
1. Sekurang-kurangnya 85% keluarga 

telah mandiri sadar gizi 

2. Menurunnya prevalensi kurang energi 
kronis (KEK) ibu hamil menjadi 20 % 

3. Menurunnya prevalensi gizi kurang 
pada anak balita dari 26,4 % ( 
2009)menjadi 10 % (2015) dan gizi 
buruk dari 8,1% (2009)  menjadi 2% 
(2015). 

4. Mencegah meningkatnya prevalensi 
gizi lebih pada anak balita dan dewasa 
setinggi-tingginya berturut-turut 3 % 
dan 10% 

5. Menurunnya prevalensi bayi berat lahir 
rendah (BBLR) menjadi setinggi-
tingginya 7%. 

 
G. PROGRAM PERBAIKAN GIZI 
MASYARAKAT 
Tujuan umum program ini adalah 
meningkatkan intelektualitas dan 
produktifitas sumber daya manusia, 
sedangkan tujuan khusus adalah : 
1. Meningkatkan kemandirian keluarga 

dalam upaya perbaikan status gizi 
2. Meningkatkan pelayanan gizi untuk 

mencapai keadaan gizi yang baik untuk 
menurunkan prevalensi gizi kurang dan 
gizi lebih, dan 

3. Meningkatkan penaganekaragaman 
konsumsi pangan bermutu untuk 
memantapkan ketahan pangan tingkat 
rumah tangga. 

 
   
Sasaran yang ingin dicapai adalah : 
1. Menurunkan prevalensi gizi kurang 

pada balita menjadi 20 % 
2. Menurunnya prevalensi gangguan 

akibat kekurangan yodium (GAKY) 
berdasarkan total goitre rate (TGR) 
pada anak menjadi kurang dari 5 %. 

3. Menurunnya anemia gizi besi pada ibu 
hamil menjadi 40 % dan kurang energi 
kronis (KEK)  ibu hamil menjadi 20 % 

4. Tidak ditemukannnya kekurangan 
vitamin A (KVA) klinis pada balita 
dan ibu hamil 

5. Mencegah meningkatnya prevalensi 
gizi lebih, menjadi kurang dari 10 % 

6. Menurunnya prevalensi bayi berat lahir 
rendah (BBLR)  

7. Meningkatnya jumlah rumah tangga 
yang mengkonsumsi garam beryodium 
menjadi 90% 

8. Meningkatnya pemberian air susu ibu 
(ASI) eksklusif menjadi 80 % 

9. Meningkatnya pemberian makanan 
pendamping (MP)-ASI yang baik 
mulai usia bayi 4 bulan 

10. Tercapainya konsumsi gizi seimbang  
dengan rata-rata konsumsi energi 
sebesar 2.200 kkal perkapita perhari 
dan protein 50 gram perkapita perhari 

11. Sekurang-kurangnya 70 persen 
keluarga telah sadar gizi. 

 
Kegiatan pokok yang tercakup dalam 
program ini adalah : 
1. Meningkatkan penyuluhan gizi 

masyarakat 
2. Menanggulangi gizi kurang dan 

menekan kejadian gizi buruk pada 
balita serta  pada wanita termasuk ibu 
hamil dan ibu nifas 

3. Menanggulangi GAKY 
4. Menanggulangi anemia gizi besi 

(AGB) 
5. Menanggulangi KVA 
6. Meningkatkan penanggulangan 

kekurangan gizi mikro  
7. Meningkatkan penanggulangan gizi 

lebih  
1. Melaksanakan fortifikasi dan 

keamanan pangan dan gizi 
2. Memantapkan pelaksanaan sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 
3. Mengembangkan tenaga gizi 
4. Melaksanakan penelitian dan 

pengembangan gizi 
5. Melaksanakan perbaikan gizi institusi  
6. Melaksanakan perbaikan gizi akibat 

dampak sosial, pengungsian, dan 
bencana alam. 

 
 
 
 
 
 
 

H.  STRATEGI PENANGANAN GIZI 
BURUK 
  Adapun strategi yang akan 
dilakukan adalah sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upaya pencegahan gizi buruk dibagi 
dalam 3 tahap yaitu: 
 
1. Jangka Pendek untuk Tanggap 
Darurat 
 Menerapkan prosedur tatalaksana 

penanggulangan gizi buruk yaitu : 
 Melaksanakan sistem kewaspadaan 

dini secara intensif 
 Melakukan pencegahan meluasnya 

kasus dengan koordinasi lintas 
program dan lintas sektor. Memberikan 
bantuan pangan, memberikan Makanan 
Pendamping ASI (MP-ASI), 
pengobatan penyakit, penyediaan air 
bersih, memberikan penyuluhan gizi 
dan kesehatan terutama peningkatan 
ASI Eksklusif sejak lahir sampai 6 
bulan dan diberikan Makanan 
Pendamping ASI setelah usia 6 bulan, 
menyusui diteruskan sampai usia 2 
tahun . 

Program Penanggulangan Gizi Kurang Dan Buruk
(Nanik Handayani)



264

Jurnal Keperawatan STIKES Hang Tuah Surabaya Volume 3 Nomer 3/Maret 2014

 
2. Rencana Jangka Menengah: 
 
 Penyusunan Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanggulangan Gizi 
Buruk  

 Revitalisasi Posyandu yang mencakup 
pelatihan ulang kader, penyediaan 
sarana, pembinaan dan pendampingan 
kader, penyediaan modal usaha kader 
melalui usaha kecil menengah (UKM) 
dan mendorong partisipasi swasta serta 
bantuan biaya operasional. 

 Revitalisasi puskesmas dengan 
mengaktifkan kegiatan preventif dan 
promotif, meningkatkan manajemen 
program gizi, sarana dan bantuan biaya 
operasional untuk kegiatan pembinaan 
posyandu, pelacakan kasus, dan 
kerjasama lintas sektor. 

 Meningkatkan cakupan dan kualitas 
pelayanan kesehatan termasuk tata 
laksana gizi buruk bagi petugas rumah 
sakit dan puskesmas perawatan 

 Pemberdayaan keluarga di bidang 
ekonomi, pendidikan dan bidang 
ketahanan pangan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan daya beli keluarga. 

 Advokasi dan Pendampingan untuk 
meningkatkan komitmen ekskutif dan 
legislatif, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, pemuka adat dan media massa 
agar peduli dan bertindak nyata di 
lingkungannya untuk memperbaiki 
status gizi anak 

 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi (SKPG) pemantauan 
terus menerus situasi pangan dan gizi 
masyarakat, untuk melakukan tindakan 
cepat dan tepat untuk mencegah 
timbulnya bahaya rawan pangan dan 
gizi buruk. 

 
3. Rencana Jangka Panjang : 
 Mengintegrasikan program perbaikan 

gizi dan ketahanan pangan ke dalam 
program penanggulangan kemiskinan 

 Meningkatkan daya beli masyarakat 
 Meningkatkan pendidikan terutama 

pendidikan wanita 

 Pemberdayaan keluarga untuk 
menerapkan perilaku sadar gizi, yaitu; 

- Menimbang berat badan secara teratur 
- Makan beraneka ragam setiap hari 

   - Hanya memberikan ASI saja kepada bayi 
sejak lahir sampai usia 6 bulan, 
memberikan MPASI setelah usia 6 bulan , 
menyusui diteruskan sampai usia 2 tahun. 

-  Menggunakan garam beryodium 
- Memberikan suplemen gizi (kapsul vitamin 

A, tablet Fe) kepada anggota keluarga 
yang memerlukan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, 
akan ditempuh strategi pokok sebagai 
acuan penanggulangan masalah gizi 
makro, sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan  keluarga di bidang 
kesehatan dan gizi 
 Kegiatan operasional yang dilaksanakan 
adalah: 

a. Pemetaan keluarga mandiri sadar gizi oleh 
dasawisma dalam rangka survey mawas 
diri masalah gizi keluarga. 

b. Asuhan dan konseling gizi 
      Pada institusi pelayanan kesehatan 

dianjurkan melaksanakan asuhan dan 
konseling gizi bagi keluarga dengan tenaga 
profesional dengan menggunakan 
tatalaksana asuhan dan konseling gizi. 
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang 
gizi 

Pemberdayaan masyarakat di 
bidang gizi dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemandirian masyarakat 
dalam memerangi kelaparan dan peduli 
terhadap masalah gizi yang muncul di 
masyarakat.  Masyarakat harus dilibatkan 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi penanggulangan masalah gizi 
makro, sehingga akan tercipta komitmen 
yang baik antara masyarakat dan petugas. 
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat adalah:  
a. Pemberdayaan ekonomi mikro 

Kegiatan dilaksanakan secara lintas 
sektor terutama dalam rangka income 
generating 

b. Advocacy  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memperoleh dukungan baik teknis 
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2. Rencana Jangka Menengah: 
 
 Penyusunan Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanggulangan Gizi 
Buruk  

 Revitalisasi Posyandu yang mencakup 
pelatihan ulang kader, penyediaan 
sarana, pembinaan dan pendampingan 
kader, penyediaan modal usaha kader 
melalui usaha kecil menengah (UKM) 
dan mendorong partisipasi swasta serta 
bantuan biaya operasional. 

 Revitalisasi puskesmas dengan 
mengaktifkan kegiatan preventif dan 
promotif, meningkatkan manajemen 
program gizi, sarana dan bantuan biaya 
operasional untuk kegiatan pembinaan 
posyandu, pelacakan kasus, dan 
kerjasama lintas sektor. 

 Meningkatkan cakupan dan kualitas 
pelayanan kesehatan termasuk tata 
laksana gizi buruk bagi petugas rumah 
sakit dan puskesmas perawatan 

 Pemberdayaan keluarga di bidang 
ekonomi, pendidikan dan bidang 
ketahanan pangan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan daya beli keluarga. 

 Advokasi dan Pendampingan untuk 
meningkatkan komitmen ekskutif dan 
legislatif, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, pemuka adat dan media massa 
agar peduli dan bertindak nyata di 
lingkungannya untuk memperbaiki 
status gizi anak 

 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi (SKPG) pemantauan 
terus menerus situasi pangan dan gizi 
masyarakat, untuk melakukan tindakan 
cepat dan tepat untuk mencegah 
timbulnya bahaya rawan pangan dan 
gizi buruk. 

 
3. Rencana Jangka Panjang : 
 Mengintegrasikan program perbaikan 

gizi dan ketahanan pangan ke dalam 
program penanggulangan kemiskinan 

 Meningkatkan daya beli masyarakat 
 Meningkatkan pendidikan terutama 

pendidikan wanita 

 Pemberdayaan keluarga untuk 
menerapkan perilaku sadar gizi, yaitu; 

- Menimbang berat badan secara teratur 
- Makan beraneka ragam setiap hari 

   - Hanya memberikan ASI saja kepada bayi 
sejak lahir sampai usia 6 bulan, 
memberikan MPASI setelah usia 6 bulan , 
menyusui diteruskan sampai usia 2 tahun. 

-  Menggunakan garam beryodium 
- Memberikan suplemen gizi (kapsul vitamin 

A, tablet Fe) kepada anggota keluarga 
yang memerlukan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, 
akan ditempuh strategi pokok sebagai 
acuan penanggulangan masalah gizi 
makro, sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan  keluarga di bidang 
kesehatan dan gizi 
 Kegiatan operasional yang dilaksanakan 
adalah: 

a. Pemetaan keluarga mandiri sadar gizi oleh 
dasawisma dalam rangka survey mawas 
diri masalah gizi keluarga. 

b. Asuhan dan konseling gizi 
      Pada institusi pelayanan kesehatan 

dianjurkan melaksanakan asuhan dan 
konseling gizi bagi keluarga dengan tenaga 
profesional dengan menggunakan 
tatalaksana asuhan dan konseling gizi. 
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang 
gizi 

Pemberdayaan masyarakat di 
bidang gizi dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemandirian masyarakat 
dalam memerangi kelaparan dan peduli 
terhadap masalah gizi yang muncul di 
masyarakat.  Masyarakat harus dilibatkan 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi penanggulangan masalah gizi 
makro, sehingga akan tercipta komitmen 
yang baik antara masyarakat dan petugas. 
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat adalah:  
a. Pemberdayaan ekonomi mikro 

Kegiatan dilaksanakan secara lintas 
sektor terutama dalam rangka income 
generating 

b. Advocacy  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memperoleh dukungan baik teknis 

maupun non teknis dari pemerintah 
daerah setempat untuk memobilisasi 
sumber daya masyarakat yang dimiliki 

c. Fasilitasi  
Memberikan bantuan teknis dan 
peralatan dalam rangka memperlancar 
kegiatan penanggulangan gizi makro 
berbasis masyarakat, misalnya home 
economic set untuk PMT. 
 

1. Pemberdayaan  Petugas kesehatan 
Agar kualitas pelayanan gizi meningkat, 
maka diharapkan para petugas kesehatan 
dapat memberikan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan standar. Sehubungan dengan 
hal tersebut, perlu dilakukan serangkaian 
kegiatan dalam peningkatan peran petugas 
yaitu antara lain dengan memberikan 
pengetahuan dan ketrampilan baik melalui 
kegiatan workshop dan capacity building. 
4. Subsidi langsung 

Subsidi diberikan dalam bentuk 
paket dana untuk pembelian makanan 
tambahan dan Penyuluhan kepada balita 
gizi buruk dan ibu hamil kurang energi 
kronis. 

Perencanaan kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh bagian gizi di Puskesmas 
meliputi : 
a. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 
(UPGK) yang dilakukan di posyandu- 
posyandu di wilayah kerja Puskesmas 
yang meliputi kegiatan penimbangan 
balita, pelayanan ibu hamil dan Wanita 
Usia Subur (WUS), penyuluhan, 
pemberian vitamin A, kapsul Iodiol, Tablet 
Fe, dll. 
b. Pelacakan Gizi Buruk ke setiap desa di 
wilayah kerja Puskesmas  
c. Pemberian PMT untuk Balita Gizi 
Buruk dan kunjungan ke rumah-rumah di 
mana balita gizi buruk berada 
d. Distribusi dan pemantauan PMT 
Pemulihan BGM 
e. Pelacakan Bumil KEK 
f. Pencetakan Kartu Menuju Sehat (KMS) 
untuk Balita 
g. Penyuluhan, pemantauan pertumbuhan 
dan distribusi obat cacing, kapsul Iodiol, 

vitamin A, tablet Fe ke sekolah-sekolah di 
Wilayah Kerja Puskesmas  
h. Distribusi Tablet Fe dan Kapsul Iodiol 
pada Bumil, dengan tujuan untuk 
mencegah terjadinya anemia pada Bumil 
i. Pemantauan dan distribusi Makanan 
Pendamping ASI (MP-ASI) pada balita  
j. Meningkatkan kemampuan petugas, 
dalam manajemen dan melakukan 
tatalaksana gizi buruk  
k. Mewujudkan keluarga sadar gizi 
melalui promosi gizi, advokasi dan 
sosialisasi  
l. Menggalang kerjasama lintas sektor  
 
I. SUMBER ANGGARAN 
 Pembiayaan kesehatan di 
Puskesmas bersumber dari Asuransi 
Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin)  
diikuti sumber dana dari APBN , Dekon 
dan Retribusi serta partisipasi masyarakat. 
 
J. IMPLEMENTASI KEGIATAN  
 Berdasar pada rencana strategi 
maka aplikasi kegiatan yang Seharusnya 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
 
a. Revitalisasi Posyandu 
  
Pokok kegiatan revitalisasi Posyandu 
meliputi: 
1. Pelatihan/orientasi petugas Puskesmas, 

petugas sektor lain dan kader yang 
berasal dari masyarakat  

2. Pelatihan ulang petugas dan kader  
3. Pembinaan dan pendampingan kader 
4. Penyediaan sarana terutama dacin, 

KMS/Buku KIA, panduan Posyandu, 
media KIE, sarana pencatatan 

5. Penyediaan biaya operasional 
 
b. Revitalisasi Puskesmas 

Revitalisasi Puskesmas bertujuan 
meningkatkan fungsi dan kinerja 
Puskesmas terutama dalam pengelolaan 
kegiatan gizi di Puskesmas, baik 
penyelenggaraan upaya kesehatan 
perorangan maupun upaya kesehatan 
masyarakat.  

Program Penanggulangan Gizi Kurang Dan Buruk
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Pokok kegiatan revitalisasi Puskesmas 
meliputi;  
1. Pelatihan manajemen program gizi di 

puskesmas 
2. Penyediaan biaya operasional 

Puskesmas untuk pembinaan 
posyandu, pelacakan kasus, kerjasama 
lintas sektoral tingkat kecamatan, dll 

3. Pemenuhan sarana antropometri dan 
KIE bagi puskesmas dan jaringannya 

4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi 
petugas puskesmas perawatan 

 
c. Intervensi Gizi dan Kesehatan  

 
Pokok kegiatan intervensi gizi dan 
kesehatan adalah sebagai berikut: 
1. Perawatan/pengobatan di Puskesmas 
balita gizi buruk 
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 
berupa MP-ASI bagi anak 6-23 bulan dan 
PMT pemulihan pada anak 24-59 bulan 
kepada balita gizi kurang dari keluarga 
miskin  
3. Pemberian suplementasi gizi (kapsul 
vitamin A, tablet/sirup Fe). 
4. Pemantauan dan deteksi dini balita yang 
memiliki resiko gizi buruk 
 
d. Promosi keluarga sadar gizi  

Promosi keluarga sadar gizi 
bertujuan dipraktikannya norma keluarga 
sadar gizi bagi seluruh keluarga di 
Indonesia, untuk mencegah terjadinya 
masalah kurang gizi, khususnya gizi 
buruk. Kegiatan promosi keluarga sadar 
gizi dilakukan dengan memperhatikan 
aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). 
 
e. Pemberdayaan keluarga 

Pemberdayaan keluarga bertujuan 
meningkatkan kemampuan keluarga untuk 
mengetahui potensi ekonomi keluarga dan 
mengembangkannya untuk memenuhi 
kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. 
a.Beras untuk keluarga miskin. 
 

PENUTUP 
 

Kemiskinan, kelaparan dan gizi 
kurang merupakan masalah sebagian besar 
penduduk dunia, utamanya penduduk di 
Negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia. Ketigaganya merupakan 
masalah kemanusiaan dalam sejarah umat 
manusia. Banyak program pembangunan 
tidak dapat berjalan optimal tanpa 
mengatasi masalah kemiskinan. Program-
program pembangunan seperti peningkatan 
kwalitas dan pemerataan pendidikan, 
demokratisasi, kesehatan, gizi, sanitasi 
lingkungan, kesemuanya memerlukan 
penyelesaian masalah kemiskinan sebagai 
salah satu prasyarat penting. Meski 
demikian, perbaikan gizi tidak harus 
menunggu penanggulangan kemiskinan 
tuntas. 

Sudah saatnya indikator 
pertumbuhan dan status gizi anak menjadi 
salah satu indikator kesejahteraan. Untuk 
itu program gizi memerlukan pendekatan 
paradigma baru, yang didalam makalah ini 
saya namakan paradigma outcome. 
Dengan paradigma ini beberapa hal 
dibawah ini memerlukan perhatian lebih 
besar dalam program gizi .  

Pertama, dalam menangani 
masalah gizi makro, khususnya kurang 
energi protein, titik tolak kebijakannya 
terletak pada adanya pertumbuhan dan 
status gizi anak yang tidak normal. Dengan 
demikian tujuan program adalah 
memperbaiki pola pertumbuhan anak dan 
status gizi anak dari tidak normal menjadi 
normal atau lebih baik. Oleh karena pola 
pertumbuhan dan status gizi anak tidak 
hanya disebabkan oleh makanan, maka 
pendekatan ini mengharuskan program gizi 
dikaitkan dengan kegiatan program lain 
diluar program pangan secara konvergen 
seperti dengan program air bersih dan 
kesehatan lingkungan, imunisasi, 
penyediaan lapangan kerja dan 
penanggulangan kemiskinan.  

Kedua, kegiatan pemantauan berat 
badan dan tinggi badan anak balita dan 
sekolah akan menjadi modal utama bagi 
program gizi. Survei gizi nasional secara 
periodik dan terprogram seharusnya 
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Pokok kegiatan revitalisasi Puskesmas 
meliputi;  
1. Pelatihan manajemen program gizi di 

puskesmas 
2. Penyediaan biaya operasional 

Puskesmas untuk pembinaan 
posyandu, pelacakan kasus, kerjasama 
lintas sektoral tingkat kecamatan, dll 

3. Pemenuhan sarana antropometri dan 
KIE bagi puskesmas dan jaringannya 

4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi 
petugas puskesmas perawatan 

 
c. Intervensi Gizi dan Kesehatan  

 
Pokok kegiatan intervensi gizi dan 
kesehatan adalah sebagai berikut: 
1. Perawatan/pengobatan di Puskesmas 
balita gizi buruk 
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 
berupa MP-ASI bagi anak 6-23 bulan dan 
PMT pemulihan pada anak 24-59 bulan 
kepada balita gizi kurang dari keluarga 
miskin  
3. Pemberian suplementasi gizi (kapsul 
vitamin A, tablet/sirup Fe). 
4. Pemantauan dan deteksi dini balita yang 
memiliki resiko gizi buruk 
 
d. Promosi keluarga sadar gizi  

Promosi keluarga sadar gizi 
bertujuan dipraktikannya norma keluarga 
sadar gizi bagi seluruh keluarga di 
Indonesia, untuk mencegah terjadinya 
masalah kurang gizi, khususnya gizi 
buruk. Kegiatan promosi keluarga sadar 
gizi dilakukan dengan memperhatikan 
aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). 
 
e. Pemberdayaan keluarga 

Pemberdayaan keluarga bertujuan 
meningkatkan kemampuan keluarga untuk 
mengetahui potensi ekonomi keluarga dan 
mengembangkannya untuk memenuhi 
kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. 
a.Beras untuk keluarga miskin. 
 

PENUTUP 
 

Kemiskinan, kelaparan dan gizi 
kurang merupakan masalah sebagian besar 
penduduk dunia, utamanya penduduk di 
Negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia. Ketigaganya merupakan 
masalah kemanusiaan dalam sejarah umat 
manusia. Banyak program pembangunan 
tidak dapat berjalan optimal tanpa 
mengatasi masalah kemiskinan. Program-
program pembangunan seperti peningkatan 
kwalitas dan pemerataan pendidikan, 
demokratisasi, kesehatan, gizi, sanitasi 
lingkungan, kesemuanya memerlukan 
penyelesaian masalah kemiskinan sebagai 
salah satu prasyarat penting. Meski 
demikian, perbaikan gizi tidak harus 
menunggu penanggulangan kemiskinan 
tuntas. 

Sudah saatnya indikator 
pertumbuhan dan status gizi anak menjadi 
salah satu indikator kesejahteraan. Untuk 
itu program gizi memerlukan pendekatan 
paradigma baru, yang didalam makalah ini 
saya namakan paradigma outcome. 
Dengan paradigma ini beberapa hal 
dibawah ini memerlukan perhatian lebih 
besar dalam program gizi .  

Pertama, dalam menangani 
masalah gizi makro, khususnya kurang 
energi protein, titik tolak kebijakannya 
terletak pada adanya pertumbuhan dan 
status gizi anak yang tidak normal. Dengan 
demikian tujuan program adalah 
memperbaiki pola pertumbuhan anak dan 
status gizi anak dari tidak normal menjadi 
normal atau lebih baik. Oleh karena pola 
pertumbuhan dan status gizi anak tidak 
hanya disebabkan oleh makanan, maka 
pendekatan ini mengharuskan program gizi 
dikaitkan dengan kegiatan program lain 
diluar program pangan secara konvergen 
seperti dengan program air bersih dan 
kesehatan lingkungan, imunisasi, 
penyediaan lapangan kerja dan 
penanggulangan kemiskinan.  

Kedua, kegiatan pemantauan berat 
badan dan tinggi badan anak balita dan 
sekolah akan menjadi modal utama bagi 
program gizi. Survei gizi nasional secara 
periodik dan terprogram seharusnya 

menjadi kebijakan nasional seperti 
dilakukan di Thailand dan di banyak 
negara lain. Pelaksanaannya dapat melalui 
Susenas atau lembaga lain yang ada. 
Kegiatan ini perlu didukung oleh sistem 
pemantauan status gizi anak yang 
representatif mewakili daerah-daerah yang 
tidak terjangkau survey gizi nasional.  

Ketiga, revitalisasi Posyandu 
dikatakan berhasil apabila dapat 
mengembalikan fungsi utamanya sebagai 
lembaga masyarakat, terutama masyarakat 
desa untuk memantau pertumbuhan anak.   

Keempat, secara bertahap perlu ada 
“perombakan” kurikulum di lembaga 
pendidikan tenaga gizi di semua tingkatan 
untuk lebih memahami perlunya 
paradigma baru yang berorientasi 
pertumbuhan dan status gizi anak sebagai 
titik tolak dan tujuan program. 
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PERILAKU REMAJA PUTRI TENTANG PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI  
DI SMA BUDI UTOMO KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO 
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Fakultas Ilmu Keperawatan Univeristas Nahdatul Ulama Surabaya) 
e-mail: kamariyahnurul@ymail. com/nurulkamariyah@unusa.ac.id 

 
 
Abstract : SADARI is a self-breast examination done manually. In fact,   female adolescents 
who know how to do self-breast examination still do not apply it. Therefore,  the  purpose  of  
this  study  was  to  describe  the  female  adolescent’s behavior  on  self-breast  examination  
in  SMA  Budi  Utomo,  Prambon,  Sidoarjo (Senior High School) 

The design of study was descriptive. The population involved all first-grade female 
students with regular menstruation studying at the above mentioned high school, totally 74 
students in which 62 respondents were chosen as the samples by using simple random 
sampling technique. The variable of study was the female adolescent’s behavior on self-breast 
examination. The instrument used to collect the data was the questionnaire sheet. The data 
were then analyzed descriptively and presented in the frequency distribution table. 

The result of study showed that most of the respondents (61%) had a low level of 
behavior on self-breast examination; nearly half of them (29%) possessed an intermediate 
level of behavior; and few of them (10%) were in a good level. 
The conclusion of this study was that most of the female adolescents had a low level of 
behavior on self-breast examination. Therefore, the need for health workers in the local area 
in order to work with the school to enhance the promotion of adolescent reproductive health. 
awareness so that all teens have a good attitude and behavior of health reproductive 
anatomy. 

 
Keywords : behaviour, SADARI 
 

 
          Latar Belakang 

Remaja putri akan mengalami 
suatu perubahan baik fisik,emosional 
maupun sosial. (Dianawati,2003) 
Perubahan fisik pada remaja putri salah 
satunya yaitu pertumbuhan pada 
payudara. Pentingnya pemahaman 
remaja akan kesehatan reproduksi 
terutama kesehatan payudaranya 
menjadi bekal remaja dalam 
berperilaku sehat. Kaum perempuan 
terutama remaja harus mewaspadai 
setiap perubahan yang terjadi pada 
payudaranya. Untuk mengetahui 
perubahan tersebut ada cara sederhana 
yang disebut dengan SADARI (Periksa 
Payudara Sendiri). SADARI bertujuan 
untuk deteksi dini adanya kelainan 
payudara. (Intan,2010) 

Banyak ditemukan penderita 
kanker payudara yang datang ke tempat 
pelayanan kesehatan sudah dalam 
stadium lanjut. Didapatkan bahwa rata-
rata wanita yang terdiagnosa stadium 
lanjut kanker payudara, pada awalnya 
menemukan adanya benjolan di 
payudara namun menganggap benjolan 
tersebut sebagai satu hal yang biasa 
saja sehingga tidak datang 
memeriksakan diri ke tempat 
pelayanan kesehatan. (Gatana,2012) 

Beberapa faktor yang 
menyebabkan penderita kanker 
payudara datang dalam stadium lanjut 
karena penderita kurang 
memperhatikan payudara, rasa takut 
akan operasi, percaya dukun atau 
tradisional dan rasa malas serta malu 
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memperlihatkan payudara. Faktor yang 
mempengaruhi seseorang mau 
melakukan SADARI ketika mereka 
sudah mengetahui akan bahaya dari 
kanker payudara. ( Mendy, 2013) 

Di Indonesia insiden benjolan 
payudara  diperkirakan 180 per 
100.000 penduduk. (Albet, 2013) Di 
Jawa Timur   hingga tahun 2013 ini 
jumlah pengidap benjolan/tumor 
payudara meningkat dari tahun ke 
tahun. Insiden     dua tahun terakhir 
menunjukkan peningkatan dari 1200 
penderita menjadi 1700 penderita 
kanker payudara. (Lawang Post, 2013). 
Di RSUD Sidoarjo tercatat hingga 
bulan Agustus 2011 ada sebanyak 92 
penderita benjolan payudara menjalani 
perawatan. (Jawa Post,2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan 
dilakukan oleh peneliti di SMA Budi 
Utomo Kecamatan Prambon Kabupaten 
Sidoarjo melalui wawancara kepada 15 
siswi, didapatkan sebagian besar dari 
mereka sebanyak 10 siswi (67%) 
belum pernah melakukan   SADARI   
padahal   siswi   tersebut   mengetahui   
bagaimana   cara melakukan SADARI 
dan hampir setengahnya (33%) sudah 
mengetahui tentang SADARI dan 
sudah pernah melakukannya. Dalam 
hal ini peran tenaga kesehatan sangat 
diperlukan untuk membantu remaja 
putri dalam melakukan pemeriksaan 
payudara sendiri dengan cara memberi 
penyuluhan-penyuluhan dan praktik 
SADARI dengan baik dan benar. 

Dampaknya jika tidak segera 
melakukan deteksi dini halnya 
SADARI maka jumlah penderita 
kanker payudara akan terus meningkat. 
Apabila  tidak dikendalikan, maka 
diperkirakan pada tahun 2030 ada 26 
juta orang yang akan menderita kanker 
dan 17 juta di antaranya akan 
meninggal dunia. ( Gatana, 2012) 

Kesadaran masyarakat terutama remaja 
terhadap pentingnya deteksi dini payudara 
harus ditingkatkan melalui penyuluhan yang 
terus menerus. Perlunya tenaga kesehatan 
khususnya bidan agar menjelaskan informasi 
tentang dampak negatif jika tidak mau 
melakukan SADARI sehingga remaja 
menjadi termotivasi untuk melakukan 
SADARI secara rutin. Dengan SADARI, 
kelainan yang terkecil sekalipun dapat 
ditemukan dan langkah-langkah aktif untuk 
pengobatan dapat dimulai sedini mungkin. 

 
METODE 
Jenis penelitian deskriptif  dengan 
pendekatan cross sectional.  Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswi kelas 1 
yang menstruasinya teratur di SMA Budi 
Utomo Kecamatan Prambon Kabupaten 
Sidoarjo dengan besar populasi adalah 74 
orang, tehnik pengambiulan sampel adalah  
probability sampling dengan metode   simple 
random sampling. Variabel penelitian adalah 
Perilaku remaja putri tentang pemeriksaan 
payudara sendiri.  Pengolahan data dengan 
dihitung menggunakan distribusi frekuensi 
dalam bentuk persentase (%). 

 

Perilaku Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri                                               
(Nurul Kamariyah)
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HASIL PENELITIAN  
1. Data Umum 

Data umum menggambarkan karakteristik responden dari hasil survey pada 62 
responden. 

 
a.   Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 
Tabel  5.1  Distribusi  Frekuensi  Responden  Berdasarkan  Umur  di  SMA  Budi 

Utomo  Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Juni 2013 
 

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 
12 – 15 (remaja awal) 31 50 
16 – 18 (remaja pertengahan) 28 45 
19 – 21 (remaja akhir) 3 5 
Jumlah 62 100 

Sumber : Data Primer, Juni 2013 
 
 

                 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 62 responden setengah 
(50%) berumur remaja awal (12-15 tahun). 

 
 

b.    Karakteristik    Responden    Berdasarkan    Umur    Pertama    Kali 
Menstruasi 

 
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pertama Kali 

Menstruasi   di SMA Budi Utomo   Kecamatan Prambon Kabupaten 
Sidoarjo, Juni 2013 

 
Umur (Tahun) Frekuensi Persentase ( % ) 
< 11 tahun 45 73 
11–15 tahun 12 19 
> 16 tahun 5 8 
Jumlah 62 100 

Sumber : Data Primer, Juni 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 62 responden sebagian besar 
(73%) pertama kali menstruasi umur < 11 tahun. 
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c.  Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menstrusi 
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menstruasi  di SMA Budi 
Utomo  Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Juni 2013 

 
Lama (Hari) Frekuensi Persentase ( % ) 
< 3 hari 1 2 
3-7 hari 7 11 
>  7 hari 54 87 
Jumlah 62 100 

Sumber : Data Primer, Juni 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 62 responden hampir seluruhnya 
(87%) lama menstruasinya adalah > 7 hari. 
 
2.    Data Khusus 

Data ini menggambarkan perilaku remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri 
(SADARI) 

a.    Distribusi Perilaku Remaja Putri Tentang SADARI 
 
Tabel  5.5  Distribusi  Frekuensi  Responden  Perilaku  Remaja  Putri  Tentang SADARI  

siswi kelas 1 di SMA Budi Utomo   Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, 
Juni 2013 

 
Perilaku Frekuensi Persentasi ( % ) 
Baik 6 10 
Cukup 18 29 
Kurang 38 61 
Jumlah 62 100 

Sumber : Data Primer, Juni 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 62 responden sebagian besar (61%) 
mempunyai perilaku kurang baik tentang SADARI. 

Perilaku Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri                                               
(Nurul Kamariyah)
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         Pembahasan 

Hasil  penelitian  terhadap  
pemeriksaan  payudara  sendiri 
(SADARI)  adalah sebagian besar 
mempunyai perilaku kurang baik. 
Sebagian besara remaja putri tidak sama 
sekali melakukan SADARI dalam 3 
bulan terakhir yaitu bulan Maret, April, 
Mei. Hal ini dipengaruhi oleh sikap 
remaja yang remeh terhadap kesehatan 
payudaranya. Mereka juga merasa malu 
dan menganggap tabu untuk memeriksa 
payudaranya sendiri. Berdasarkan tabel 
5.1 menunjukkan bahwa setengah (50%) 
responden adalah berumur remaja awal 
(12-15 tahun). Usia remaja awal 
merupakan tahap kritis dimana 
pemahaman tentang kesehatan reproduksi 
sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan 
mereka menganggap tabu dan malu jika 
berbicara tentang alat reproduksi. 
Semakin jarang orang dewasa 
berinteraksi dengan mereka karena 
menganggap  orang  dewasa  tidak  
memahami  gejolak  perasaan  mereka.  
Sesuai pendapat Intan (2010) bahwa 
pemahaman remaja akan kesehatan 
reproduksi masih sangat rendah 
dikarenakan budaya tabu dalam 
pembahasan seksualitas menjadi suatu 
kendala yang kuat dalam hal ini. 

Selain faktor usia secara umum, 
usia pertama kali menstruasi juga 
berpengaruh terhadap perilaku remaja 
tentang SADARI. Jika dilihat dari tabel 
5.3 usia pertama kali menstruasi 
sebagian besar (73%) adalah < 11 tahun. 
Seseorang yang terjadi menarche terlalu 
dini, kurang memperhatikan sistem 
reproduksi sehingga belum siap 
menghadapi perubahan seperti payudara 
dan kejadian menstruasi. Sesuai pendapat 
Intan (2010) remaja yang tidak siap dan 
mengalami menarche terlalu dini 

cenderung menunjukkan lebih banyak 
reaksi negatif kaitannya dengan 
perawatan dan pemeliharaan kesehatan 
reproduksinya. Untuk itu penanaman 
untuk melakukan SADARI harus 
dilakukan secara dini mulai dari 
menarche pertama kali. Menurut Dede 
(2006) menanamkan perilaku untuk 
SADARI bagi setiap wanita yang telah 
memilki siklus menstruasi adalah wajib 
apalagi bagi yang memiliki faktor resiko 
terkena kanker payudara. 

Faktor lain yang mempengaruhi 
perilaku remaja tentang SADARI adalah 
lamanya menstruasi, dapat dilihat dari 
tabel 5.4 hampir seluruhnya (87%) lama 
menstruasinya   lebih   dari   7   hari.   
Dengan   menstruasi   yang   panjang   
akan mempengaruhi perhatian remaja 
terhadap faktor yang lain, sehingga 
perhatiannya hanya fokus pada lamanya 
menstruasi. Mereka akan kurang 
memperhatikan perilaku SADARI yang 
seharusnya dilakukan pada hari ke-5 
sampai ke-7 setelah masa haid bermula. 
Sesuai pendapat Kusmiran (2011), bila 
remaja sudah memperhatikan normal atau 
tidaknya dirinya dalam suatu hal, dapat 
menyebabkan kekhawatiran lebih dalam 
dirinya sehingga memilih untuk tidak 
memperhatikan normal atau tidaknya 
organ tubuh yang lainnya. 

 
SIMPULAN 

 
Remaja  putri di  SMA  Budi 

Utomo  Kecamatan  Prambon  Kabupaten  
Sidoarjo sebagian  besar  mempunyai  
perilaku  kurang  baik  tentang  
pemeriksaan  payudara sendiri (SADARI). 
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Hasil  penelitian  terhadap  
pemeriksaan  payudara  sendiri 
(SADARI)  adalah sebagian besar 
mempunyai perilaku kurang baik. 
Sebagian besara remaja putri tidak sama 
sekali melakukan SADARI dalam 3 
bulan terakhir yaitu bulan Maret, April, 
Mei. Hal ini dipengaruhi oleh sikap 
remaja yang remeh terhadap kesehatan 
payudaranya. Mereka juga merasa malu 
dan menganggap tabu untuk memeriksa 
payudaranya sendiri. Berdasarkan tabel 
5.1 menunjukkan bahwa setengah (50%) 
responden adalah berumur remaja awal 
(12-15 tahun). Usia remaja awal 
merupakan tahap kritis dimana 
pemahaman tentang kesehatan reproduksi 
sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan 
mereka menganggap tabu dan malu jika 
berbicara tentang alat reproduksi. 
Semakin jarang orang dewasa 
berinteraksi dengan mereka karena 
menganggap  orang  dewasa  tidak  
memahami  gejolak  perasaan  mereka.  
Sesuai pendapat Intan (2010) bahwa 
pemahaman remaja akan kesehatan 
reproduksi masih sangat rendah 
dikarenakan budaya tabu dalam 
pembahasan seksualitas menjadi suatu 
kendala yang kuat dalam hal ini. 

Selain faktor usia secara umum, 
usia pertama kali menstruasi juga 
berpengaruh terhadap perilaku remaja 
tentang SADARI. Jika dilihat dari tabel 
5.3 usia pertama kali menstruasi 
sebagian besar (73%) adalah < 11 tahun. 
Seseorang yang terjadi menarche terlalu 
dini, kurang memperhatikan sistem 
reproduksi sehingga belum siap 
menghadapi perubahan seperti payudara 
dan kejadian menstruasi. Sesuai pendapat 
Intan (2010) remaja yang tidak siap dan 
mengalami menarche terlalu dini 

cenderung menunjukkan lebih banyak 
reaksi negatif kaitannya dengan 
perawatan dan pemeliharaan kesehatan 
reproduksinya. Untuk itu penanaman 
untuk melakukan SADARI harus 
dilakukan secara dini mulai dari 
menarche pertama kali. Menurut Dede 
(2006) menanamkan perilaku untuk 
SADARI bagi setiap wanita yang telah 
memilki siklus menstruasi adalah wajib 
apalagi bagi yang memiliki faktor resiko 
terkena kanker payudara. 

Faktor lain yang mempengaruhi 
perilaku remaja tentang SADARI adalah 
lamanya menstruasi, dapat dilihat dari 
tabel 5.4 hampir seluruhnya (87%) lama 
menstruasinya   lebih   dari   7   hari.   
Dengan   menstruasi   yang   panjang   
akan mempengaruhi perhatian remaja 
terhadap faktor yang lain, sehingga 
perhatiannya hanya fokus pada lamanya 
menstruasi. Mereka akan kurang 
memperhatikan perilaku SADARI yang 
seharusnya dilakukan pada hari ke-5 
sampai ke-7 setelah masa haid bermula. 
Sesuai pendapat Kusmiran (2011), bila 
remaja sudah memperhatikan normal atau 
tidaknya dirinya dalam suatu hal, dapat 
menyebabkan kekhawatiran lebih dalam 
dirinya sehingga memilih untuk tidak 
memperhatikan normal atau tidaknya 
organ tubuh yang lainnya. 

 
SIMPULAN 

 
Remaja  putri di  SMA  Budi 

Utomo  Kecamatan  Prambon  Kabupaten  
Sidoarjo sebagian  besar  mempunyai  
perilaku  kurang  baik  tentang  
pemeriksaan  payudara sendiri (SADARI). 
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