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PENGARUH PEMAKAIAN BANTAL PADA LEHER TERHADAP
PENURUNAN SKALA NYERI KEPALA

PADA PASIEN CEDERA KEPALA RINGAN
DI RUANG BOUGENVILE

RSUD KERTOSONO

Trisnanto

Staf Dosen Stikes Satria Bhakti
Nganjuk

ABSTRACT

Headhace is symptom which often happends in mild headhace injured. The managing of
mild headhace injured can be carried cut by pharmacology or non pharmacology as the using
pillow on the neck. The using pillow on the neck to reduce headhace has not been much know and
applied to the patient who has mild headhache injured in Kertosono Hospital Bougenvile Room
yet. The purpose of this research is to find qut the influence of using pillow on the neck to reduce
headhace scale to the patients who has mild headhace injured in Kertosono Hospitals Bougenvile
Room.

The type of research which is used is Pra-experiment with research designed One Group
Pre-Post Test Design. The population in this research is patient who has mild headhace injured
with GCS 15 (totaly concious) and is being treated in Kertosono Hospital Bougenvile Room. The
amount of the sample on this research is 14 respondent and the sample taking technique which is
being used is Accidental sampling. The analysis statistic uses wilcoxon sign rank test with 95%
level of trust.

The research result indicates (that) before using pillow on the neck to a half of the
respondent on medium scale is 7 people (50%) and after using pillow on the neck to a half of the
respondent on mild and medium painful scale is 7 people, each of them (50%).

There is some significant influence which is shown by the number of ρ = 0,001˂ α =
0,05 according to statistic anaylisis. The conclution from this research (is that) there is some
influence in using pillow on the neck to reduce headhace painful scale to the mild headhace
injured patient in Kertosono Hospital Bougenvile Room.  It is advised to use pillow on the neck to
the mild headhace injured to help to reduce painful headhace.

Keyword: Traumatic headache,  the using  pillow on the neck, headhace scale.
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Pendahuluan
Cedera kepala ringan adalah

hilangnya fungsi neurology atau
menurunnya kesadaran tanpa
menyebabkan kerusakan lainnya
(Smeltzer, 2002), sedangkan menurut
Mansjoer (2000), cedera kepala ringan
adalah trauma kepala dengan GCS: 14-
15 (sadar penuh) tidak ada kehilangan
kesadaran, mengeluh pusing dan nyeri
kepala, hematoma, laserasi dan abrasi .
Manifestasi nyeri kepala setelah cedera
kepala dapat berupa jenis tegang,
migren, neuralgia oksipital, atau
sefalgia disotonomik traumatic, dan
yang paling sering ditemukan adalah
nyeri kepala tipe tegang yang bersifat
terus menerus, nyeri seperti memakai
ikat kepala yang terlalu kencang, tanpa
adanya gejala neurologis yang objektif,
dapat disertai keluhan lain berupa
vertigo, kepala ringan, sempoyongan,
kecemasan, letih-lesu-lemah
(Mansjoer, 2000). Keluhan nyeri
kepala biasanya timbul dalam 24 jam
dari cedera, dan sekitar 6% terjadi
beberapa hari atau minggu kemudian.
Menurut Gutman dalam Japardi (2002)
nyeri kepala terdapat lebih banyak pada
minggu-minggu pertama sesudah
cedera kepala ringan. Pemakaian bantal
pada leher untuk mengurangi nyeri
kepala belum banyak diketahui dan
diterapkan pada pasien cedera kepala
ringan, khususnya di Ruang Bougenviel
RSUD Kertosono.

Distribusi kasus cedera kepala
terutama melibatkan kelompok usia
10-60 tahun dan lebih  didominasi oleh
kaum laki-laki dibandingkan dengan
perempuan. Penyebab cedera kepala
terbanyak adalah akibat kecelakaan lalu
lintas, disusul dengan jatuh ( terutama
pada anak-anak) (Fauzi, 2002). Data

dari World Health Organization
(WHO) pada tahun 2002 kecelakaan
lalu lintas merupakan penyebab
kematian urutan kesebelas di seluruh
dunia, menelan korban sekitar 1,2 juta
manusia setiap tahun. Di Indonesia
jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat
dari tahun ke tahun. Menurut data
Direktorat Keselamatan Transportasi
Darat Departemen Perhubungan
(2005), jumlah korban kecelakaan lalu
lintas pada tahun 2005 terdapat  33.827
kasus dengan jumlah kematian 11.610
orang (CFR=34,4%). Dari data tahun
2005 diatas, didapatkan bahwa setiap
harinya terdapat 31 orang meninggal
atau dengan kata lain setiap 45 menit
terdapat 1 orang yang meninggal akibat
kecelakaan lalu lintas. Menurut data
rekam medik RSUD Kertosono pada
tahun 2009-2010 dijumpai cedera
kepala sebanyak  347 kasus, 265 kasus (
73,4%) adalah cedera kepala ringan, 73
kasus (21%) cedera kepala sedang, dan
9 kasus (2,6%) adalah cedera kepala
berat. Di Ruang Bougenviel sebagian
pasien yang dirawat adalah pasien
trauma kepala akibat kecelakaan lalu
lintas. Dalam kurun waktu tiga bulan
terakhir ( Januari, Februari, Maret
2011) terdapat 45 kasus (85%) cedera
kepala ringan, 6 kasus (11%) cedera
kepala sedang, dan 2 kasus (4%) cedera
kepala berat. Dalam Japardi (2002)
penelitian yang dilakukan Jones (1974)
secara retrospektif terhadap 3500
pasien cedera kepala ringan
menemukan insidensi nyeri kepala,
dizziness atau keduanya sebanyak 57%.
Gejala-gejala ini tetap ada paling sedikit
selama 2 bulan tetapi kemudian
sebagian besar menghilang, hanya
tinggal 1% pasien dengan gejala setelah
1 tahun.
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Kontraksi otot secara involunter
yang diinduksi secara mental dan fisik
merupakan mekanisme yang penting.
Pada kontraksi otot dapat
meningkatkan tekanan intramuskuler
dan bisa menyebabkan kompresi
pembuluh-pembuluh darah kecil dan
terjadi iskemia. Iskemia otot adalah
faktor penting sebagai penyebab nyeri
kepala yang disertai kontraksi otot scalp
atau leher yang terus menerus. Pada
nyeri kepala tipe tegang bisa disebabkan
akibat stimulasi nosireseptor dalam otot
akibat kejang otot postural leher tetapi
bisa juga akibat iskemia (Alamsyah,
1999). Pada pasien dengan nyeri kepala
cenderung akan mengalami kecemasan
dan merasa tidak nyaman , hal tersebut
dapat diatasi dengan memberikan
tindakan farmakologi maupun non
farmakologi serta memberikan
penjelasan mengenai penyebab,
mekanisme, dan perjalanan penyakit
dari gejala- gejala yang dialami oleh
pasien. Salah satu tindakan non
farmakologi untuk mengurangi nyeri
kepala yaitu dengan memberikan bantal
pada leher, yang diharapkan dapat
menurunkan kontraksi otot-otot leher
sehingga nyeri kepala bisa berkurang.

Penatalaksanaan nyeri kepala
pada cedera kepala ringan dapat
dilakukan dengan pemberian obat-
obatan (farmakologis) meskipun
manfaatnya relatif terbatas. Selain itu
dapat dilakukan upaya non farmakologis
seperti kompres hangat, traksi leher,
colar, dan bantal pada leher yang
mempunyai tujuan untuk mengurangi
kontraksi otot-otot leher yang secara
sekunder bisa meningkatkan masalah
nyeri (Japardi, 2002). Pengaturan
posisi tidur dengan menggunakan
bantal pada leher diharapkan dapat

mengurangi nyeri kepala pada pasien
cedera kepala ringan. Apabila nyeri
kepala yang dirasakan penderita dapat
berkurang maka penderita dapat
melakukan ambulasi dini. Ambulasi dini
sering dapat mencegah gejala neurotik,
dan pasien cedera kepala ringan dapat
diijinkan untuk bergerak dan mandiri
sesegera mungkin (Japardi, 2002).
Pemakaian bantal pada leher untuk
mengurangi nyeri kepala belum banyak
diketahui dan diterapkan pada pasien
cedera kepala ringan, khususnya di
Ruang Bougenviel RSUD Kertosono.
Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan guna mempelajari adanya
pengaruh pemakaian bantal pada leher
terhadap penurunan skala nyeri kepala
pada pasien cedera kepala ringan.

Berdasarkan latar belakang
diatas permasalahan yang akan
dirumuskan adalah  Apakah ada
pengaruh pemakaian bantal pada leher
terhadap penurunan skala nyeri kepala
pada pasien Cedera Kepala Ringan di
Ruang Bougenviel RSUD Kertosono ?

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh pemakaian
bantal pada leher terhadap
penurunan skala nyeri kepala pada
pasien Cedera Kepala Ringan di
Ruang Bougenviel  RSUD
Kertosono

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi skala nyeri

kepala sebelum memakai bantal
pada leher pada pasien cedera
kepala ringan di ruang
Bougenvile RSUD Kertosono.

b. Mengidentifikasi skala nyeri
kepala sesudah memakai bantal
pada leher pada pasien cedera
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kepala ringan di ruang
Bougenvile RSUD Kertosono.

c. Menganalisis pengaruh
pemakaian bantal pada leher
terhadap penurunan skala nyeri
kepala pada pasien cedera kepala
ringan di ruang Bougenvile
RSUD Kertosono.

Metodologi  Penelitian
Desain pada penelitian ini

menggunakan pra-eksperimental
dengan One-group Pretest-posttest Design
yang dilakukan dengan cara mengukur
skala nyeri (pengamatan awal) terlebih
dahulu sebelum diberikan intervensi
(pemakaian bantal). Setelah itu
diberikan intervensi, kemudian
dilakukan pengukuran skala nyeri
(pengamatan akhir).

Penelitian dilakukan di R.
Bougenvile, RSUD Kertosono Pada
Tanggal  17 Juni 2011 sampai dengan
17 Juli 2011. Dalam penelitian ini
populasinya adalah pasien cedera kepala
ringan dengan GCS 15 yang dirawat di
R Bougenviel RSUD Kertosono. Dalam
kurun waktu tiga bulan terakhir (
Januari, Februari, dan Maret ) terdapat
kasus cedera kepala ringan rata-rata 20
orang dengan sampel sebanyak 14
orang. Teknik sampling pada penelitian
ini dilakukan dengan cara sampling
aksidental (accidental sampling). Bila
kebetulan ditemukan penderita cedera
kepala ringan yang memenuhi kriteria
inklusi, maka penderita tersebut
diambil untuk dijadikan sampel sampai
terpenuhi sejumlah sampel yang
diinginkan.

Dalam penelitian ini kami
menggunakan dua variabel yaitu
variabel independent dan dependent.
Variabel independen dalam penelitian

ini adalah pemakaian bantal pada leher
dan variabel dependen dalam penelitian
ini adalah  skala nyeri kepala. Data yang
telah terkumpul kemudian dianalisis
dengan uji statistik Wilcoxon Sign Rank
Test untuk mengetahui perbedaan suatu
perlakuan pada sampel berpasangan
dengan skala ordinal. Tingkat signifikan
yang dipakai adalah α = 0,05

Hasil Penelitian
1. Skala nyeri kepala responden

sebelum pemakaian bantal
pada leher.

Kriteria Frekuensi Persentase
(%)

Tidak nyeri 0 0
Nyeri ringan 1 7,1
Nyeri sedang 7 50,0
Nyeri berat
terkontrol

6 42,9

Nyeri berat
tak terkontrol

0 0

Jumlah 14 100
Berdasarkan tabel ini
menunjukkan  karakteristik skala
nyeri kepala sebelum pemakaian
bantal pada leher diketahui
setengah responden pada skala
nyeri sedang sebanyak 7 orang
(50,0%).

2. Skala nyeri kepala responden
sesudah pemakaian bantal
pada leher.

Kriteria Frekuensi Persentase
(%)

Tidak nyeri 0 0
Nyeri ringan 7 50,0
Nyeri sedang 7 50.0
Nyeri berat
terkontrol

0 0

Nyeri berat tak
terkontrol

0 0

Jumlah 14 100
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Berdasarkan tabel ini menunjukkan
skala nyeri kepala sesudah
pemakaian bantal pada leher
diketahui sebagian  responden pada
skala nyeri ringan dan sedang,
masing-masing sebanyak 7 orang
(50,0%).

3. Pengaruh pemakaian bantal
pada leher terhadap
penurunan skala      nyeri
kepala.

Skala Nyeri

Total
Tid
ak

Nye
ri

Ringa
n Sedang

Berat
terkon

trol

Berat
tak

terkon
trol

f % f % f % f % f % f %

Sebel
um 0 0 1 7,

1 7
5
0,
0

6
4
2,
9

0 0 1
4

1
0
0

Total 0 0 1 7,
1 7

5
0,
0

6
4
2,
9

0 0 1
4

1
0
0

Sesud
ah 0 0 7

5
0,
0

7
5
0,
0

0 0 0 0 1
4

1
0
0

Total 0 0 7
5
0,
0

7
5
0,
0

0 0 0 0 1
4

1
0
0

Hasi uji Wilcoxon sign rank test ρ value = 0,001 ( ρ=0,001 <
α=0,05 )

Sumber : Data Primer RSUD
Kertosono 2011

Pada tabel  ini didapatkan bahwa
setelah pemakaian bantal pada
leher seluruh responden (100%)
mengalami penurunan skala nyeri
kepala. Hasil uji statistik wilcoxon
sign rank test didapatkan nilai
probabilitas ( ρ value ) sebesar
0,001 jauh lebih kecil dari standard
signifikan (α) 0,05 maka Ho
ditolak yang berarti ada pengaruh
pemakaian bantal pada leher
terhadap penurunan skala nyeri
kepala pada pasien cedera kepala
ringan yang signifikan.

Pembahasan
1. Mengidentifikasi skala nyeri

kepala sebelum memakai
bantal pada    leher pada
pasien cedera kepala ringan

Berdasarkan hasil data penelitian
tabel 3.1 diketahui skala nyeri kepala
sebelum memakai bantal pada leher
pasien cedera kepala ringan sebagian
responden pada skala nyeri sedang
sebanyak 7 orang (50,0%). Hal ini
didukung oleh hasil uji statistik umur (ρ
value = 0,724), jenis kelamin (ρ value
= 0,696), tingkat pendidikan (ρ value
= 0,809), karena semua ρ value ˃ α
maka umur, jenis kelamin,dan tingkat
pendidikan tidak mempengaruhi tingkat
nyeri.

Menurut Mansjoer (2000) cedera
kepala ringan adalah trauma kepala
dengan GCS: 14-15 (sadar penuh) tidak
ada kehilangan kesadaran, mengeluh
pusing dan nyeri kepala, hematoma,
laserasi dan abrasi. Rasa kelelahan
menyebabkan sensasi nyeri semakin
intensif dan menurunkan kemampuan
koping (Smeltzer, Bare, 2002).
Sedangkan menurut Japardi (2002)
keluhan nyeri kepala biasanya timbul
dalam 24 jam dari cedera, dan sekitar
6% terjadi beberapa hari atau minggu
kemudian. Menurut Gutman dalam
Japardi (2002) nyeri kepala terdapat
lebih banyak pada minggu-minggu
pertama sesudah cedera kepala ringan.

Dari uraian diatas diatas dapat
disimpulkan bahwa gangguan yang
sering terjadi setelah pasien  mengalami
gangguan cedera kepala ringan dapat
berupa nyeri kepala. Hal ini terdapat
kesesuaian antara teori dengan fakta
yang ada bahwa seluruh responden
mengalami keluhan nyeri kepala dan
sebagian besar responden merasakan
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nyeri pada skala sedang. Pada pasien
yang mengalami cedera kepala secara
tiba-tiba dan apabila pasien sadar
maupun yang sadar setelah mengalami
periode pingsan baik yang disertai
amnesia maupun tidak, mendadak
merasakan suatu rasa nyeri kepala.
Nyeri yang mendadak ini akan
menimbulkan stres ataupun rasa cemas
pada individu yang mengalami cedera
kepala. Nyeri seperti ini biasanya
timbul karena adanya rangsang
terhadap organ-organ di daerah kepala
dan leher yang peka. Seseorang
merasakan sakit kepala bila salah satu
bagian di kepalanya dirangsang. Bagian
itu mulai dari kulit kepala sampai ke
bagian dalam tengkorak manusia,
semua dapat menyebabkan rasa sakit
atau nyeri. Sakit kepala karena tegang
atau karena adanya kontraksi otot
adalah bentuk sakit kepala yang paling
sering dijumpai dan sering dihubungkan
dengan jangka waktu peningkatan stres
seperti pada cedera kepala.

2. Mengidentifikasi skala nyeri
kepala sesudah memakai
bantal pada leher pada pasien
cedera kepala ringan
Berdasarkan hasil data penelitian

tabel 3.2 diketahui skala nyeri kepala
sesudah pemakaian bantal pada leher
diketahui sebagian responden pada
skala nyeri ringan sebanyak 7 orang
(50,0%), dan sebagian  responden pada
skala nyeri sedang yaitu sebanyak 7
orang (50,0%). Hal ini didukung oleh
hasil uji statistik umur (ρ value =
0,189), jenis kelamin (ρ value =
0,577), tingkat pendidikan (ρ value =
0,392), karena semua ρ value ˃ α maka
umur, jenis kelamin dan tingkat

pendidikan tidak mempengaruhi tingkat
nyeri.

Nyeri kepala pada cedera kepala
akut yang sering ditemukan adalah
nyeri kepala tipe tegang yang bersifat
terus menerus, yang dipicu oleh
kontraksi otot-otot leher dan kepala.
Sedangkan pada kontraksi otot-otot
leher secara sekunder bisa
meningkatkan masalah nyeri. Hal ini
dapat dicoba diatasi dengan pemberian
pemanasan, pijat, traksi leher, collar,
bantal pada leher (Japardi, 2002).
Menurut Defense and Veterans Brain
Injury Center (2009) merekomendasikan
manajemen nyeri kepala dan nyeri
leher pada gegar otak atau cedera
kepala ringan dengan cara kompres
panas atau dingin, peregangan leher,
posisi tidur, pemijatan dan obat-obatan.
Posisi tidur yang dianjurkan adalah
memakai bantal yang membuat posisi
badan terhadap kepala adalah netral,
tidak flexi maupun ekstensi.

Pemberian bantal pada kepala ini
bisa dimulai selama 6 jam pertama,
kemudian dilanjutkan dengan mobilisasi
dini setenggah duduk pada 12 jam,
dilanjutkan duduk penuh dan dilatih
berdiri (dapat dilakukan pada penderita
dengan GCS 15) (Widiasih, 2001).

Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian
antara teori dan fakta yang ada pada
seluruh responden yang mengalami
cedera kepala ringan dalam 6 jam
pertama memakai bantal pada leher
dari pasien mulai dimasukan di ruang
perawatan bedah mengalami penurunan
skala nyeri . Hal ini dimungkinkan
faktor kontraksi otot-otot leher sebagai
pemicu nyeri kepala karena tegang pada
pasien cedera kepala ringan. Posisi
tertentu dari kepala yang mengalami
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cedera juga dapat menyebabkan
kontraksi otot-otot kepala dan leher
sehingga dapat meningkatkan rasa nyeri
kepala. Pemberian bantal pada leher
yang ketebalannya diatur sesuai dengan
postur tubuh ( kurus, sedang, dan
gemuk ) yang dapat menopang leher
dan kepala sehingga dalam satu garis
lurus dengan badan sehingga dapat
mengurangi rasa nyeri yang ada.

3. Menganalisis pengaruh
pemakaian bantal pada leher
terhadap penurunan skala
nyeri kepala pada pasien
kepala ringan

Berdasarkan tabulasi silang pada
tabel 3.3 menunjukkan seluruh
responden mengalami penurunan skala
nyeri dan hasil uji statistik wilcoxon
menunjukkan bahwa nilai probabilitas
sebesar 0.001 jauh lebih kecil dari
standart signifikan 0.05 maka Ho
ditolak dan H1 diterima yang berarti
ada pengaruh pemakaian bantal pada
leher terhadap penurunan skala nyeri
kepala.

Menurut Alamsyah (1999)
kontraksi otot secara involunter yang
diinduksi secara mental dan fisik
merupakan mekanisme yang penting.
Pada kontraksi otot dapat
meningkatkan  tekanan intramuskuler
dan bisa menyebabkan kompresi
pembuluh-pembuluh darah kecil dan
terjadi iskemia. Iskemia otot adalah
faktor penting sebagai penyebab nyeri
pada nyeri kepala yang disertai
kontraksi otot scalp atau leher yang
terus menerus. Pada nyeri kepala tipe
tegang bisa disebabkan akibat stimulasi
nosiseptor dalam otot akibat kejang otot

postural leher tetapi bisa juga akibat
iskemia.

Guyton dan Hall (1997)
mengemukakan iskemia jaringan dan
spasme otot  sebagai penyebab
timbulnya rasa nyeri. Bila aliran darah
yang menuju jaringan terhambat, maka
dalam waktu beberapa menit saja
jaringan akan terasa nyeri. Pada spasme
otot, rasa nyeri mungkin disebabkan
secara langsung oleh spasme otot
karena terangsangnya reseptor nyeri
yang bersifat mekanosensitif. Mungkin
juga rasa nyeri secara tak langsung
disebabkan oleh pengaruh spasme otot
yang menekan pembuluh darah dan
menyebabkan iskemia. Spasme otot ini
juga akan meningkatkan kecepatan
metabolisme jaringan otot, sehingga
relatif memperberat keadaan iskemia,
keadaan ini merupakan kondisi yang
ideal untuk pelepasan bahan kimia
pemicu timbulnya rasa nyeri.
Sedangkan Carpenito (1998)
menyatakan bahwa penggunaan teknik
relaksasi dapat mengurangi ketegangan
otot, yang akan mengurangi intensitas
nyeri. Gunakan bantal dan selimut
untuk mendukung bagian yang nyeri
untuk mengurangi jumlah otot yang
tegang . Hal ini sependapat dengan dr.
Indra T. SpRM, spesialis rehabilitasi
dari RS Husada Utama Surabaya
(Triasmara Wahyu, 2010)
mengemukakan posisi tidur memakai
bantal selimut bertujuan untuk
mengistirahatkan otot-otot leher
maupun tulang belakang. Hal yang
perlu diperhatikan ketika tidur adalah
simetris dan ergonomis. Simetris
berarti otot leher kanan dan kiri
seimbang, sedangkan ergonomis berarti
mencapai keseimbangan fungsi otot.
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Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pemakaian bantal
pada leher pasien cedera kepala ringan
dengan GCS 15 terbukti efektif sebagai
salah satu cara untuk mengurangi nyeri
kepala yang sering didapatkan pada
cedera tersebut. Pemberian bantal pada
leher ini akan mengurangi kontraksi
otot-otot leher, kontraksi otot yang
berkurang akan menurunkan iskemia
otot. Pada iskemia otot akan terjadi
metabolisme anaerobik (metabolisme
tanpa oksigen). Metabolisme anaerobik
akan menghasilkan sejumlah besar asam
laktat yang terkumpul. Mungkin juga
ada bahan-bahan kimiawi lainnya
seperti bradikinin dan enzim proteolitik
yang terbentuk dalam jaringan akibat
kerusakan sel. Adanya bahan-bahan
kimiawi ini dan adanya asam laktat akan
merangsang ujung serabut saraf nyeri.
Jadi pemakaian bantal pada leher dapat
dimungkinkan mengurangi spasme pada
otot-otot leher dan scalp pada pasien
cedera kepala ringan. Dengan
berkurangnya spasme otot akan
mengurangi iskemia jaringan sehingga
dapat mengurangi rasa nyeri yang ada.

Kesimpulan
1. Skala nyeri kepala pada pasien

cedera kepala ringan sebelum
pemakaian bantal pada leher
mayoritas responden (50,0%) pada
skala sedang (4-6).

2. Skala nyeri kepala pada pasien
cedera kepala ringan sesudah
pemakaian bantal pada leher
mayoritas responden (50,0%) pada
skala ringan (1-3).

3. Pemakaian bantal pada leher
memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap penurunan skala

nyeri kepala pada pasien cedera
kepala ringan.
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FREKUENSI   HEMODIALISA  DENGAN  TINGKAT  KECEMASAN
KELUARGA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI INSTALASI

HEMODIALISA RSUD Dr. HARJONO PONOROGO

Rahayu Budi Utami, Sujiati
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ABSTRACT

Hemodialisa digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal kronik atau
pasien berpenyakit akut yang membutuhkan dialisis waktu singkat. Proses hemodialisa
membutuhkan waktu lama hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan pada pasien dan
keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan frekuensi hemodialisa
dengan tingkat kecemasan keluarga  pasien gagal ginjal kronik  di Instalasi Hemodialisa
RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

Rancangan penelitian yang digunakan  adalah rancangan korelasi menggunakan
cross-sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini  30 keluarga, 10 keluarga  tidak
dijadikan sampel karena 6 pasien menjalani hemodialisa  kurang dari  6 bulan, dan 4
pasien tidak didampingi keluarga. Sampling yang digunakan ialah Non-Probability
dengan metode purposive sampling.

Hasil penelitian sebagian besar   yaitu  22 responden (73,3%) memiliki frekuensi
hemodialisa pasien Gagal Ginjal Kronik sering dan setengahnya yaitu 15 responden
(50%) mengalami cemas sedang. Berdasarkan uji SPSS versi 16 dengan uji spearman’s
rho didapatkan p value 0,003 pada α= 0,05, dan Correlation Coefficient= 0,531 yang
artinya H 1 diterima dan H0 ditolak yang berarti hubungan Frekuensi Hemodialisa
Dengan Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien Gagal Ginjal Kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

Dari hasil penelitian maka dapat direkomendasikan bahwa pasien akan lebih baik
di tunggui keluarganya untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien

Key word:hemodialisa, keluarga, dan kecemasan
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PENDAHULUAN
Hemodialisa bisa digunakan

sebagai pengobatan jangka panjang
untuk gagal ginjal kronis atau sebagai
pengobatan sementara sebelum
penderita menjalani pencangkokan
ginjal. Pasien gagal ginjal kronis yang
menjalani  hemodialisa,  membutuhkan
waktu 12 jam untuk dialisa setiap
minggunya, atau paling sedikit 3-4 jam
per kali terapi. Kegiatan ini akan
berlangsung terus-menerus sepanjang
hidupnya, umumnya pasien akan
mengalami gangguan fisik dan
psikologis  yaitu mengalami gangguan
dalam proses berfikir dan konsentrasi
serta gangguan dalam hubungan sosial,
sementara pada keluarga akan
menimbulkan ketakutan, kecemasan,
dan putus asa (Hudak & Gallo, 2002).
Kecemasan  dipengaruhi oleh
intensitas, cakupan, durasi dan
frekuensi, serta jumlah dan sifat dari
stressor. Frekuensi  hemodialisa
merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kecemasan keluarga,
karena salah satu tugas perkembangan
keluarga adalah merawat anggota
keluarga yang sakit termasuk pasien
yang gagal ginjal kronik yang dilakukan
hemodialisa (Suprayitno, 2004). Dari
hasil wawancara yang dilakukan peneliti
tanggal 19-20  Oktober 2012  terhadap
10 keluarga didapatkan 7 keluarga
mengeluh jenuh mengantar pasien gagal
ginjal kronis untuk hemodialisa, merasa
cemas dengan keadaan pasien, takut
dengan kegagalan terapi  sedangkan 3
keluarga mengatakan sudah tidak
berdaya, pasrah dan mulai  adaptasi
terhadap tindakan Hemodialisa.

Di Indonesia sendiri, angka
kejadian gagal ginjal terminal berada
pada 100 pasien baru setiap 1 juta

penduduk per tahun pada 2010.
Menurut Sayekti (2010), pada tahun
2010 sekitar 6,2 persen penduduk
Indonesia menderita Gagal Ginjal
Kronik. Dari jumlah tersebut diketahui
kurang lebih  70.000 orang
memerlukan hemodialisa. Di Jawa
Timur, menurut Sinaga (2010)  jumlah
pasien gagal ginjal di perkirakan
mencapai 20.000 orang dan mayoritas
harus menjalani hemodialisa untuk
melanjutkan hidupnya. Data yang
diperoleh dari  Instalasi Hemodialisa
RSUD Dr. Harjono Ponorogo pada
bulan Januari sampai Agustus 2012
didapatkan frekuensi rata-rata
hemodialisa 142 kali tindakan.
Sedangkan  jumlah pasien  hemodialisa
sebanyak  30 pasien dengan  usia dalam
rentang 23-77 tahun. Rata-rata tiap
bulan pasien melakukan hemodialisa
sebanyak 7 kali.

Hemodialisa digunakan bagi
pasien dengan tahap akhir gagal ginjal
kronik atau pasien berpenyakit akut
yang membutuhkan dialisis waktu
singkat. Unit hemodialisa  adalah suatu
unit kesehatan yang melakukan proses
cuci darah bagi pasien disfungsi ginjal.
Prosedur pengobatan yang digunakan
untuk memperbaiki keadaan tersebut
adalah melalui hemodialisa
(Iskandarsyah, 2006). Proses
hemodialisa membutuhkan waktu lama
hal tersebut dapat menimbulkan
kecemasan pada pasien dan keluarga.
Jika keluarga mengalami kecemasan,
maka akan mempengaruhi psikologis
pasien, karena tindakan hemodialisa
sebagian besar pasien diantar oleh
keluarga. Masalah- masalah kesehatan
dalam keluarga saling berkaitan, dan
apabila salah satu anggota keluarga
mempunyai masalah kesehatan akan
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berpengaruh terhadap anggota keluarga
lainnya (Sudiharto 2007).

Dengan memahami bahwa
hemodialisa dilakukan seumur hidup,
maka diperlukan beberapa upaya
seperti pendidikan kesehatan,
bimbingan pola makan dan
metabolisme tubuh, serta bimbingan
psikologis dan spiritual untuk
membantu penyembuhan pasien.
Sementara itu keterlibatan keluarga
dalam tindakan hemodialisa pada pasien
gagal ginjal kronik merupakan suatu
stressor yang tidak dapat dihindari dan
akhirnya akan menyebabkan kecemasan
keluarga. Karena banyak stressor tidak
dihindari, maka promosi kesehatan
sering difokuskan pada adaptasi
individu, keluarga atau komunitas
terhadap stress (Carpenito, 2002).
Perawat dapat mengembangkan
promosi kesehatan di instalasi
hemodialisa dengan memberikan
penyuluhan, motivasi dan dukungan
kepada keluarga pasien sehingga akan
mengurangi tingkat kecemasan
keluarga pasien yang menjalani
hemodialisa.

Berdasarkan uraian tersebut
diatas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang hubungan frekuensi
hemodialisa dengan tingkat kecemasan
keluarga pasien gagal ginjal kronik  di
Instalasi Hemodialisa RSUD Dr.
Harjono Ponorogo.

Tujuan  Penelitian
1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan frekuensi
hemodialisa dengan tingkat
kecemasan keluarga  pasien gagal
ginjal kronik  di Instalasi

Hemodialisa  RSUD Dr. Harjono
Ponorogo.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi frekuensi

hemodialisa pasien gagal ginjal
kronik  di Instalasi Hemodialisa
RSUD  Dr. Harjono Ponorogo.

b. Mengidentifikasi  tingkat
kecemasan keluarga pasien gagal
ginjal kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD  Dr.
Harjono Ponorogo.

c. Menganalisis hubungan
frekuensi hemodialisa dengan
tingkat kecemasan keluarga
pasien gagal ginjal kronik di
Instalasi Hemodialisa RSUD
Dr. Harjono Ponorogo.

Metodologi Penelitian
Pada penelitian ini

menghubungan Frekuensi hemodialisa
dengan tingkat  kecemasan keluarga
pasien gagal ginjal kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD Dr. Harjono
Ponorogo, sehingga Rancangan
penelitian yang digunakan  adalah
rancangan korelasi menggunakan cross-
sectional yaitu jenis penelitian yang
menekankan waktu pengukuran dan
observasi data variabel independen  dan
dependen hanya sekali pada satu saat
(Nursalam, 2008).

Penelitian  dilaksanakan  pada
tanggal  1 sampai dengan 31  Desember
2012. Bertempat  di Instalasi
Hemodialisa  RSUD  Dr. Harjono
Ponorogo. Pada penelitian ini
populasinya adalah seluruh  pasien gagal
ginjal kronik yang menjalani
hemodialisa di Instalasi Hemodialisa
RSUD Dr. Harjono Ponorogo dari
bulan Januari sampai Nopember  2012
sejumlah 40  pasien. Jumlah sampel



Jurnal Kesehatan Stikes Satriya Bhakti Nganjuk, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

17

dalam penelitian ini  30 keluarga, 10
keluarga  tidak dijadikan sampel karena
6 pasien menjalani hemodialisa  kurang
dari  6 bulan, dan 4 pasien tidak
didampingi keluarga. Sampling yang
digunakan ialah Non-Probability
dengan metode  purposive sampling
yaitu  teknik sampling yang tidak
memberi peluang atau kesempatan
sama bagi setiap populasi (Sugiyono,
2007). Purposive didasarkan pada suatu
pertimbangan tertentu yang dibuat oleh
peneliti sendiri berdasarkan ciri atau
sifat populasi yang telah diketahui
(Notoatmodjo, 2010).

Variabel adalah perilaku atau
karakteristik yang memberikan nilai
beda terhadap sesuatu (Nursalam,
2008). Variabel dalam penelitian ini
terdiri dari variabel bebas (independent),
merupakan variabel yang menjadi sebab
perubahan dan variabel terikat
(dependent) merupakan variabel yang
dipengaruhi atau menjadi akibat karena
variabel bebas (Hidayat, 2003).
Variabel bebas adalah frekuensi
hemodialisa, sedangkan  variabel terikat
adalah tingkat kecemasan keluarga.
analisa data  menggunakan uji statistik
dengan Spearman Rank melalui program
SPSS versi 16, dengan α sebesar  5%
(0,05). Apabila p value ≤ α (0,05).

Hasil penelitian
1. Frekuensi hemodialisa pasien Gagal

Ginjal Kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD Dr. Harjono
Ponorogo

No Frekuensi
Hemodialisa

Frekuen
si

(%)

1 Sering 22 73,3
2 Cukup 8 26,7
3 Sedikit 0 0

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel responden
didapatkan sebagian besar   yaitu
22 responden (73,3%) memiliki
frekuensi hemodialisa pasien Gagal
Ginjal Kronik sering.

2. Tingkat kecemasan responden di
Instalasi Hemodialisa RSUD Dr.
Harjono Ponorogo.

No Tingkat
kecemasan

Frekue
nsi

(%)

1 Tidak cemas 0 0
2 Ringan 1 3,3
3 Sedang 15 50
4 Berat 14 46,7
5 Panik 0 0

Jumlah 30 100

Berdasarkan tabel responden
didapatkan setengahnya yaitu 15
responden (50%) mengalami
cemas sedang.

3. Hubungan Frekuensi Hemodialisa
Dengan Tingkat Kecemasan
Keluarga Pasien Gagal Ginjal
Kronik di Instalasi Hemodialisa
RSUD Dr. Harjono Ponorogo

Tingkat
kecemas

an

Frekuensi Hemodialisa Jumlah
Sedikit Cukup Sering

N % N % N % N %
Tidak
Cemas 0 0 0 0 0 0 0 0

Ringan 0 0 1 3,3 0 0 1 3,3
Sedang

0 0 5

16,7
1
0

3
3
,
3

1
5

50

Berat 0 0 2 6,6 1
2

4
0

1
4

46,7

Panik 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

0 0 8

26,7
2
2

7
3
,
3

3
0

100

p value 0,003 pada α= 0,05
Correlation Coefficient= 0,531

Berdasarkan tabel responden hampir
setengah responden yaitu 12
responden (40%) memiliki frekuensi
hemodialisa sering dan tingkat
kecemasan berat. Berdasarkan uji
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SPSS versi 16 dengan uji spearman’s
rho didapatkan p value 0,003 pada
α= 0,05, dan Correlation Coefficient=
0,531 yang artinya H 1 diterima dan
H0 ditolak yang berarti hubungan
Frekuensi Hemodialisa Dengan
Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien
Gagal Ginjal Kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD Dr. Harjono
Ponorogo. Keeratan hubungan
tingkat agak rendah (sedang).

Pembahasan
1. Frekuensi Pasien Gagal Ginjal

Kronik di Instalasi Hemodialisa
RSUD Dr. Harjono Ponorogo
Berdasarkan hasil penelitian

frekuensi hemodialisa terhadap 30
responden didapatkan sebagain besar
yaitu 22 responden (73,3%) memiliki
frekuensi hemodialisa sering. Hal ini
dibuktikan dari 22 responden yang
mempunyai frekuensi sering didapatkan
6 responden (27,2%)  berumur 31-35
tahun. Berdasarkan uji statistik antara
frekuensi hemodialisa dengan umur
responden didapatkan p value=0,044
pada α=0,05.

Hemodialisa bisa digunakan sebagai
pengobatan jangka panjang untuk gagal
ginjal kronis atau sebagai pengobatan
sementara sebelum penderita menjalani
pencangkokan ginjal. Pasien gagal ginjal
kronis yang menjalani  hemodialisa,
membutuhkan waktu 12 jam untuk
dialisa setiap minggunya, atau paling
sedikit 3-4 jam per kali terapi dan
kegiatan ini akan berlangsung terus-
menerus sepanjang hidupnya (Hudak &
Gallo, 2002). Frekuensi dialisa
bervariasi, tergantung kepada
banyaknya fungsi ginjal yang tersisa,
tetapi sebagian besar penderita
menjalani dialisa sebanyak 3

kali/minggu. Setiap pasien yang
mengalami program dialisis reguler
akan menjalani preparasi (persiapan)
yaitu sesi dialisis 3-4 kali per minggu
atau 12-15 jam per minggu (Sukandar,
2006).

Umur adalah waktu atau lama
manusia ada/hidup, yang dimulai dari
lahir dan sampai pada ulangtahunnya
(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Umur
31-35 tahun masuk dalam tahapan
pekembangan dewasa madya. Pada
tahap ini seseorang mempunyai rasa dan
tujuan hidup, pencapaian tujuan jangka
panjang, usia produktif, dan menjalin
hubungan persahabatan yang bisa
berlanjut ke pernikahan. Penyakit
akibat faktor keturunan dan gaya hidup
bisa muncul pada usia ini (Perry dan
Potter, 2005).

Usia 31-35 merupakan masa
produktif sehingga apabila ada
gangguan kesehatan, maka seseorang
akan mencari pengobatan dan berusaha
patuh dengan program pengobatan.
Pasien akan merasakan badan yang tidak
nyaman bahkan cenderung mengalami
gangguan fisik seperti mudah lelah,
sesak, dan mual apabila waktunya
hemodialisa, sehingga ada semangat
untuk  rutin menjalani hemodialisa
yang telah diprogramkan.  Selain itu
bagi pasien yang 31-35 tahun yang
mampu atau mandiri  datang sendiri ke
rumah sakit untuk menjalani
hemodialisa menyebabkan pasien
tersebut rutin hemodialisa sehingga
frekuensi hemodialisa yang telah
diprogramkan oleh dokter dapat
dijalani sesuai jadual. Tuntutan
kehidupan yang terus meningkat
mendorong pasien untuk bisa sembuh
atau minimal bisa mandiri, mampu
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beraktifitas dan tidak merepotkan orang
lain termasuk keluarga.

Frekuensi hemodialisa dalam
kategori sering berarti pasien
melakukan hemodialisa secara rutin
sesuai jadual yang ditetapkan. Frekuensi
pelaksanaan hemodialisa pada pasien
yang mendapatkan Jamkesmas dan
Jamkesda menyebabkan adanya
perbedaan kedatangan pasien dalam
menjalani hemodialisa. Fasilitas peserta
Jamkesmas dan Askes  1 minggu  2 kali
sehingga dalam satu bulan 8-9 kali.
Peserta Jamkesda dan SPM (Surat
Pernyataan Miskin) hemodialisa
dilakukan setiap 5 hari sekali sehingga
satu bulan 6-7 kali. Jumlah pasien
dengan Askes  9  pasien (3%), SPM 8
pasien (26,7%), Jamkesda 3 pasien
(10%), Jamkesmas 10 pasien (33,3%).
Frekuensi hemodialisa kategori sering
berarti terjadi pada pasien peserta
Askes dan Jamkesmas karena jadwal
atau fasilitas hemodialisa seminggu 2
kali atau 3 hari sekali.
2. Tingkat Kecemasan Keluarga

Pasien Gagal Ginjal Kronik di
Instalasi Hemodialisa RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian dari
30 pasien didapatkan kecemasan
keluargayaitu 15 keluarga (50%) cemas
sedang. Dari 15 keluarga  pasien Gagal
Ginjal Kronik didapatkan 7 responden
(46,7%) sebagai ibu rumah tangga, dan
uji statistik didapatkan p value 0,025
pada α=0,05.

Kecemasan  adalah respon
emosional berkaitan dengan perasaan
tidak pasti dan tidak berdaya, tidak
memiliki objek yang spesifik dimana
kondisi ini dialami secara subjektif dan
dikomunikasikan dalam hubungan
interpersonal. Kecemasan disebut juga

ansietas (Stuart and Sudden, 1995,
dalam Hidayat 2002), yaitu
keprihatinan, kesulitan, ketidak pastian
atau ketakutan yang terjadi akibat
ancaman yang nyata atau dirasakan
respon subjektif terhadap stress (
Isaacs, 2005).

Tingkat kecemasan kategori
sedang memungkinkan seseorang untuk
memusatkan pada hal yang penting dan
mengesampingkan yang lain. Sehingga
seseorang mengalami perhatian yang
selektif namun dapat melakukan
sesuatu yang lebih terarah Stuart and
Sudden (1995, dalam Hidayat 2002).

Ibu rumah tangga yang
mempunyai keluarga menderita gagal
ginjal kronik dan harus dilakukan
hemodialisa mempunyai beban
psikologis yang berat.  Penyakit yang
diderita pasien adalah penyakit
menahun, dan hemodialisa merupakan
satu-satunya cara untuk menyelamatkan
atau menyambung hidup pasien.

Keluarga dapat menjadi faktor
yang sangat berpengaruh dalam
menentukan keyakinan dan nilai
kesehatan individu serta dapat juga
menentukan tentang program
pengobatan yang dapat mereka terima.
Keluarga juga memberi dukungan dan
membuat keputusan mengenai
perawatan dari anggota keluarga yang
sakit termasuk pasien GGK yang
menjalani hemodialisa.  Kecemasan
keluarga juga disebabkan biaya yang
harus dikeluarkan keluarga untuk biaya
transportasi, kondisi pasien yang tidak
stabil dan waktu serta tenaga keluarga
untuk mengantarkan pasien ke rumah
sakit.
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3. Frekuensi Hemodialisa dengan
Tingkat Kecemasan Keluarga
Pasien Gagal Ginjal Kronik di
Instalasi Hemodialisa RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

Berdasarkan tabulasi silang
didapatkan dari 30 responden hampir
setengah responden yaitu 12 responden
(40%) memiliki frekuensi hemodialisa
sering dan tingkat kecemasan berat.
Berdasarkan uji SPSS versi 16 dengan
uji spearman’s rho didapatkan p value
0,003 pada α= 0,05, dan Correlation
Coefficient= 0,531 yang artinya ada
hubungan Frekuensi Hemodialisa
Dengan Tingkat Kecemasan Keluarga
Pasien Gagal Ginjal Kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD Dr. Harjono
Ponorogo dan hubungan tingkat agak
rendah (sedang).

Keterlibatan keluarga dalam
tindakan hemodialisa pada pasien gagal
ginjal kronik merupakan suatu stressor
yang tidak dapat dihindari dan akhirnya
akan menyebabkan kecemasan keluarga
(Carpenito, 2002). Waktu yang
diperlukan untuk terapi dialisis akan
mengurangi waktu yang tersedia untuk
melakukan aktivitas sosial dan dapat
menciptakan konflik, frustasi rasa
bersalah serta depresi didalam keluarga
(Brunner dan Suddart, 2002).
Kecemasan  dipengaruhi oleh
intensitas, cakupan, durasi dan
frekuensi, serta jumlah dan sifat dari
stressor. Frekuensi  hemodialisa
merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kecemasan keluarga,
karena salah satu tugas perkembangan
keluarga adalah merawat anggota
keluarga yang sakit termasuk pasien
yang gagal ginjal kronik yang dilakukan
hemodialisa (Suprayitno, 2005).
Keluarga dijadikan sebagai unit

pelayanan karena masalah kesehatan
keluarga saling berkaitan dan saling
mempengaruhi sesama anggota
keluarga dan akan mempengaruhi pula
keluarga-keluarga disekitarnya atau
masyarakat secara keseluruhan
(Wiyono, 2005). Proses hemodialisa
membutuhkan waktu lama hal tersebut
dapat menimbulkan kecemasan pada
pasien dan keluarga. Jika keluarga
mengalami kecemasan, maka akan
mempengaruhi psikologis pasien,
karena tindakan hemodialisa sebagian
besar pasien diantar oleh keluarga.
Masalah- masalah kesehatan dalam
keluarga saling berkaitan, dan apabila
salah satu anggota keluarga mempunyai
masalah kesehatan akan berpengaruh
terhadap anggota keluarga lainnya
(Sudiharto 2007).

Keluarga yang mendampingi
pasien saat menjalani hemodialisa akan
melihat alat-alat hemodialisa yang
rumit, mendengarkan berbagai keluhan
yang dialami pasien mulai nyeri saat
penusukan jarum terutama pasien yang
belum dipasang AV shunt, pasien sesak
napas saat menjalani hemodialisa, dan
selain itu keluarga  berada pada ruangan
yang penuh dengan monitor yang
membuat keluarga merasa takut, cemas
dan tidak nyaman. Sebagian besar
keluarga mengalami kecemasan berat
yaitu 9 responden (64,3%) pada awal
pada pasien menjalani hemodialisa yaitu
2-6 bulan pertama. Hal ini
menunjukkan bahwa hemodialisa
merupakan sumber stress bagi keluarga
yang menimbulkan kecemasan. Dengan
ketergantungan alat hemodialisa pasien
bisa bertahan hidup, sehingga keluarga
merasakan bahwa umur harapan hidup
pasien sudah kecil atau pasien akan
menderita seumur hidup.
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Dengan memahami bahwa
hemodialisa dilakukan seumur hidup,
maka diperlukan beberapa upaya
seperti pendidikan kesehatan,
bimbingan pola makan dan
metabolisme tubuh, serta bimbingan
psikologis dan spiritual untuk
membantu penyembuhan pasien.
Sementara itu keterlibatan keluarga
dalam tindakan hemodialisa pada pasien
gagal ginjal kronik merupakan suatu
stressor yang tidak dapat dihindari dan
akhirnya akan menyebabkan kecemasan
keluarga. Karena banyak stressor tidak
dihindari, maka promosi kesehatan
sering difokuskan pada adaptasi
individu, keluarga atau komunitas
terhadap stress yang dialami.

KESIMPULAN
1. Frekuensi hemodialisa pada pasien

gagal ginjal kronik  sebagain besar
yaitu 22 responden (73,3%)
memiliki frekuensi sering.

2. Tingkat kecemasan pada keluarga
pasien gagal ginjal kronik
setengahnya yaitu 15 responden
(50%) memiliki kecemasan sedang.

3. Ada hubungan frekuensi hemodialisa
dengan tingkat kecemasan keluarga
pasien gagal ginjal kronik di Instalasi
Hemodialisa RSUD Dr. Harjono
Ponorogo  dengan p value 0.000
pada α=0,05 dan Correlation
Coefficient= 0,531 yang artinya
hubungan tingkat agak rendah
(sedang).
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PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP MOBILISASI DINI PASCA
OPERASI PEMBEDAHAN ABDOMEN DI RUANG FLAMBOYAN
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Sujatmiko,   Muhammad Bayu AA

Staf Dosen
Stikes Satria Bhakti Nganjuk

ABSTRACT

Early mobilization is efforts to retain independence as early as possible in a
manner to maintain the function of guiding the patient’s physiological, Nurses have a
important role providing information with the actions which will be performed, the
purpose of this research to know the influence of illumination on the mobilization of
volers. Early abdominal area surgery post operation in Flamboyan room RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

This is a form Quasy Experimental design research . The population was
patient’s BPH and Hernia in Flamboyan RSUD dr.Soeroto Ngawi as much as 20
patient’s with the method Accidental Sampling and the number samples that which
match the oriteria of inclusion as much as 16 respondents. The variable independent is
the extension and the variable dependent is the early mobilization. File collection using
observation and processed using statistical Mann-whitney U-Test with α < 0,05 using
Software Product and Service Solution (SPSS version 17.0).

Based on an examination of 8 respondents who were given counseling, showing
6 of 75% of the respondents do early mobilization and 2 respondents 25% do not do
early mobilization. While 8 respondent were given without illumination shows
entirely 100% do not do early mobilization the result of statistical tests to come by ρ
= 0.003 < α =0,05 then H0 rejected and H1 accepted.

The result of this research show that there are influence of early mobilization
after the extension of abdominal surgery in flamboyan room RSUD dr.Soeroto Ngawi.
Expected can improve hospital service and facilities guidance so that it can accelerate
the healing process.

Keyword : extension, eatly mobilization, post operation.
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PENDAHULUAN
Tindakan pembedahan

merupakan pengalaman menegangkan
bagi hampir semua pasien, karena
kurangnya pengetahuan mengenai
tindakan perawatan atau tindakan
medis yang akan dilakukan terutama
tentang mobilisasi pasien. Karena
mobilisasi dini pasca operasi sangatlah
penting diketahui oleh setiap pasien,
sesuai dengan Mihardi (2010) yang
mendefinisikan mobilisasi dini adalah
suatu upaya mempertahankan
kemandirian sedini mungkin dengan
cara membimbing penderita untuk
mempertahankan fungsi fisiologis.
Perawat mempunyai peranan yang
penting dalam setiap tindakan
pembedahan baik pada masa sebelum,
selama, maupun setelah tindakan. Dan
hal ini sebaiknya perawat memberikan
informasi atau penyuluhan terkait
dengan tindakan pembedahan yang
akan dilakukan pada pasien.
Penyuluhan adalah unsur program
kesehatan dan kedokteran yang
didalamnya terkandung rencana untuk
mengubah prilaku perseorangan dan
masyarakat dengan tujuan untuk
membantu tercapainya program
pengobatan, pencegahan penyakit, dan
peningkatan kesehatan (Susilo, 2011).
Pemberian penyuluhan pra operasi
sebagai tindakan suportif dan
pendidikan yang dilakukan perawat
untuk membantu pasien bedah dalam
meningkatkan kesehatan sendiri pra
operasi dan pasca operasi, karena
tindakan pembedahan merupakan
acaman pontensial maupun aktual pada
integeritas seseorang yang dapat
membangkitkan reaksi stres fisiologis
maupun psiklogis (Majid & Istianah,
2011). Dari pengalaman klinik,

peneliti sering menjumpai pasien pasca
operasi pembedahan abdomen yang
tidak melakukan mobilisasi segera,
karena takut luka jahitan robek
ataupun penyembuhannya lama. Hal
ini bisa mengurangi rangsang kerja
usus (peristaltik usus), hari perawatan
lebih lama serta kemungkinan muncul
komplikasi pasca pembedahan seperti
dekubitus atau kontraktur sendi.
Sehingga pelaksanakan mobilisasi perlu
mendapat penjelasan sebelum tindakan
pembedahan dilaksanakan guna
meningkatkan kemampuan mendiri
pasien pasca operasi. Pada studi
pendahuluan pada tanggal 5 september
2012, peneliti menemukan hanya
beberapa saja pasien yang melakukan
mobilisasi dini tetapi teknik yang
dilakukan juga masih kurang.

Sebelumnya pernah dilakukan
penelitian tentang perilaku mobilisasi
pada pasien pasca operasi, peneliti
tersebut menyimpulkan bahwa 85%
dari 20 pasien pengetahuan pasien
tentang mobilisasi pasca operasi sangat
kurang (Tiwi, 2009). Dari data yang
diperoleh di ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi pembedahan yang
menyangkut luka insisi di abdomen
dari bulan April sampai Juni 2012
terdapat 20 kasus dengan rata-rata tiap
bulannya. Peneliti melakukan studi
pendahuluan terhadap 10 pasien pra
operasi dan 10 pasien pasca operasi di
ruang Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi, didapat 70% pasien pasca
operasi tidak melakukan mobilisasi dini
dan 30% melakukan mobilisasi dini
tetapi teknik yang pasien lakukan juga
masih kurang. Data lain yang diperoleh
peneliti adalah dari 2 pasien bisa flatus
sebelum 8 jam pertama, 5 pasien bisa
flatus setelah 8 jam pertama, 3 pasien
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bisa flatus setelah 8 jam kedua. Pasien
menyampaikan merasa takut jahitannya
robek dan merasa nyeri apabila
dipergunakan untuk mobilisasi. Pasien
tersebut mengaku tidak mendapat
informasi tentang mobilisasi pra
operasi saat berada di ruang
Flamboyan, tetapi ada beberapa pasien
yang menyampaikan mendapat
informasi mobilisasi saat pasca opeasi
di ruang pulih sadar (recovery room).

Perbaikan fungsi dan
mengembalikan stabilitas kesehatan
pasien perlu dilakukan suatu
pembedahan atau operasi. Setelah
operasi proses keperawatan akan
dilaksanakan secara berkelanjutan di
ruang pemulihan, ruang intensif, dan
ruang rawat inap bedah (Muttaqin &
Kumala, 2009). Di ruang rawat inap
bedah pasien harus sesegera mungkin
melakukan mobilisasi dini untuk
mengembalikan fungsi fisologisnya
(Mihardi, 2010). Mobilisasi dini
dipengaruhi oleh gaya hidup,
ketidakmampuan, tingkat energi, usia,
dan pendidikan. Dampak kurangnya
pengetahuan pasien tentang mobilisasi
dini pasca operasi pembedahan
abdomen akan memepengaruhi sikap
pasien sehingga tidak melakukan
mobilisasi dini. Apabila pasien tidak
melakukan mobilisasi dini akan terjadi
komplikasi pasca operasi antara lain
atelektasis, pneumonia hipostatik,
gangguan gastrointestinal, masalah
sirkulasi, dan dekubitus (Brunner &
Suddarth, 2002). Sehingga waktu
rawat di rumah sakit jadi lebih lama
dan terjadi stres psikis (Majid &
Istianah, 2011).

Pengetahuan tentang mobilisasi
dini pasca operasi pembedahan
abdomen sangat penting untuk

menghindarkan dari komplikasi yang
bisa terjadi. Dalam hal ini pasien harus
mengetahui pentingnya mobilisasi dini,
waktu, cara, dan komplikasinya.
Sehingga penyuluhan sangat diperlukan
untuk memberikan informasi
mengenai hal tersebut, dan agar pasien
dapat diikutsertakan dalam pembuatan
rencana keperawatan. Dengan
melibatkan pasien sejak awal, kesulitan
pelaksanaan asuhan keperawatan
bedah, resiko pembedahan, dan
komplikasi pasca operasi dapat
diminimkan (Muttaqin & Kumala,
2009).  Sebagiamana diketahui bahwa
penyuluhan pra operasi merupakan
upaya perawat sebagai pendidik
dengan tujuan untuk membantu
tercapainya program pengobatan,
rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan
peningkatan kesehatan (Susilo, 2011).
Memberikan penyuluhan kepada
pasien dapat meningkatan kemampuan
adaptasi pasien pasca operasi sehingga
kemandirian segera tercapai dan dapat
mempersingkat waktu rawat pasien di
rumah sakit (Muttaqin & Kumala,
2009).

Berdasarkan uraian pada latar
belakang dapat dirumuskan masalah
“Bagaimanakah pengaruh penyuluhan
terhadap mobilisasi dini pasca operasi
pembedahan abdomen di ruang
Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi?”.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh  penyuluhan
terhadap mobilisasi dini pasca
operasi pembedahan daerah
abdomen di ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.
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2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi mobilisasi dini

pasien pada kelompok perlakuan
sebelum diberikan penyuluhan di
ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

b. Mengidentifikasi mobilisasi dini
pasien pada kelompok kontrol
sebelum diberikan penyuluhan di
ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

c. Mengidentifikasi mobilisasi dini
pasien pada kelompok perlakuan
sesudah diberikan penyuluhan di
ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

d. Mengidentifikasi mobilisasi dini
pasien pada kelompok kontrol
sesudah diberikan penyuluhan di
ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

e. Menganalisis pengaruh
penyuluhan terhadap mobilisasi
dini pasca operasi abdomen pada
kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol di ruang
Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi.

Metodologi Penelitian
Desain yang digunakan adalah

rancangan penelitian eksperimental,
bentuk Quasy Experimental. Ciri dari tipe
penelitian ini adalah mengungkapkan
hubungan sebab akibat dengan cara
melibatkan kelompok kontrol
disamping kelompok eksperimental.
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20
Nopember sampai 20 Desember 2012.
Penelitian dilaksanakan di ruang
Flamboyan RSUD dr.Soeroto Ngawi.

Populasi dalam penelitian ini
adalah pasien yang akan menjalani

operasi daerah abdomen di ruang
Flamboyan RSUD dr. Soeroto Ngawi
sejumlah 20 pasien. Sample dalam
penelitian ini ditentukan berdasarkan
kriteria inklusi sebanyak 16 responden.
Teknik pengambilan sample untuk
penelitian ini adalah Nonprobability
Sampling, bentuk Accidental Sampling
yaitu suatu teknik pengambilan sampel
karena kebetulan dijumpai di tempat
dan waktu secara bersamaan pada
pengumpulan data (Nursalam, 2003).

Variabel peneltian ada dua yaitu
Variabel independen (variabel bebas)
adalah variabel yang menciptakan suatu
dampak perubahan variabel dependen
(Sudigdo, 2008). Dalam penelitian ini
variabel independennya adalah
penyuluhan. Dan variabel dependen
(variabel terikat) adalah variabel yang
dipengaruhi atau menjadi akibat dari
variabel independen (Alimul, 2007).
Dalam penelitian ini variabel dependen
adalah mobilisasi dini pasca operasi.

Dalam penelitian ini teknik
analisa data yang digunakan adalah
teknik uji statistik Mann-whitney U-Test
dengan mengunakan Software Product
and Service Solution (SPSS versi 17.0).
Mann-whitney U-Test adalah metode
yang digunakan menguji dua sampel
yang berukuran sama atau tidak sama
(Supranto, 2001). Dengan derajat
kemaknaan ρ ≤ 0,05. Jika hasil
penelitian didapatkan ρ ≤ 0,05 maka
H0 ditolak dan H1 diterima, ini berarti
terdapat pengaruh yang signifikan
antara pemberian penyuluhan terhadap
mobilisasi dini pasca operasi.
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Hasil Penelitian
1. Karakteristik responden berdasarkan

mobilisasi dini pada kelompok
perlakuan sebelum diberi
penyuluhan di Ruang Flamboyan
RSUD dr.Soeroto Ngawi.

Mobilisi
Dini

∑ %

Melakukan
Tidak
Melakukan

0
8

o
100

Total 8 100

Dari tabel menunjukkan bahwa
seluruhnya pasien tidak melakukan
mobilisasi dini pasca operasi
sebelum diberi penyuluhan pada
kelompok perlakuan yaitu 8
responden (100%).

2. Karakteristik responden berdasarkan
mobilisasi dini pada kelompok
kontrol sebelum diberi penyuluhan
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

Mobilisi Dini ∑ %
Melakukan
Tidak
Melakukan

0
8

0
100

Total 8 100

Dari table menunjukkan bahwa
seluruhnya pasien tidak melakukan
mobilisasi dini pasca operasi pada
kelompok kontrol yaitu 8 responden
(100%).

3. Karakteristik responden berdasarkan
mobilisasi dini pada kelompok
perlakuan sesudah diberi penyuluhan
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

Mobilisi Dini ∑ %

Melakukan
Tidak
Melakukan

6
2

75
25

Total 8 100

Dari tabel menunjukkan bahwa
hampir seluruhnya pasien
melakukan mobilisasi dini pasca
operasi sesudah diberi penyuluhan
pada kelompok perlakuan yaitu 6
responden (75%).

4. Karakteristik responden berdasarkan
mobilisasi dini pada kelompok
kontrol sesudah diberi penyuluhan
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

Mobilisi
Dini

∑ %

Melakukan
Tidak
Melakukan

0
8

0
100

Total 8 100

Dari tabel  menunjukkan bahwa
seluruhnya pasien pada kelompok
kontrol tidak melakukan mobilisasi
dini pasca operasi pembedahan
abdomen yaitu 8 responden (100%).

5. Pengaruh penyuluhan terhadap
mobilisasi dini pasca operasi
pembedahan abdomen pada
kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

Penyuluhan Mobilisasi
Dini

Tidak
Mobilisasi

Dini
Pre Post Pre Post

Kelompok
Perlakuan

0 6 8 2

Kelompok
Kontrol

0 0 8 8

ρ value = 0,003 α = 0,05

Berdasarkan tabel menunjukkan
bahwa untuk responden pada
kelompok kontrol seluruhnya tidak
melakukan mobilisasi dini dan pada
kelompok perlakuan  hampir
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seluruhnya pasien melakukan
mobilisasi dini yaitu 6 responden
(75%). Berdasarkan uji statistik Mann-
Whitney U-Test diketahui bahwa
besarnya nilai kemaknaan ρ = 0,003
< α =0,05 maka H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti ada pengaruh
penyuluhan terhadap mobilisasi dini
pasca operasi pembedahan abdomen
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

Pembahasan
1. Mobilisasi dini pada kelompok

perlakuan sebelum diberi
penyuluhan di Ruang Flamboyan
RSUD dr.Soeroto Ngawi pada
tanggal 20 Nopember sampai 20
Desember 2012.

Dari tabel menunjukkan
bahwa seluruhnya pasien tidak
melakukan mobilisasi dini pasca
operasi sebelum diberi penyuluhan
pada kelompok perlakuan yaitu 8
responden (100%). Hal ini
dipengaruhi oleh ketidaktahuan
pasien  tentang mobilisasi dini
sebelumnya dan tidak diberi
penyuluhan pra operasi. Sehingga
pasien tidak akan melakukan
mobilisasi dini karena ketidaktahuan
pasien.

Mobilisasi merupakan
kemamapuan seseorang untuk
bergerak secara bebas, mudah, dan
teratur yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehat.
Mobilisasi diperlukan untuk
meningkatkan kesehatan,
memperlambat proses penyakit
khususnya penyakit degeneratif dan
untuk aktualisasi (Mubarak, 2008).
Pembedahan atau operasi adalah
semua tindakan pengobatan yang

menggunakan cara invansif dengan
membuka atau menampilkan bagian
tubuh yang akan ditangani
(Sjamsuhidajat & Jong, 2004).
Pembedahan abdomen antara lain
hernia dan Benigna Hipertropi Prostat
(BPH). Hernia merupakan protusi
atau penonjolan isi suatu rongga
melalui defek atau bagian lemah dari
dinding rongga bersangkutan. Pada
hernia abdomen, isi perut menonjol
melalui defek atau bagian lemah dari
lapisan muskulo-aponeurotik
dinding perut. Sedaangkan BPH
adalah pembesaran atau hypertropi
prostat. Kelenjar prostat membesar,
memanjang ke arah depan ke dalam
kandung kemih dan menyumbat
aliran keluar urine, dapat
menyebabkan hydronefrosis dan
hydroureter (Sjamsuhidajat & Jong,
2004).

Manfaat mobilisasi dini
menurut Brunner & Suddarth
(2002) adalah dapat menurunkan
insiden komplikasi pasca operasi
seperti atelektasis, pneumonia
hipostatik, gangguan
gastrointestinal, dan masalah
sirkulasi. Sedangkan menurut
Barbara (2006) menjelaskan dengan
mobilisasi dapat membantu
mencegah komplikasi sirkulatori
paru-paru dan kardiovaskuler
mencegah dekubitus, merangsang
peristaltik usus, dan mengurangi
nyeri. Mihardi (2010), juga
mengungkapkan manfaat mobilisasi
antara lain  pasien merasa lebih sehat
dan kuat karena dengan bergerak
otot-otot akan kembali menjadi kuat
dan dapat mengurangi rasa sakit.
Dengan demikian pasien akan
merasa sehat serta membantu
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memperoleh kekuatan,
mempercepat kesembuhan, akan
merangsang peristaltik usus kembali
normal.

Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa mobilisasi dini
pasca pembedahan abdomen di
ruang Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi pada kelompok perlakuan
menunjukan bahwa pasien tidak
melakukan mobilisasi dini, hal ini
dipengaruhi oleh tidak ketahuan
pasien  tentang mobilisasi dini
sebelumnya dan tidak diberikannya
penyuluhan tentang mobilisasi dini.

2. Mobilisasi dini pada kelompok
kontrol sebelum diberi penyuluhan
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi pada tanggal 20
Nopember sampai 20 Desember
2012.

Dari tabel menunjukkan
bahwa seluruhnya pasien tidak
melakukan mobilisasi dini pasca
operasi sebelum diberi penyuluhan
pada kelompok kontrol sebelum
operasi yaitu 8 responden (100%).
Hal ini dipengaruhi oleh
ketidaktahuan pasien  tentang
mobilisasi dini sebelumnya dan tidak
diberi penyuluhan pra operasi.
Sehimgga pasien tidak melakukan
mobilisasi dini

Mobilisasi mengacu pada
kemampuan seseorang untuk
bergerak dengan bebas dan
imobilisasi mengacu pada
ketidakmampuan seseorang untuk
bergerak dengan bebas. Mobilisasi
dini merupakan faktor yang
menonjol dalam mempercepat
pemulihan pasca operasi dan dapat
mencegah komplikasi pasca bedah.

Banyak keuntungan bisa diraih dari
latihan ditempat tidur dan berjalan
pada periode dini pasca operasi.
Mobilisasi sangat penting dalam
percepatan hari rawat dan
mengurangi resiko-resiko karena
tirah baring lama seperti terjadinya
dekubitus, kekakuan/penegangan
otot-otot di seluruh tubuh dan
sirkulasi darah dan pernapasan
terganggu, juga adanya gangguan
peristaltik maupun berkemih.

Manfaat mobilisasi dini
menurut Brunner & Suddarth
(2002) adalah dapat menurunkan
insiden komplikasi pasca operasi
seperti atelektasis, pneumonia
hipostatik, gangguan
gastrointestinal, dan masalah
sirkulasi. Sedangkan menurut
Barbara (2006) menjelaskan
dengan mobilisasi dapat membantu
mencegah komplikasi sirkulatori
paru-paru dan kardiovaskuler
mencegah dekubitus, merangsang
peristaltik usus, dan mengurangi
nyeri. Mihardi (2010), juga
mengungkapkan manfaat mobilisasi
antara lain  pasien merasa lebih
sehat dan kuat karena dengan
bergerak otot-otot akan kembali
menjadi kuat dan dapat
mengurangi rasa sakit. Dengan
demikian pasien akan merasa sehat
serta membantu memperoleh
kekuatan, mempercepat
kesembuhan, akan merangsang
peristaltik usus kembali normal.

Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa mobilisasi dini
pasca pembedahan abdomen di
ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi pada kelompok
kontrol menunjukan bahwa pasien
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tidak melakukan mobilisasi dini,
hal ini dipengaruhi oleh tidak
ketahuan pasien  tentang mobilisasi
dini sebelumnya dan tidak
diberikannya penyuluhan tentang
mobilisasi dini.

3. Mobilisasi dini pada kelompok
perlakuan sesudah diberi penyuluhan
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi pada tanggal 20
Nopember sampai 20 Desember
2012.

Dari tabel  menunjukkan
bahwa hampir seluruhnya pasien
melakukan mobilisasi dini pasca
operasi sesudah diberi penyuluhan
pada kelompok perlakuan yaitu 6
responden (75%). Hal ini
dipengaruhi oleh dilakukannya
penyuluhan tentang mobilisasi dini.
Karena dengan penyuluhan dapat
memberikan informasi kesehatan
kepada pasien sehingga pasien yang
sebelumnya tidak tahu menjadi tahu
dan bisa melaksanakannya.

Menurut Rakhmat (2011)
penyuluhan adalah unsur program
kesehatan dan kedokteran yang
didalamnya terkandung rencana
untuk mengubah perilaku
perseorangan dan masyarakat
dengan tujuan untuk membantu
tercapainya program pengobatan,
pencegahan penyakit, dan
peningkatan. Pemberian penyuluhan
pra operasi sebagai tindakan suportif
dan pendidikan yang dilakukan
perawat untuk membantu pasien
bedah dalam meningkatkan
kesehatan sendiri pra operasi dan
pasca operasi, karena tindakan
pembedahan merupakan acaman
pontensial maupun aktual pada
integeritas seseorang yang dapat

membangkitkan reaksi stres
fisiologis maupun psiklogis (Majid &
Istianah, 2011).

Keberhasilan dalam pemberian
penyuluhan dapat dipengaruhi dari
berapa hal, antara lain : pendidik
(pemberi penyuluhan), sasaran
pendidikan, teknik penyuluhan,
metode penyuluhan, dan media
penyuluhan (Nursalam & Efendi,
2009).

Pada penelitian ini banyak
faktor yang mempengaruhi. Pada
kelompok yang diberi perlakuan
dihubungkan dengan umur
menunjukan ρ value = 0.156 artinya
tidak ada hubungan antara mobilisasi
dini dengan umur. Hal ini
dikarenakan umur tidak
mempengaruhi seseorang dalam
menerima informasi, karena yang
mempengaruhi adalah diberikannya
penyuluhan untuk melakukan
mobilisasi dini. Tetapi  menurut
teori dari Mubarak (2008), umur
berpengaruh terhadap kemampuan
sesorang dalam melakuakan
mobilisasi. Pada individu lansia,
kemampuan untuk melakukan
aktivitas dan mobilisasi menurun
sejalan dengan penuaan.

Berdasarkan hubungan antara
mobilisasi dini dengan jenis kelamin
menunjukan ρ value = 0,083 artinya
tidak ada hubungan antara mobilisasi
dini dengan jenis kelamin. Hal ini
dikarenakan jenis kelamin tidak
mempengaruhi seseorang dalam
menerima informasi mauapun dalam
melakukan mobilisasi dini, karena
yang mempengaruhi adalah
diberikannya penyuluhan tentang
mobilisasi dini dan pasien tahu serta
mau melakukannya.
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Berdasarkan hubungan antara
mobilisasi dini dengan pendidikan
menunjukan ρ value = 0,163 artinya
tidak ada hubungan mobilisasi dini
dengan pendidikan. Hal ini
dikarenakan pendidikan tidak
menjamin seseorang dalam
melakukan mobilisasi dini. Karena
dengan berpendidikan tinggi tetapi
bukan dalam bidang kesehatan,
maka belum tentu tahu tentang
manfaat dan cara melakukan
mobilisasi dini dengan benar. Tetapi
menurut Notoatmodjo (2003),
tingkat pendidikan akan
mempengaruhi seseorang dalam
menerima informasi baru lebih cepat
atau lambat.

Mobilisasi dini adalah suatu
upaya mempertahankan kemandirian
sedini mungkin dengan cara
membimbing penderita untuk
mempertahankan fungsi fisiologis.
Mobilisasi dini dapat dilakukan
meliputi ROM, nafas dalam, dan
juga dengan batuk efektif yang
penting untuk mengaktifkan kembali
fungsi neuromuskuler dan
mengeluarkan sekret (Majid &
Istianah, 2011). Faktor yang
mempengaruhi mobilisasi antara
lain, Gaya hidup, ketidakmampuan,
tingkat energi, kebudayaan, dan
usia.

Dari uraian diatas menurut
peneliti dapat disimpulkan bahwa
penyuluhan terhadap mobilisasi dini
pasca pembedahan abdomen di
ruang Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi bahwa pasien melakukan
mobilisasi dini, hal ini dipengaruhi
oleh diberikannya penyuluhan pra
operasi, sehingga pasien jadsi tahu
dan bisa melakukannya. Sehingga

pasien merasa lebih sehat karena
dengan bergerak otot-otot akan
kembali menjadi kuat dan dapat
mengurangi rasa sakit. Dengan
demikian pasien akan merasa sehat
serta membantu memperoleh
kekuatan, akan merangsang
peristaltik usus kembali normal, dan
mempercepat kesembuhan.

4. Mobilisasi dini pada kelompok
kontrol sesudah diberi penyuluhan
pasca operasi di Ruang Flamboyan
RSUD dr.Soeroto Ngawi pada
tanggal 20 Nopember sampai 20
Desember 2012.

Dari tabel  menunjukkan
bahwa seluruhnya pasien pada
kelompok kontrol tidak melakukan
mobilisasi dini pasca operasi
pembedahan abdomen yaitu 8
responden (100%). Hal ini
dipengaruhi oleh ketidaktahuan
pasien  tentang mobilisasi dini
sebelumnya dan tidak diberi
penyuluhan pra operasi. Meskipun
dengan usia muda, berpendidikan
tinggi ataupun berjenis kelamin
apapun apabila pasien belum pernah
mendapatkan informasi tentang
mobilasai dini, maka pasien tidak
akan melakukan mobilisasi dini.

Menurut Carpenito (2009),
Mobilisasi dini merupakan suatu
aspek yang terpenting pada fungsi
fisiologis karena hal itu esensial
untuk mempertahankan
kemandirian. Manfaat mobilisasi dini
menurut Brunner & Suddarth
(2002) adalah dapat menurunkan
insiden komplikasi pasca operasi
seperti atelektasis, pneumonia
hipostatik, gangguan
gastrointestinal, dan masalah
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sirkulasi. Sedangkan menurut
Barbara (2006) menjelaskan dengan
mobilisasi dapat membantu
mencegah komplikasi sirkulatori
paru-paru dan kardiovaskuler
mencegah dekubitus, merangsang
peristaltik usus, dan mengurangi
nyeri. Mihardi (2010), juga
mengungkapkan manfaat mobilisasi
antara lain  pasien merasa lebih sehat
dan kuat karena dengan bergerak
otot-otot akan kembali menjadi kuat
dan dapat mengurangi rasa sakit.
Dengan demikian pasien akan
merasa sehat serta membantu
memperoleh kekuatan,
mempercepat kesembuhan, akan
merangsang peristaltik usus kembali
normal.

Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa mobilisasi dini
pasca pembedahan abdomen di
ruang Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi pada kelompok kontrol
menunjukan bahwa pasien tidak
melakukan mobilisasi dini, hal ini
dipengaruhi oleh tidak ketahuan
pasien  tentang mobilisasi dini
sebelumnya dan tidak diberikannya
penyuluhan tentang mobilisasi dini.

5. Pengaruh penyuluhan terhadap
mobilisasi dini pasca operasi
pembedahan abdomen di Ruang
Flamboyan RSUD dr.Soeroto Ngawi
pada tanggal 20 Nopember sampai
20 Desember 2012.

Berdasarkan tabel
menunjukkan bahwa untuk
responden pada kelompok kontrol
seluruhnya tidak melakukan
mobilisasi dini dan pada kelompok
perlakuan  hampir seluruhnya pasien
melakukan mobilisasi dini yaitu 6

responden (75%). Hasil analisis uji
statistik Mann-Whitney U-Test
diketahui bahwa besarnya nilai
kemaknaan ρ = 0,003  < α = 0,05
maka H0 ditolak dan H1 diterima
yang berarti ada pengaruh
penyuluhan terhadap mobilisasi dini
pasca operasi pembedahan abdomen
di Ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi.

Pemberian penyuluhan pra
operasi sebagai tindakan suportif dan
pendidikan yang dilakukan perawat
untuk membantu pasien bedah
dalam meningkatkan kesehatan
sendiri pra operasi dan pasca
operasi, karena tindakan
pembedahan merupakan acaman
pontensial maupun aktual pada
integeritas seseorang yang dapat
membangkitkan reaksi stres
fisiologis maupun psiklogis (Majid &
Istianah, 2011). Pendidikan
kesehatan merupakan serangkaian
upaya yang ditujukan untuk
mempengaruhi orang lain, mulai
dari individu, kelompok, keluarga,
dan masyarakat agar terlaksana
prilaku hidup sehat (Setiawati &
Dermawan, 2008).

Mobilisasi dini adalah suatu
upaya mempertahankan
kemandirian sedini mungkin dengan
cara membimbing penderita untuk
mempertahankan fungsi fisiologis.
Mobilisasi dini dapat dilakukan
meliputi ROM, nafas dalam, dan
juga dengan batuk efektif yng
penting untuk mengaktifkan kembali
fungsi neuromuskuler dan
mengeluarkan sekret (Majid &
Istianah, 2011). Kebanyakan dari
pasien masih punya kekhawatiran
kalau tubuh digerakkan pada posisi
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tertentu pasca operasi akan
mempengaruhi luka operasi yang
masih belum sembuh atau baru saja
dikerjakan. Padahal tidak
sepenuhnya masalah ini perlu
dikhawatirkan, bahkan justru
hampir semua jenis operasi
membutuhkan mobilisasi sedini
mungkin. Dengan catatan rasa nyeri
dapat ditahan dan keseimbangan
tubuh tidak lagi menjadi gangguan,
dengan bergerak masa pemulihan
untuk mencapai level kondisi seperti
pra pembedahan dapat dipersingkat.
Hal ini tentunya akan mengurangi
waktu rawat di rumah sakit,
menekan pembiyaan serta juga dapat
menguramgi stres psikis.

Memberikan penyuluhan pra
operasi pasien dapat meningkatan
kemampuan adaptasi pasien pasca
operasi sehingga kemandirian segera
tercapai dan dapat mempersingkat
waktu rawat pasien di rumah sakit
(Muttaqin & Kumala, 2009).Banyak
manfaat dari mobilisasi dini,
menurut Brunner & Suddarth
(2002) adalah dapat menurunkan
insiden komplikasi pasca operasi
seperti atelektasis, pneumonia
hipostatik, gangguan
gastrointestinal, dan masalah
sirkulasi.

Dari hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa ada pengaruh
penyuluhan terhadap mobilisasi dini
pasca operasi  pembedahan abdomen
di ruang Flamboyan RSUD
dr.Soeroto Ngawi. Dengan
memberikan penyuluhan pasien
akan mengerti tentang tujuan,
manfaat, dan cara melakukan
mobilisasi dini dengan benar.
Sehingga pasien akan ikut berperan

dalam menurunkan  insiden
komplikasi pasca pembedahan.
Karena dengan mobilisasi dini pasien
dapat meningkatan kemampuan
adaptasi pasien pasca operasi
sehingga kemandirian segera
tercapai dan dapat mempersingkat
waktu rawat pasien di rumah sakit.

Kesimpulan
1. Dari 8 responden pada pasca

pembedahan abdomen di ruang
Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi dengan diberi perlakuan
penyuluhan, menunjukkan 6
responden (75%) melakukan
mobilisasi dini dan 2 responden
(25%) tidak melakukan mobilisasi
dini.

2. Dari 8 responden pada pasca
pembedahan abdomen di ruang
Flamboyan RSUD dr.Soeroto
Ngawi dengan tanpa diberi
perlakuan penyuluhan,
menunjukkan seluruhnya (100%)
tidak melakukan mobilisasi dini.

3. Dengan menggunakan uji statistik
Mann-Whitney U-Test
menunjukan nilai ρ = 0,003  < α
=0,05 maka H0 ditolak dan H1
diterima yang berarti ada pengaruh
penyuluhan terhadap mobilisasi
dini pasca operasi pembedahan
abdomen di Ruang Flamboyan
RSUD dr.Soeroto Ngawi.
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ABSTRACT

Tolok ukur derajat kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB). Tujuan pengawasan wanita hamil adalah mempersiapkan fisik
dan mental ibu hamil serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan,
dan setelah persalinan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan
kualitas pelayanan antenatal dengan tingkat kepuasan ibu hamil di Puskesmas Ngetos
Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu suatu
penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek,
dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat.

Sampel dalam penelitian ini ialah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di
Puskesmas Ngetos, dan setiap ibu hamil mempunyai 1 kali kesempatan menjadi
responden. Hasil penelitian kualitas pelayanan antenatal, yaitu sebanyak 38 responden
(76%), 12 responden (24%) memberikan penilaian cukup, dan tidak ada responden
yang memberikan penilaian kurang terhadap variabel kualitas pelayanan antenatal.
Kepuasan tanggapan cukup puas terhadap kualitas pelayanan antenatal sebanyak 32
responden (64%), 15 responden (30%) memberikan tanggapan puas, dan 3 responden
(6%) memberikan tanggapan tidak puas terhadap kualitas pelayanan antenatal.  Hasil
analisis dengan Kendal tau ( ) diperoleh hubungan positif antara kualitas pelayanan
antenatal dengan tingkat kepuasan ibu hamil di Puskesmas Ngetos dengan tingkat
korelasi rendah yaitu sebesar 0,325 dan signifikan 0,002.

Dari hasil penelitian dapat diimplikasikan bahwa kualitas pelayanan antenatal
perlu memperhatikan tingkas kepuasan ibu hamil dalam masyarakat. Pelayanan
kesehatan yang baik yaitu dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan para
pemakai jasa pelayanan kesehatan, yang apabila berhasil dipenuhi akan dapat
menimbulkan rasa puas terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

Key word : kualitas pelayanan, tingkat kepuasan, ibu hamil
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Pendahuluan
Tujuan utama organisasi

kesehatan dunia (WHO) yaitu setiap
orang mencapai tingkat kesehatan
setinggi mungkin. Pada Bulan
September 2000, para Negara anggota
PBB mengadopsi Millenium Development
Goals (MDGs) yang memberi penekanan
pada kesehatan ibu serta kehamilan dan
persalinan yang aman. Sasarannya ialah
mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)
sebesar 75% antara tahun 1990 sampai
2015. Komitmen terbaru WHO
terhadap komponen kesehatan safe
motherhood ialah menciptakan masa
kehamilan yang lebih aman Making
Pregnancy Safer (MPS) untuk mengurangi
angka kesakitan (morbiditas) dan
kematian (mortalitas) ibu dan bayi
(Varney, 2007).

Tolok ukur derajat kesehatan
yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Bayi (AKB). Menurut
Survey Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SDKI) tahun 2007,
menunjukkan AKI sebesar 253 per
100.000 kelahiran hidup (KH), AKB
sebesar 35 per 1000 KH, angka ini
merupakan jumlah tertinggi di Asia
Tenggara. Angka Kematian Ibu di
Thailand 44/100.000 KH, Malaysia
41/100.000 KH, Singapura 6/100.000
KH. AKI di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebesar 130 per 100.000
KH  (Profil Dinkes Propinsi Jawa
Timur, 2007).

Dalam rangka mempercepat
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB), pada
tahun 2000 Pemerintah Indonesia
mencanangkan kehamilan yang aman,
salah satunya dengan pemeriksaan
kehamilan yang teratur. Tujuan
pengawasan wanita hamil adalah

mempersiapkan fisik dan mental ibu
hamil serta menyelamatkan ibu dan
anak dalam kehamilan, persalinan, dan
setelah persalinan. Bidan mempunyai
kewenangan memeriksa dan memantau
ibu hamil (antenatal) sesuai dengan
standar keempat Standar Pelayanan
Kebidanan (SPK, 1999) yaitu bidan
memberikan sedikitnya empat kali
pelayanan antenatal, mampu
memberikan pelayanan antenatal
berkualitas. Permintaan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan
berkualitas terutama ibu dan anak
semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Bidan sebagai pemberi
pelayanan antenatal harus selalu
berusaha meningkatkan kualitas
pelayanan (Sofyan,  2006).

Pelayanan kesehatan yang baik
yaitu dapat memenuhi kebutuhan dan
tuntutan kesehatan para pemakai jasa
pelayanan kesehatan, yang apabila
berhasil dipenuhi akan dapat
menimbulkan rasa puas terhadap
pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan. Kesempurnaan suatu
pelayanan kesehatan yaitu di satu pihak
dapat menimbulkan kepuasan pada
setiap pasien sesuai dengan tingkat
kepuasan rata-rata penduduk, serta di
pihak lain tata cara penyelenggaraannya
sesuai dengan kode etik dan standar
pelayanan profesi yang telah ditetapkan
(Saifuddin, 2002). Dobholkar (2000)
yang dikutip Purnamayanti (2006)
menyimpulkan bahwa kepuasan
pelanggan merupakan mediator dalam
hubungan kualitas pelayanan dan minat
berperilaku. Menurut Tjiptono (2000),
kualitas produk memiliki hubungan
erat dengan kepuasan pelanggan.
Penilaian kualitas pelayanan dikaitkan
dengan kepuasan pasien yang berfokus
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pada aspek fungsi dari proses
pelayanan. Proses pelayanan antenatal
merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kepuasaan pelanggan.
Penelitian Robert dan Prevost (1998)
yang dikutip dari Saifuddin, 2001
dikatakan bahwa empati petugas
mempengaruhi pemanfaatan pelayanan
antenatal.

Tolok ukur keberhasilan program
KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan
adanya target nasional cakupan K1
(Kunjungan pertama) pada triwulan
pertama pelayanan antenatal 95% dan
cakupan K4 ((Kunjungan Keempat)
pada triwulan ketiga 95%. Indikator
kualitas pelayanan dapat diukur dengan
besarnya angka selisih / kesenjangan /
Drop Out (DO) K1-K4.

Pemerintah Daerah (Pemda)
Kabupaten Nganjuk mengembangkan
berbagai sarana upaya pelayanan
kesehatan bagi para ibu yang meliputi
kegiatan KIA yaitu pemeriksaan
kehamilan, persalinan, nifas, menyusui,
dan imunisasi TT (Tetanus Toxoid),
dimana salah satu pelayanannya melalui
puskesmas Data profil Dinas Kesehatan
Propinsi DIY (2007), menunjukkan
Kabupaten Nganjuk tahun 2006
pencapaian cakupan K1 99,7% dan K4
88,8% angka ini merupakan cakupan
tertinggi kedua setelah Kota
Yogyakarta K1 108,6% dan K4 86%,
Kabupaten Kulon Progo K1 96,7% dan
K4 78%, Kabupaten Gunung Kidul
cakupan K1 90,6% dan K4 87%. Pada
tahun 2007 Cakupan K1 mencapai
105,6% dan cakupan K4 Kabupaten
Sleman 88,42% ini merupakan cakupan
tertinggi dibandingkan dengan Kota
Yogyakarta 85,4% dan Kabupaten
Bantul 84,1%.

Berdasarkan hasil Pemantauan
Wilayah Setempat (PWS) KIA tahun
2006, di Puskesmas Mlati II terdapat 2
kematian janin dalam kandungan,  1
BBLR. Tahun 2007 terdapat 5
kematian  janin dalam kandungan, 2
asfiksia, 1 BBLR dan 1 kelainan
bawaan. Sedangkan tahun 2008
terdapat 8 kematian janin dalam
kandungan, 2 asfiksia, dan 2 BBLR.
Cakupan K1 dari tahun ke tahun terjadi
peningkatan tahun 2006 sebesar
122,03%, tahun 2007 sebesar 175,99
%, tahun 2008 sebesar 131,73 %.
Cakupan K4 setiap tahunnya juga
terjadi peningkatan yaitu Tahun 2006
sebesar 83,1 %, tahun 2007 sebesar
126,3 %, tahun 2008 sebesar 130%.
Dari data tersebut diatas maka
diperlukan adanya peningkatan dan
pemantauan Antenatal care. Padahal di
Puskesmas Ngetos DO K1-K4 setiap
tahun bertambah, cakupan K1  dan K4
setiap tahunnya  mengalami
peningkatan tetapi untuk cakupan
persalinan yang ditolong tenaga
kesehatan masih kurang tahun 2007
sebesar 85,76%, tahun 2008 sebesar
96,12% dan juga masih ada kejadian
kematian bayi IUFD, BBLR, dan
Asfiksia.

Hasil studi pendahuluan tanggal 5
Januari 2009 dengan melakukan
wawancara terhadap koordinator KIA
Puskesmas Ngetos belum ada program
untuk mengukur kepuasan pelanggan di
KIA, padahal standar ISO 2001 sasaran
mutu KIA tentang kepuasan pelanggan
meliputi antenatal care, imunisasi,
batuk dan diare. Dan juga dari
kualifikasi lulusan bidan D III sendiri
dari 12 bidan untuk jenjang lulusan D
III 4 orang, dalam proses pendidikan D
III Kebidanan  sebanyak 6 orang, dan
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yang masih D I sebanyak 2  orang.
Padahal standar kompetensi tahun 2010
adalah bidan dengan standar kuaifikasi
lulusan D III.

Berdasarkan latar belakang diatas
peneliti tertarik mengadakan penelitian
hubungan kualitas pelayanan antenatal
dengan tingkat kepuasan ibu hamil di
Puskesmas Ngetos Kabupaten Nganjuk
tahun 2011.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Diketahui hubungan kualitas
pelayanan antenatal dengan tingkat
kepuasan ibu hamil di Puskesmas
Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun
2011

2. Tujuan Khusus
a Diketahui kualitas pelayanan

antenatal pada ibu hamil di
Puskesmas Ngetos Kabupaten
Nganjuk.

b Diketahui tingkat kepuasan ibu
hamil di Puskesmas Ngetos
Kabupaten Nganjuk.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini mengkorelasikan

kualitas pelayanan antenatal dengan
tingkat kepuasan ibu hamil. Penelitian
ini menggunakan pendekatan cross
sectional, yaitu suatu penelitian untuk
mempelajari dinamika korelasi antara
faktor-faktor risiko dengan efek,
dengan cara pendekatan, observasi atau
pengumpulan data sekaligus pada suatu
saat (point time approach), artinya tiap
subjek penelitian hanya diobservasi
sekali saja dan pengukuran dilakukan
terhadap status karakter atau variabel
subjek pada saat pemeriksaan
(Notoatmodjo, 2003). Pada variabel

ini, data variabel independen (kualitas
pelayanan antenatal) dan dependen
(tingkat kepuasan ibu hamil)
dikumpulkan dalam waktu hampir
bersamaan.

Variabel dalam penelitian ini ada
dua macam yaitu Variabel independen
adalah variabel yang menjadi sebab
timbulnya atau berubahnya variabel
dependen (Sugiyono, 2006). Dalam
penelitian ini, variabel independen
adalah kualitas pelayanan antenatal.
Variabel dependen adalah variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena adanya variabel bebas (
Sugiyono, 2006). Dalam penelitian ini,
variabel dependen adalah tingkat
kepuasan ibu hamil. Variabel
pengganggu : tingkat pendidikan,
pengetahuan, sikap, budaya, sosial
ekonomi (pekerjaan, pendapatan), dan
situasi yang dihadapi, yang dikendalikan
sebagai berikut (1) Tingkat pendidikan
dikendalikan dengan memilih sampel
penelitian dengan pendidikan minimal
tamat SMP. Pendidikan memberikan
suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia
terutama dalam membuka pikirannya
serta menerima hal-hal baru.; (2)
Budaya dikendalikan dengan memilih
sampel yang tinggal di wilayah
Kabupaten Sleman  sehingga memiliki
kesamaan budaya; (3) Pengetahuan,
sikap, dan situasi yang dihadapi, serta
sosial ekonomi yang meliputi pekerjaan
dan pendapat tidak dikendalikan.

Populasi dalam penelitian ini
adalah ibu hamil yang memeriksakan
kehamilan di Puskesmas Ngetos
Kabupaten Nganjuk Bulan Januari - Mei
tahun 2011, sebanyak 116 ibu hamil.
Sampel dalam penelitian ini ialah ibu
hamil yang memeriksakan kehamilan di
Puskesmas Ngetos, dan setiap ibu hamil
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mempunyai 1 kali kesempatan menjadi
responden. Tempat penelitian adalah
Puskesmas Ngetos Kabupaten Nganjuk
dan Penelitian dilakukan pada tanggal 1
Juni – 1 Juli 2011.

Hasil Penelitian
1. Kualitas Pelayanan Antenatal

No Kualitas
Pelayanan
Antenatal

Frekuensi
(n)

%

1. Baik 38 76
2. Cukup 12 24
3. Kurang - -

Jumlah 50 100

Sumber : data primer
Berdasarkan tabel hasil penelitian di
peroleh bahwa sebagian besar
responden memberikan penilaian
baik terhadap variabel kualitas
pelayanan antenatal, yaitu sebanyak
38 responden (76%), 12 responden
(24%) memberikan penilaian
cukup, dan tidak ada responden
yang memberikan penilaian kurang
terhadap variabel kualitas pelayanan
antenatal.

2. Tingkat Kepuasan Ibu hamil
No Tingkat Kepuasan

Ibu hamil
Frekuensi

(n)
%

1. Puas 15 30
2. Cukup Puas 32 64
3. Kurang Puas 3 6

Jumlah 50 100

Sumber : data primer
Berdasarkan tabel hasil dari
responden yang memberikan
tanggapan cukup puas terhadap
kualitas pelayanan antenatal
sebanyak 32 responden (64%), 15
responden (30%) memberikan
tanggapan puas, dan 3 responden
(6%) memberikan tanggapan tidak
puas terhadap kualitas pelayanan
antenatal.

3. hubungan antara kualitas pelayanan
antenatal dan tingkat kepuasan ibu
hamil, dengan hasil penelitian
sebagai berikut

Baik Cukup Kurang Total
n % n % n % n %

1
.

Puas 1
3

2
6

2 4 - - 1
5

3
0

2
.

Cukup Puas 2
5

5
0

7 14 - - 3
2

6
4

3
.

Kurang Puas - - 3 6 - -
3 6

Jumlah 3
8

7
6

1
2

24 - - 5
0

1
0
0

Sumber : data primer
Berdasarkan tabel hasil analisis
hubungan kualitas pelayanan
antenatal dengan tingkat kepuasan
ibu hamil diperoleh bahwa dari 38
responden (76%) yang memberikan
penilaian baik terhadap kualitas
pelayanan antenatal ada 25
responden (50%) merasa cukup
puas dan 13 responden (26%)
merasa puas terhadap kualitas
pelayanan antenatal, 3 responden
(6,0%) menilai kualitas pelayanan
antenatal cukup dan merasa kurang
puas terhadap kualitas pelayanan
antenatal.
Hasil analisis dengan Kendal tau (
) diperoleh hubungan positif antara
kualitas pelayanan antenatal dengan
tingkat kepuasan ibu hamil di
Puskesmas Ngetos dengan tingkat
korelasi rendah yaitu sebesar 0,325
dan signifikan 0,002.
Untuk membuktikan bahwa sampel
tersebut dapat diberlakukan pada
populasinya, yakni ibu hamil yang
berkunjung di Puskesmas Ngetos
tahun 2011, maka perlu uji
signifikansi dengan rumus Z.
Dalam hal ini taraf kesalahan 5 %.
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Z=
 
 19

522




NN

N


=

 
 150509

55022

325,0




=3,611

Harga Z hitung tersebut diatas
selanjutnya dibandingkan dengan
harga Z tabel. Untuk uji dua fihak,
maka taraf kesalahan 0,5%.
Selanjutnya harga Z dapat dilihat
pada kurva normal dengan Z =
0,495. Pada tabel kurva, angka
yang mendekati adalah 4951.
Berdasarkan angka tersebut, maka
harga Z = 2,58. Untuk dapat
memberikan tafsiran, bila Z hitung
lebih besar dari tabel, maka
koefisien korelasi yang ditemukan
signifikan. Ternyata Z hitung 3,611
lebih besar dari Z tabel 2,58.
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa korelasi antara
kualitas pelayanan antenatal dengan
tingkat kepuasan ibu hamil sebesar
0,325 adalah signifikan.
Jadi semakin baik kualitas pelayanan
antenatal yang diberikan, sehingga
dapat memberikan kepuasan pada
ibu hamil sesuai dengan keinginan
ibu di Puskesmas Ngetos Tahun
2011. Demikian pula sebaliknya.

Pembahasan
Puskesmas Ngetos Kabupaten

Nganjuk merupakan Puskesmas yang
melayani pasien rawat jalan dan rawat
inap, dan di wilayah Puskesmas Ngetos
terdapat tujuh BPS. Cakupan KI dan K4
dari tahun ketahun meningkat tetapi
pertolongan yang dilakukan di
Puskesmas Ngetos Kabupaten Nganjuk
masih kurang karena kurangnya

promosi pertolongan persalinan di
Puskesmas.

Berdasarkan hasil analisis ada
hubungan positif antara kualitas
pelayanan antenatal dengan tingkat
kepuasaan ibu hamil di Puskesmas
Ngetos Kabupaten Nganjuk.

Kualitas pelayanan antenatal
terdiri dari 5 indikator, yaitu Tangibles
atau bukti langsung / fisik (kondisi
fasilitas dan penampilan bidan),
keandalan bidan, daya tanggap bidan,
jaminan (pengetahuan, dan kompetensi
bidan), dan empati bidan.

Sebagian besar responden
memberikan penilaian baik terhadap
kualitas pelayanan antenatal, sebagian
besar merasa cukup puas terhadap
kualitas pelayanan antenatal, selain itu
ada juga responden memberikan
penilaian cukup terhadap kualitas
pelayanan antenatal dan merasa kurang
puas terhadap terhadap kualitas
pelayanan antenatal yang diberikan,
meskipun jumlahnya sedikit. Sebagian
besar responden berpendidikan SMA,
menurut Soekanto (2002), pendididkan
adalah upaya untuk memberikan
pengetahuan sehingga terjadi perubahan
perilaku yang meningkat. Pendidikan
memberikan suatu nilai-nilai tertentu
bagi manusia terutama dalam membuka
pikirannya serta menerima hal-hal baru.
Semakin tinggi pendidikan seseorang
maka pengetahuan yang diperoleh akan
semakin banyak, sehingga sikap dan
perilakunya akan semakin baik sehingga
akan memanfaatkan pelayanan
kesehatan. Menurut “Saifuddin, 2002”
pelayanan kesehatan adalah memenuhi
kebutuhan dan tuntutan kesehatan para
pemakai jasa pelayanan kesehatan, yang
apabila berhasil dipenuhi akan dapat
menimbulkan rasa puas terhadap
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pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan.

Menurut “Azwar, 1994”,
pelayanan kesehatan dikatakan bermutu
papabia semua persyaratan pelayanan
kesehatan dapat memuaskan pasien dan
salah satu ukuran adalah pengetahuan
dan kompetensi pemberi pelayanan itu
sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh
“Mulyono, 2002” dikatakan bahwa
fasilitas dan penampilan petugas
berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna pelayanan, artinya semakin
lengkap suatu fasilitas dan semakin baik
penampilan petugas dapat memberikan
kepuasan pada pengguna pelayanan.
Mutu pelayanan yang dapat
memberikan kepuasan adalah
tersedianya fasilitas pelayanan yang
dapat  memenuhi kebutuhan dari klien.
Fasilitas dalam hal ini kelengkapan alat
yang digunakan di ruang KIA
Puskesmas Ngetos Kabupaten Nganjuk
berdasarkan hasil observasi yang
dilaksanakan bahwa kelengkapan alat
cukup memadai, dan penilaian
responden terhadap kualitas pelayanan
antenatal adalah baik, kelengkapan alat
sesuai dengan prasyarat empat Standar
Pelayanan Kebidanan (1999), yaitu alat
tersedia dalam keadaan baik dan
berfungsi, antara lain : stetoskop,
tensimeter, meteran kain (metlin),
timbangan, pengukur lingkar lengan
atas, stetoskop janin.

Menurut Depkes (2001),
kemampuan Puskesmas dalam
memberikan pelayanan yang pasti yaitu
andal dan akurat akan menimbulkan
kepuasan kepada pasien. Menurut
“Supranto, 2001” mengatakan
kemampuan pihak pemberi pelayanan
untuk membantu merespon kebutuhan
/ keinginan konsumen, dalam hal ini

mempunyai daya tanggap yang baik
dapat memberikan kepuasan pada
konsumen. Penelitian Robert dan
Prevost yang dikutip dari “Saifuddin
2002” dikatakan bahwa empati petugas
mempengaruhi pemanfaatan pelayanan
antenatal. Menurut “Manuaba, 1998”
pelayanan antenatal adalah pelayanan
pemeriksaan untuk
mengoptimalisasikan kesehatan fisik
dan mental ibu saat hamil dan dalam
menghadapi persalinan serta untuk
persiapan pemberian ASI dan
pengembalian kesehatan reproduksi.
Kesehatan fisik dan mental ibu hamil
sangat menpengaruhi kehamilan
sehingga sangat diperlukan peran bidan
sebagai pemberi pelayanan didalam
mengantisipasi adanya masalah
tersebut. “Nasution, 2001” mengatakan
kemampuan petugas dalam memahami
keinginan dan harapan pasien dapat
memberikan kepuasan bagi penerima
pelayanan.

Melihat hasil tersebut di atas,
dapat dikatakan bahwa semakin baik
kualitas pelayanan antenatal maka
tanggapan ibu hamil akan semakin puas
terhadap pelayanan yang diberikan.

Kesimpulan
1. Ibu hamil yang memeriksakan

kehamilan di Puskesmas Ngetos
Kabupaten Nganjuk Tahun 2011,
sebagian besar memberikan
penilaian baik terhadap kualitas
pelayanan antenatal yang diberikan
oleh Bidan sebanyak 76 % ibu hamil

2. Ibu hamil yang memeriksakan
kehamilan di Puskesmas Ngetos
Kabupaten Nganjuk Tahun 2011
sebagian besar memberikan
tanggapan cukup puas terhadap
kualitas pelayanan antenatal yang
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diberikan oleh bidan, sebanyak 64%
ibu hamil

3. Ada hubungan yang positif antara
kualitas pelayanan antenatal dan
tingkat kepuasan ibu hamil di
Puskesmas Ngetos Kabupaten
Nganjuk Tahun 2011 dengan nilai
korelasi rendah yaitu sebesar 0,325
dan signifikan 0,002.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU POST PARTUM DENGAN TINDAKAN
MOBILISASI DINI PADA PASIEN PASCA OPERASI

SEKSIO SESAREA
(Di Ruang Bersalin RSUD Kertosono)

Remita Yuli Kusumaningrum, SST

ABSTRACT

Mobilization is an individual’s ability to move freely, easily, and organized with the aim
to fulfill activity needs to keeping health. The purpose of this research was to determine the
relationship of knowledge of post partum mothers postoperative sectio caesarea with early
mobilization measures in the maternity room Kertosono hospitals.

This research was a cross sectional correlation. This research was in the maternity room
Kertosono hospital on Desember 1 to 31 2012. The population in this research were all post
partum mothers postoperative sectio caesarea in a maternity room Kertosono hospital. The samples
in this research were post partum mothers postoperative sectio caesarea that met the inclusion
criteria in the maternity room Kertosono hospital number of 50 respondents. Sampling technique
was used in accidental sampling. Variable post partum mothers knowledge postoperative sectio
caesarea. The dependent variable of this research is action early mobilization of patients after
sectio caesarea surgery. Data collection using questionnaires and observation. Data processing
techniques using statistical test Spearman rank test with a α = 0,05 and using SPSS for
Windows version 16.0.

From the results research of 50 respondents, the mayority of respondents it is 27
respondents (54%) had less knowledge and most of the respondents it is 32 respondents (64%)
had less action early mobilization. In the statistical test results obtained Spearman Rank Test p
value = 0,001 ≤ α = 0,05 and r = 0,457 then H1 is accepted means there is a knowledge of
post partum mothers with early mobilization measures in patients whit postoperative sectio
caesarea in the Maternity Kertosono hospital and moderate levels of relationship.

These result prove that there is a knowledge of post partum mothers whit early
mobilization measures in patients whit postoperative sectio caesarea in the Maternity Room
Kertosono hospital. So the need for education and training programs early mobilization in
patients postoperative sectio caesarea.

Keywords : Knowledge, action, early mobilization, post partum mothers.



Jurnal Kesehatan Stikes Satriya Bhakti Nganjuk, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

44

PENDAHULUAN
Mobilisasi merupakan

kemampuan individu untuk bergerak
secara bebas, mudah, dan teratur
dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan aktivitas guna
mempertahankan kesehatannya
(Hidayat, 2006). Mobilisasi dini
diperlukan pasien pasca operasi seksio
sesarea untuk meningkatkan sirkulasi
darah, mencegah tromboplebitis,
memberi nutrisi untuk penyembuhan
luka dan meningkatkan kelancaran
fungsi ginjal. Pengetahuan (Knowledge)
adalah hasil tahu dari manusia yang
sekedar menjawab pertanyaan “what”
misalnya apa air, apa manusia, apa
alam, dan sebagainya (Notoatmodjo,
2005). Dengan  tingginya pengetahuan
tentang mobilisasi dini maka orang akan
semakin tahu pentingnya mobilisasi
dini, sehingga mereka akan melakukan
mobilisasi dini.  Berdasarkan observasi
pada tanggal 1 – 15 Agustus 2012 di
RSUD Kertosono, ibu pasca operasi
seksio sesarea cenderung diam terbaring
di tempat tidur setelah enam jam
tindakan pembedahan. Berdasarkan
wawancara, mereka takut bergerak
karena rasa nyeri dan takut jahitannya
putus.

WHO memperkirakan bahwa
mungkin rata – rata bedah caesar ada
diantara 10% dan 15% dari seluruh
kelahiran di negara – negara
berkembang (Cunningham, 2005).
Berdasarkan survei demografi dan
kesehatan Indonesia pada tahun 2009-
2010 mencatat angka persalinan seksio
sesarea secara nasional berjumlah kurang
lebih 20,5% dari total persalinan.
Secara umum jumlah persalinan di
rumah sakit pemerintah adalah 20 –
25% dari total persalinan, di rumah

sakit swasta jumlahnya sangat tinggi
yaitu sekitar 30 – 80% dari total
persalinan (Depkes RI, 2006). Angka
jumlah ibu yang melahirkan dengan
seksio sesarea di propinsi Jawa Timur
adalah 28,98% dengan indikasi medis,
40,43% akibat faktor partus dengan
komplikasi dan kegagalan 0,9%
(Mutiara, 2004). Berdasarkan data dari
catatan rekam medik RSUD Kertosono
pada bulan Januari sampai September
2012 ada 926 kasus seksio sesarea dengan
berbagai macam indikasi. Rata – rata
perbulan ada 103 kasus seksio sesarea.
Dari studi pendahuluan yang telah
dilakukan di Ruang Bersalin RSUD
Kertosono pada tanggal 1 - 15 Agustus
2012, dari 30 orang pasien pasca
operasi seksio sesarea dengan general
anestesi, pada 6 jam setelah operasi,
ada 9 pasien yang melakukan nafas
dalam, miring kanan dan miring kiri, 5
pasien menyusui anaknya, 4 pasien
bersedia duduk dan 12 hanya diam
terbaring ditempat tidur.

Mobilitas seseorang dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor,
diantaranya gaya hidup, proses
penyakit/cedera, kebudayaan, tingkat
energi, usia dan status perkembangan
(Hidayat, 2006). Penting bagi pasien
untuk melakukan proses pemulihan
secara hati – hati, aman dan kapan
saatnya memulai tahapan kebugaran.
Kurang pengetahuan akan pentingnya
mobilisasi, menyebabkan banyak dari
pasien pasca operasi seksio sesarea tidak
segera melakukan mobilisasi dini.
Manfaat dari mobilisasi dini antara lain
pasien merasa lebih sehat dan kuat
dengan aerly ambulation, mobilisasi dini
memungkinkan kita mengajarkan
segera untuk ibu merawat anaknya,
mencegah terjadinya trombosis dan
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tromboemboli. Apabila mobilisasi dini
tidak dilakukan akan berdampak
peningkatan suhu tubuh, perdarahan
yang  abnormal dan involusi uterus
yang tidak baik akan menghambat
pengeluaran darah dan sisa plasenta
sehingga menyebabkan terganggunya
kontraksi uterus, akan menyebabkan
terjadinya trombosis dan
tromboemboli.

Penjelasan tentang pentingnya
mobilisasi sebaiknya diberikan pada
pasien sebelum operasi dilaksanakan
dan pasca operasi setelah pengaruh
anestesi hilang, guna meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan serta
kepatuhan pasien pasca pembedahan
dalam melaksanakan mobilisasi secara
bertahap. Menjalin komunikasi dengan
pasien, memberikan informasi serta
penjelasan pada pasien yang akan
dilakukan tindakan pembedahan dan
setelah pembedahan dengan tujuan
meningkatkan kemampuan adaptasi
pasien dalam menjalani rangkaian
prosedur pembedahan, sehingga pasien
diharapkan lebih kooperatif dalam
perawatan pasca operasi dan
mengurangi resiko komplikasi pasca
operasi. Dengan adanya penjelasan,
perilaku pasien pasca operasi seksio
sesarea dapat berubah dari
ketidaktahuan menjadi paham akan
perawatan dirinya, khususnya mengenai
mobilisasi dini pasca operasi seksio
sesarea.

Berdasarkan uraian tersebut di
atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Pengetahuan
Ibu Post Partum Dengan Tindakan
Mobilisasi Dini Pada Pasien Pasca
Operasi Seksio sesarea di Ruang Bersalin
RSUD Kertosono.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan
ibu post partum pasca operasi seksio
sesarea dengan tindakan mobilisasi
dini di ruang bersalin RSUD
Kertosono.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi pengetahuan

ibu post partum pasca operasi
seksio sesarea tentang mobilisasi
dini di ruang bersalin RSUD
Kertosono.

b. Mengidentifikasi tindakan
mobilisasi dini pasien pasca
operasi seksio sesarea di RSUD
Kertosono.

c. Menganalisis hubungan
pengetahuan ibu post partum
dengan tindakan mobilisasi dini
pada pasien pasca operasi seksio
sesarea di ruang bersalin RSUD
Kertosono.

METODologi PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan

rancangan penelitian korelasional dengan
pendekatan cross sectional. Penelitian ini
adalah jenis penelitian yang
menekankan waktu
pengukuran/observasi data variabel
independen dan dependen hanya satu
kali pada satu saat.

Penelitian akan dilakukan di
Ruang Bersalin RSUD Kertosono pada
tanggal 5 – 31 Januari 2013. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua ibu
post partum pasca operasi seksio sesarea
di ruang bersalin RSUD Kertosono
pada tanggal 5 – 31 Januari 2013
sebanyak 108 orang. Jumlah sampel
dalam penelitian ini sebanyak 50
responden. sedangkan 58 orang lainnya
tidak dijadikan responden karena 20
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orang sudah pernah dilakukan tindakan
operasi seksio sesarea, 25 orang bukan
merupakan persalinan yang pertama,
13 orang berumur diatas 35 tahun dan
30 orang mendapatkan spinal anestesi.
Sampel diambil dengan teknik accidental
sampling yaitu suatu teknik penempatan
sampel dengan cara mengambil semua
ibu pasca operasi seksio sesarea di Ruang
Bersalin RSUD Kertosono yang
memenuhi kriteria inklusi.

Variabel dalam penelitin ini ada
dua yaitu Variabel independen adalah
variabel yang menjadi sebab timbulnya
atau berubahnya variabel dependen
(terikat). Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah pengetahuan ibu
post partum pasca operasi seksio sesarea
dan Variabel terikat dalam penelitian
ini adalah tindakan mobilisasi dini
pasien pasca operasi seksio sesarea.

Untuk mengetahui hubungan
pengetahuan pasien pasca operasi seksio
sesarea dengan mobilisasi dini
digunakan uji statistik corelation
spearman rank (rho) dengan batas
kemaknaan (α) = 0,05. Jika p value ≤ α
(0,05) maka Ha diterima dan ada
hubungan pengetahuan ibu post partum
dengan tindakan mobilisasi dini pada
pasien pasca operasi seksio sesarea di
ruang bersalin RSUD Dr.  soeroto
Ngawi. Jika p value > α (0,05) maka
Ha ditolak dan tidak ada hubungan
pengetahuan ibu post partum dengan
tindakan mobilisasi dini  di Ruang
Bersalin RSUD Kertosono.

HASIL PENELITIAN
1. Pengetahuan ibu post partum

pasca operasi seksio sesarea
tentang mobilisasi dini.
No Kriteria

Pengetahuan
Jumlah

responden
Prosentase

(%)
1 Baik 9 18

2 Cukup 14 28

3 Kurang 27 54

Jumlah 50 100

Berdasarkan Tabel menunjukkan
bahwa dari 50 responden, sebagian
besar responden yaitu 27
responden (54%) memiliki
pengetahuan kurang dan sebagian
kecil yaitu 9 responden (18%)
memiliki pengetahuan baik.

2. Tindakan mobilisasi dini ibu
post partum pasca operasi
seksio sesarea.

No Kriteria
tindakan

Jumlah
responden

Prosentase
(%)

1 Baik 7 14

2 Cukup 11 22

3 Kurang 32 64

Jumlah 50 100

Sumber : Data Primer, 2012
Berdasarkan Tabel menunjukkan
bahwa dari 50 responden, sebagian
besar responden yaitu 32
responden (64%) memiliki
tindakan mobilisasi dini kurang dan
sebagian kecil yaitu 7 responden
(14%) memiliki tindakan
mobilisasi dini baik.
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3. Pengetahuan ibu post partum
tentang mobilisasi dini
dengan tindakan mobilisasi
dini pada pasien pasca operasi
seksio sesarea

pengetahu
an

tindakan
TotalBaik

(%)
Cuku
p  (%)

Kuran
g (%)

F % F % F % F %
Baik 3 6 1 2 5 1

0 9 18

Cukup 2 4 9 1
8 3 6 1

4 28

kurang 2 4 1 2 2
4

4
8

2
7 54

total 7 1
4

1
1

2
2

3
2

6
4

5
0

10
0

hasil α = 0,05       dan     r = 0. 457

Berdasarkan tabel menunjukkan
dari 50 responden, hampir
setengah responden yaitu 24
responden (48%) memiliki
pengetahuan kurang dan tindakan
kurang. Berdasarkan uji statistik
Spearman Rho didapatkan p value
= 0,001 < α = 0,05 dan koefisien
korelasi ( r ) = 0,457, maka H1
diterima, yang artinya ada
hubungan pengetahuan ibu post
partum dengan tindakan mobilisasi
dini pada pasien pasca operasi
seksio sesarea di Ruang Bersalin
RSUD Kertosono dan tingkat
hubungannya sedang.

Pembahasan
1. Pengetahuan ibu post partum

pasca operasi seksio sesarea
tentang mobilisasi dini

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari  50
responden, sebagian besar
responden yaitu 27 responden
(54%) memiliki pengetahuan
kurang, dari 27 responden yang
memiliki pengetahuan kurang,

sebagian besar yaitu 17 responden
(63%) berumur 20 – 25 tahun,
sebagian besar yaitu 16 responden
(59,3%) berpendidikan SLTA,
sebagian besar yaitu 15 responden
(55,6%) pekerjaan swasta, dan
hampir seluruhnya yaitu 23
responden (85,2%) tidak pernah
mendapatkan informasi tentang
mobilisasi dini. hal ini dibuktikan
dari hasil uji statistik p value umur
dengan pengetahuan p = 0,000, p
value pendidikan dengan
pengetahuan p = 0,019, p value
pekerjaan dengan pengetahuan p =
0,000, p value informasi dengan
pengetahuan p = 0,002 karena p
value umur, p value pendidikan, p
value pekerjaan, p value informasi ≤
α (0,05) maka pengetahuan
dipengaruhi umur, pendidikan,
pekerjaan, pernah tidaknya
mendapatkan informasi.

Sesuai pendapat Nursalam
dan Pariani (2001) pendidikan
dapat mempengaruhi seseorang
termasuk juga perilaku akan pola
hidup terutama dalam memotivasi
untuk sikap berperan serta dalam
pembangunan kesehatan.
Pengetahuan juga dipengaruhi oleh
usia semakin cukup umur, tingkat
kematangan dan kekuatan seseorang
akan lebih matang dalam berfikir
dan bekerja. Dari segi kepercayaan
masyarakat, seseorang yang lebih
dewasa akan lebih dipercaya dari
orang yang belum cukup dewasa.
Hal ini sebagai akibat dari
pengalaman dan kematangan
jiwanya. Makin tua umur seseorang
makin konstruktif dalam
menggunakan koping terhadap
masalah yang dihadapi. Pengetahuan
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juga dipengaruhi oleh pekerjaan.
Pekerjaan adalah kebutuhan yang
harus dilakukan untuk menunjang
kehidupannya dan kehidupan
keluarganya. Bekerja pada
umumnya adalah kegiatan yang
menyita waktu. Bekerja akan
mempunyai pengaruh terhadap
kehidupan keluarga (Nursalam dan
Pariani, 2001). Selain itu
pengetahuan dipengaruhi oleh
Pengalaman yang merupakan
sumber pengetahuan atau
pengalaman itu merupakan suatu
cara untuk memperoleh kebenaran
pengetahuan. Hal ini dilakukan
dengan cara mengulang kembali
pengalaman yang diperoleh dalam
memecahkan permasalahan yang
dihadapi pada masa yang lalu
(Notoatmodjo, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian
diatas maka pengetahuan sangat
dipengaruhi oleh umur,
pendidikan, pekerjaan, dan pernah
tidaknya seseorang mendapatkan
informasi. Pada penelitian ini
menunjukkan sebagian besar
responden mempunyai pengetahuan
kurang, ini karena sebagian besar
responden berumur 20 – 25 tahun
dan berpendidikan SLTA, dimana
pada umur 20 – 25 tahun
merupakan usia dewasa muda,
belum mempunyai banyak
pengalaman, ditambah lagi
pekerjaan swasta sehingga mereka
tidak pernah mendapatkan
informasi tentang mobilisasi dini.

2. Tindakan mobilisasi dini pada
ibu post partum pasca operasi
seksio sesarea.

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 50

responden, sebagian besar
responden yaitu 32 responden
(64%) memiliki tindakan mobilisasi
dini kurang, dari 32 responden
yang memiliki tindakan mobilisasi
dini kurang, sebagian besar yaitu 17
responden (53%) berumur 20 – 25
tahun, sebagian besar yaitu 17
responden (53%) berpendidikan
SLTA, sebagian besar yaitu 16
responden (50%) pekerjaan swasta,
hampir seluruhnya yaitu 25
responden (78,1%) tidak pernah
mendapatkan informasi tentang
mobilisasi dini. Hal ini dibuktikan
dari hasil uji statistik p value umur
dengan tindakan p = 0,035, p value
pendidikan dengan tindakan p =
0,041, p value pekerjaan dengan
tindakan p = 0,048, p value
informasi dengan tindakan p =
0,004, karena p value umur, p value
pendidikan, p value pekeraan, p
value informasi ≤ α (0,05) maka
tindakan mobilisasi dini ibu post
partum pasca operasi seksio sesarea
dipengaruhi umur, pendidikan,
pekerjaan, pernah tidaknya
mendapatkan informasi tentang
mobilisasi dini.

Sesuai pendapat
Notoatmodjo (2003) tindakan
dipengaruhi oleh pendidikan,
pengetahuan, sosial dan
pengalaman. Pendidikan dapat
mempengaruhi seseorang termasuk
juga perilaku akan pola hidup
terutama dalam memotivasi untuk
sikap berperan serta dalam
pembangunan kesehatan (Nursalam
dan Pariani, 2001), Pengalaman
merupakan sumber pengetahuan
atau pengalaman itu merupakan
suatu cara untuk memperoleh
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kebenaran pengetahuan. Hal ini
dilakukan dengan cara mengulang
kembali pengalaman yang diperoleh
dalam memecahkan permasalahan
yang dihadapi pada masa yang lalu
(Notoatmodjo, 2003). Sesuai
pendapat Notoatmodjo (2002)
semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorang semakin mudah
menerima informasi sehingga
semakin banyak pengetahuan yang
dimiliki, sebaliknya pendidikan
yang kurang akan menghambat
perkembangan sikap seseorang
terhadap nilai yang baru.  Sesuai
pendapat Asmadi (2008) yang
mempengaruhi mobilisasi adalah
cemas (ansietas). Ansietas
merupakan gejolak emosi seseorang
yang berhubungan dengan sesuatu
diluar dirinya dan mekanisme diri
yang digunakan dalam mengatasi
permasalahan. Rasa cemas bisa
muncul karena kurangnya
pengetahuan.

Dengan demikian tindakan
mobilisasi dini ibu post partum
pasca operasi seksio sesarea
dipengaruhi oleh umur,
pendidikan, pekerjaan dan pernah
tidaknya mendapatkan informasi
tentang mobilisasi dini. Pada
penelitian ini, sebagian besar
responden berumur 20 – 25 tahun,
pendidikan SLTA, pekerjaan swasta
dan mereka tidak pernah
mendapatkan informasi tentang
mobilisasi dini. Seseorang dengan
umur sekian belum matang dalam
berpikir dan bekerja serta belum
mempunyai banyak pengalaman
sehingga belum bisa menilai baik
dan tidaknya melakukan tindakan

mobilisasi dini pasca operasi seksio
sesarea.

3. Pengetahuan ibu post partum
tentang mobilisasi dini
dengan tindakan mobilisasi
dini pada pasien pasca operasi
seksio sesarea

Berdasarkan uji statistik
Spearman Rho didapatkan p value =
0,001 ≤ α = 0,05 dan koefisien
korelasi ( r ) = 0,457, maka H1
diterima, yang artinya ada
hubungan pengetahuan ibu post
partum dengan tindakan mobilisasi
dini pada pasien pasca operasi seksio
sesarea di Ruang Bersalin RSUD
Kertosono dan tingkat
hubungannya sedang.

Pengetahuan dipengaruhi
oleh pendidikan, usia, pekerjaan
dan pengalaman (Nursalam dan
Pariani, 2001). Sedangkan
Tindakan dipengaruhi oleh
pendidikan, pengetahuan, sosial dan
pengalaman (Notoatmodjo, 2003).
Dengan pengetahuan, seseorang
akan lebih matang dalam berpikir
dan bekerja, mampu berpikir
kontruktif dalam menggunakan
koping terhadap masalah yang
dihadapi dan mempunyai pola
hidup terutama dalam memotivasi
untuk sikap berperan serta dalam
pembangunan kesehatan. Dengan
pendidikan dan pengetahuan yang
cukup, serta mempunyai banyak
pengalaman, seseorang akan lebih
mampu menilai baik dan tidaknya
melakukan tindakan mobilisasi dini.
Sesuai pendapat Asmadi (2008)
yang mempengaruhi mobilisasi
adalah cemas (ansietas). Ansietas
merupakan gejolak emosi seseorang
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yang berhubungan dengan sesuatu
diluar dirinya dan mekanisme diri
yang digunakan dalam mengatasi
permasalahan. Rasa cemas bisa
muncul karena kurangnya
pengetahuan. Kurang pengetahuan
akan pentingnya mobilisasi dini,
menyebabkan banyak dari ibu post
partum pasca operasi seksio sesarea
tidak segera melakukan mobilisasi
dini.

Berdasarkan hasil penelitian
diatas maka, pengetahuan ibu post
partum tentang mobilisasi dini dan
tindakan mobilisasi dini ibu post
partum pasca operasi seksio sesarea,
sangat dipengaruhi oleh umur,
pendidikan, pekerjaan, pernah
tidaknya mendapatkan informasi.
Seseorang dengan umur 20 – 25
tahun adalah termasuk usia dewasa
muda, dimana pada umur sekian
belum matang dalam berpikir dan
bekerja, belum bisa menilai baik
dan tidaknya melakukan mobilisasi
dini pasca operasi seksio sesarea.
Semakin dewasa umur seseorang
tentunya akan berbeda pola pikir
dan perilakunya. Pendidikan juga
akan mempengaruhi seseorang
termasuk juga perilaku akan pola
hidup terutama dalam memotivasi
untuk sikap berperan serta dalam
pembangunan kesehatan. Pada
penelitian ini sebagian besar
responden berpendidikan SLTA,
sehingga pengetahuan dan
pengalaman mereka masih kurang,
karena semakin tinggi tingkat
pendidikan semakin mudah
menerima informasi sehingga
banyak pengetahuan yang dimiliki,
sebaliknya pendidikan yang kurang
akan menghambat perkembangan

sikap seseorang terhadap nilai yang
baru. Pekerjaan juga
mempengaruhi pengetahuan
seseorang, sebagian besar
responden mempunyai pekerjaan
swasta, dimana lingkungan tempat
mereka bekerja tidak pernah ada
informasi tentang mobilisasi dini
sehingga pengetahuan mereka
tentang mobilisasi dini masih
kurang, dengan demikian mereka
cenderung tidak melakukannya.

Kesimpulan
1. Sebagian besar responden yaitu 27

responden (54%) memiliki
pengetahuan kurang tentang
mobilisasi dini di Ruang Bersalin
RSUD  Kertosono.

2. Sebagian besar responden yaitu 32
responden (64%) memiliki tindakan
kurang dalam melakukan mobilisasi
dini di Ruang Bersalin RSUD
Kertosono.

3. Ada hubungan pengetahuan ibu post
partum dengan tindakan mobilisasi
dini pada pasien pasca operasi seksio
sesarea di Ruang Bersalin RSUD
Kertosono, dimana Hasil uji
spearman rho didapatkan p value
0,001 ≤ α = 0,05 dan r = 0,457
dan tingkat hubungannya sedang.
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MOBILISASI TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI IBU POST
OPERASI SECTIO  CAESAREA DI RUANG POST ANESTHESIA

CARE UNIT RSUD Dr. HARJONO PONOROGO

Puji  Astutik, Ida Hermawati

ABSTRAK

Kemajuan dibidang kedokteran memberi dampak pada praktik obstetrik modern
yaitu kelahiran lewat perut lebih mudah dipilih bila kelahiran  pervaginam akan
membahayakan ibu, anak, atau keduanya. Salah satu dampak post operasi sectio caecarea
adalah nyeri, hal ini terjadi karena adanya luka sebagai akibat terputusnya continuitas
jaringan. Salah satu cara untuk memperlancar sirkulasi darah agar mempercepat
penyembuhan luka adalah dengan melakukan mobilisasi. Tujuan penelitian yaitu
pengaruh mobilisasi terhadap penurunan tingkat nyeri ibu post sectio caecarea di ruang
Post Anesthesia Care Unit RSUD Dr. Harjono  Ponorogo.

Desain penelitian pra-eksperimen dengan pendekatan rancangan One Group
Pretest-Postest. Populasinya adalah seluruh ibu post sectio caecarea di ruang Post Anesthesia
Care Unit RSUD Dr. Harjono Ponorogo  selama 2  minggu pada tanggal 1-11
Desember 2012. Teknik pengambilan sampel dengan concecutive sampling, dan jumlah
sampel 53 ibu. Variabel bebas (independent) adalah mobilisasi sedangkan  variabel terikat
(dependent) adalah nyeri. Data diolah dengan Wilcoxon melalui spps 16.

Hasil penelitian didapatkan  tingkat nyeri sebelum mobilisasi sebagian besar
yaitu  36 responden (67,9%) mengalami tingkat nyeri berat, sesudah mobilisasi
sebagian besar  yaitu  29 responden (54,7%) mengalami tingkat nyeri sedang. Ada
pengaruh mobilisasi terhadap penurunan tingkat nyeri pasien post operasi sectio caecarea
dengan p value =0,000 dan α=0,05.

Mobilisasi dilakukan dengan santai dan bertahap sehingga pasien dapat
mengukur kekuatan pada dirinya. Peran perawat sangat dibutuhkan dalam mobilisasi
klien pasca bedah sesaria. Perawat profesional berada pada posisi yang dapat
memberikan kegiatan perawatan utama pada klien dan memberikan motivasi pada klien
untuk mobilisasi.

Kata Kunci: Mobilisasi, Post sectio caecarea , nyeri
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PENDAHULUAN
Kemajuan dibidang kedokteran

memberi dampak pada praktik obstetrik
modern yaitu kelahiran lewat perut
lebih mudah dipilih bila kelahiran
pervaginam akan membahayakan ibu,
anak, atau keduanya. Perbaikan yang
meluas dalam hal anestesia, teknik
pembedahan, antibiotika dan transfusi
darah telah menurunkan morbiditas dan
mortalitas akibat sectio caecarea,
sehingga menjadikannya sebagai pilihan
yang relatif aman (Hacker, 2001).
Namun demikian tetap ada komplikasi
ibu post sectio caecarea mencakup
komplikasi periodik masa nifas yang
normal dan komplikasi setiap prosedur
pembedahan utama (Hacker, 2001).
Salah satu dampak post operasi sectio
caecarea adalah nyeri, hal ini terjadi
karena adanya luka sebagai akibat
terputusnya continuitas jaringan
(Dongoes, 2002). Salah satu cara untuk
memperlancar sirkulasi darah agar
mempercepat penyembuhan luka
adalah dengan melakukan mobilisasi
(Garrison, 2004). Hasil studi
pendahuluan pada tanggal 25
September 2012 terhadap 10 pasien,
didapatkan 7 pasien (70%)  post operasi
sectio caecarea yang dirawat  enggan
melakukan mobilisasi dini dengan
alasan nyeri luka operasi.

Menurut Jones (2005) dalam
tahun 30 tahun belakangan, peristiwa
operasi sectio caecarea meningkat
dengan pesat. Di Australia dan Inggris,
sectio caecarea sekitar 10 sampai 15%,
Amerika Serikat, sekitar 16% sampai
20%. Dari hasil laporan Rumah Sakit
Harapan Kita Jakarta tercatat bahwa
pada tahun 2005 jumlah persalinan
dengan sectio caecarea 24% (Abdullah,
2006). Secara nasional sectio caecarea

berkisar antara 10 sampai 40 persen
dari semua kelahiran (Hacker, 2001).
Berdasarkan data  yang diperoleh dari
RSUD Dr. Harjono Ponorogo
menunjukkan jumlah persalinan yang
dilakukan dengan sectio caecarea pada
bulan Januari sampai dengan Desember
2011 sejumlah 1.041 tindakan,
sedangkan Januari sampai dengan Juli
2012 sejumlah 827 tindakan seksio
sesaria sehingga rata-rata sebulan 119
pasien.

Operasi sectio caecarea
menyebabkan stress pada daerah
operasi. Stress ini akibat nutrisi yang
tidak adekuat, gangguan sirkulasi, dan
perubahan metabolisme akan
meningkatkan resiko lambatnya
penyembuhan luka sehingga
menyebabkan nyeri tetap (Potter,
2005). Seringkali dengan keluhan nyeri
di daerah operasi, klien tidak mau
melakukan mobilisasi. Berbagai faktor
yang mempengaruhi mobilisasi post
operasi sectio caecarea yaitu tingkat
kesadaran pasien, kekuatan (energi)
yang dimiliki pasien, nyeri, kurangnya
pengetahuan, ketakutan dan
pengalaman (Hidayat, 2006).
Mobilisasi merupakan faktor yang
menonjol dalam mempercepat
pemulihan pasca sectio caecarea .
Mobilisasi bisa mencegah terjadinya
trombosis dan tromboemboli, selain itu
mobilisasi akan mencegah kekakuan
otot dan sendi sehingga juga
mengurangi nyeri, menjamin
kelancaran peredaran darah,
memperbaiki pengaturan metabolisme
tubuh, mengembalikan kerja fisiologis
organ-organ vital yang pada akhirnya
akan mempercepat penyembuhan luka
bekas operasi (Kusmawan, 2008).
Kebanyakan dari pasien masih
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mempunyai kekhawatiran jika tubuh
digerakkan pada posisi tertentu pasca
operasi akan menambah nyeri. Keadaan
pasien yang tidak mau melakukan
mobilisasi akan menimbulkan masalah
adanya potensi penurunan kekuatan
otot-otot perut karena adanya sayatan
pada dinding perut (Kusmawan,
2008). Secara umum imobilisasi dapat
mengganggu metabolisme secara
normal, mengingat immobilisasi dapat
menyebabkan turunnya kecepatan
metabolisme dalam tubuh. Hal tersebut
dapat dijumpai pada menurunnya basal
metabolisme rate (BMR) yang
menyebabkan berkurangnya energi
untuk perbaikan sel-sel tubuh, sehingga
dapat mempengaruhi oksigenasi sel.
Perubahan pada sistem integumen yang
terjadi berupa penurunan elastisitas
kulit karena menurunnya sirkulasi
darah (Hidayat, 2006).

Peran perawat sangat dibutuhkan
dalam mobilisasi klien pasca bedah
sesaria. Perawat profesional berada
pada posisi yang dapat memberikan
kegiatan perawatan utama pada klien
dan memberikan motivasi pada klien
untuk mobilisasi. Selain itu perawat
perlu melakukan observasi tingkatan
nyeri post operasi sectio caecarea untuk
menentukan skala nyeri. Perawat
mempunyai tanggung jawab yang besar
dalam memberikan berbagai pelayanan
untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dari sebelum terjadi masalah
baru atau komplikasi akibat dari
masalah yang lama (Perry dan Potter,
2005). Berdasarkan latar belakang di
atas tentang pentingnya mobilisasi pasca
seksio sesaria, maka peneliti ingin
mengetahui pengaruh mobilisasi
terhadap penurunan nyeri  ibu post

sectio caecarea di Post Anesthesia  Care
Unit RSUD Dr. Harjono  Ponorogo.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Mengetahui  pengaruh mobilisasi
terhadap penurunan tingkat nyeri
ibu post sectio caecarea di ruang
Post Anesthesia Care Unit RSUD Dr.
Harjono  Ponorogo.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi tingkat nyeri

ibu post sectio caecarea sebelum
mobilisasi di ruang Post
Anesthesia Care Unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

b. Mengidentifikasi tingkat nyeri
ibu post  sectio caecarea
sesudah mobilisasi di ruang
Post Anesthesia Care Unit
RSUD Dr. Harjono  Ponorogo.

c. Menganalisis  pengaruh
mobilisasi dengan tingkat nyeri
ibu post sectio caecarea di ruang
Post Anesthesia Care Unit RSUD
Dr. Harjono  Ponorogo.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian pada penelitian

ini dengan menggunakan pra-eksperimen
dengan pendekatan rancangan One
Group Pretest-Postest dalam rancangan ini
tidak ada kelompok pembanding
(kontrol), tetapi paling tidak sudah
dilakukan observasi pertama (Pretest)
yang memungkinkan peneliti dapat
menguji perubahan-perubahan yang
terjadi setelah adanya eksperimen atau
perlakuan (Arikunto,  2010).

Penelitian  dilaksanakan tanggal
1-11 Desember 2012 bertempat di di
ruang Post Anesthesia  Care Unit RSUD
Dr. Harjono Ponorogo. Pada
penelitian ini populasinya adalah
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seluruh ibu post sectio caecarea di ruang
Post Anesthesia Care Unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo rata-rata per bulan
sejumlah 60 orang dengan Jumlah
sampel 52 orang. teknik sampling yang
digunakan ialah Non-Probability dengan
metode concecutive sampling yaitu
pemilihan sampel dengan menetapkan
subyek yang memenuhi kriteria
penelitian dimasukkan dalam penelitian
sampai kurun waktu tertentu sehingga
jumlah pasien yang dibutuhkan
terpenuhi. Variabel dalam penelitian ini
terdiri dari variabel bebas (independent),
merupakan variabel yang menjadi sebab
perubahan dan variabel terikat
(dependent) merupakan variabel yang
dipengaruhi atau menjadi akibat karena
variabel bebas (Hidayat, 2003).
Variabel bebas (independent) adalah
mobilisasi sedangkan  variabel terikat
(dependent) adalah nyeri.

Untuk menganalisa data
digunakan Uji  Statistik Wilcoxon
melalui program SPSS versi 16 dengan
α= 0,05 (5%). Apabila p value ≤ α
(0,05), maka hipotesa penelitian (Ha)
diterima, H0 ditolak  berarti ada
pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post Sectio Caesarea
di ruang Post Anesthesi Care Unit RSUD
Dr. Harjono Ponorogo, jika p value > α
(0,05), maka hipotesa penelitian (Ha)
ditolak,  H0 diterima berarti tidak  ada
pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post Sectio Caesarea
di ruang Post Anesthesi Care Unit RSUD
Dr. Harjono Ponorogo (Hastono,
2006).

HASIL PENELITIAN
1. Tingkat nyeri sebelum mobilisasi

di Ruang Post Anesthesi Care Unit
RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

No Tingkat Nyeri Frekue
nsi

(%)

1 Tidak Nyeri 0 0
2 Ringan 0 0
3 Sedang 17 32,7
4 Berat 35 67,3
5 Sangat Berat 0 0

Jumlah 52 100
Berdasarkan tabel dari 52
responden didapatkan sebagian
besar yaitu  35  responden
(67,3%) mengalami tingkat nyeri
berat.

2. Tingkat nyeri setelah mobilisasi di
Ruang Post Anesthesi Care Unit
RSUD Dr. Harjono Ponorogo

No Tingkat
Nyeri

Frekuensi (%)

1 Tidak
Nyeri

0 0

2 Ringan 24 46,2
3 Sedang 28 53,8
4 Berat 0 0
5 Sangat

Berat
0 0

Jumlah 52 100

Berdasarkan tabel dari  52
responden didapatkan sebagian
besar  yaitu  28 responden
(53,8%) mengalami tingkat nyeri
sedang.

3. Pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post Sectio
Caesarea di Ruang Post Anesthesi
Care Unit RSUD Dr. Harjono
Ponorogo
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Tingkat nyeri
Sebelum

mobilisasi

Tingkat nyeri setelah mobilisasi
Tidak
nyeri Ringan Sedang Berat Sangat

Berat Jumlah

Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi
Tidak Nyeri 0 0 0 0 0 0

Ringan 0 0 0 0 0 0
Sedang 0 16 1 0 0 17
Berat 0 8 27 0 0 35

Sangat Berat 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 24 28 0 0 52

P value = 0,000 α=0,05

Berdasarkan tabel didapatkan
bahwa  sebagian besar yaitu 27
responden (51,9%) mengalami
penurunan nyeri dari tingkat
berat ke tingkat sedang.
Berdasarkan  SPSS versi 16, pada
taraf kepercayaan 95% (α=0,05),
didapatkan p-value atau Sig. (2-
tailed) pada tabel  uji statistik
Wilcoxon Signed Ranks Test adalah p
value 0,000 dengan α=0.05
(0,000 < 0,05) yang artinya H1
diterima dan H0 ditolak sehingga
ada  pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post Sectio
Caesarea di Ruang Post Anesthesi
Care Unit RSUD Dr. Harjono
Ponorogo.

Pembahasan
1. Tingkat nyeri  ibu post sectio

Caesarea sebelum dilakukan
mobilisasi di Ruang Post
Anesthesi Care Unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

Berdasarkan  tabel 4.1
hasil penelitian dari 52 responden
didapatkan sebagian besar yaitu  35
responden (67,3%) mengalami
tingkat nyeri berat. Hal ini
didukung  oleh  sebagian besar
frekuensi melahirkan pertama  yaitu
26 responden  (74,3%) dengan
skala  nyeri 7-9.   Hasil uji statistik

dengan spearman rank antara
frekuensi melahirkan  dengan
tingkat nyeri sebelum mobilisasi
didapatkan p value = 0,026 dengan
α=0,05 dan keeratan hubungan
(correlation coefficient)= -0,308

Berbagai faktor yang
mempengaruhi mobilisasi post
operasi sectio caecarea yaitu tingkat
kesadaran pasien, kekuatan (energi)
yang dimiliki pasien, nyeri,
kurangnya pengetahuan, ketakutan
dan pengalaman (Hidayat, 2006).
Pada ibu yang mempunyai frekuensi
melahirkan pertama berarti belum
mempunyai pengalaman dalam
penatalaksanaan nyeri. Salah satu
dampak post operasi sectio caecarea
adalah nyeri, hal ini terjadi karena
adanya luka sebagai akibat
terputusnya continuitas jaringan
(Dongoes, 2002). Operasi sectio
caecarea menyebabkan stress pada
daerah operasi. Stress ini akibat
nutrisi yang tidak adekuat,
gangguan sirkulasi, dan perubahan
metabolisme akan meningkatkan
resiko lambatnya penyembuhan
luka sehingga menyebabkan nyeri
tetap (Potter, 2005). Seringkali
dengan keluhan nyeri di daerah
operasi, klien tidak mau melakukan
mobilisasi.

Pada saat sel saraf rusak akibat
trauma jaringan akibat operasi,
maka terbentuklah zat-zat kimia
seperti Bradikinin, serotonin dan
enzim proteotik. Kemudian zat-zat
tersebut merangsang dan merusak
ujung saraf reseptor nyeri dan
rangsangan tersebut akan
dihantarkan ke hypothalamus
melalui saraf asenden. Sedangkan
di korteks nyeri akan di persiapkan
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sehingga individu mengalami
nyeri. Selain dihantarkan ke
hypotalamus nyeri dapat
menurunkan stimulasi terhadap
reseptor mekanin sensitive pada
termosensitif sehingga dapat juga
menyebabkan atau mengalami
nyeri (Ikhwan, 2012).

Toleransi terhadap nyeri
berbeda pada setiap individu.
Orang yang mempunyai tingkat
toleransi tinggi terhadap nyeri
tidak akan mengeluh nyeri dengan
stimulus kecil, sebaliknya orang
yang toleransi terhadap nyerinya
rendah akan mudah merasa nyeri
dengan stimulus nyeri kecil. Klien
bisa mengungkapkan nyerinya
dengan berbagai cara, mulai dari
ekspresi wajah, vokalisasi dan
gerakan tubuh. Ekspresi yang
ditunjukan klien itulah yang
digunakan perawat untuk
mengenali pola perilaku yang
menunjukkan nyeri. Perawat harus
melakukan pengkajian secara teliti
apabila klien sedikit
mengekspresikan nyerinya, karena
belum tentu orang yang tidak
mengekspresikan nyeri itu tidak
mengalami nyeri. Pasien
mengalami nyeri berat dengan
skala 7-9. Pada keadaan ini secara
obyektif pasien  terkadang tidak
dapat mengikuti perintah tapi
masih respon terhadap tindakan,
dapat menunjukkan lokasi nyeri,
tidak dapat mendeskripsikannya,
tidak dapat diatasi dengan alih
posisi nafas panjang dan distraksi.

Hasil uji statistik  antara
frekuensi melahirkan  dengan nyeri
sebelum mobilisasi, didapatkan
hubungan dengan arah negatif

artinya pasien yang melahirkan
anak pertama mempunyai tingkat
nyeri kategori berat. Sebagian
besar responden melahirkan anak
pertama, sehingga mengalami
nyeri tingkat berat. Melahirkan
anak pertama berarti belum punya
pengalaman merasakan nyeri.
Seseorang yang pernah berhasil
mengatasi nyeri dimasa lampau,
dan saat ini nyeri yang sama
timbul, maka ia akan lebih mudah
mengatasi nyerinya. Mudah
tidaknya seseorang mengatasi nyeri
tergantung pengalaman di masa
lalu dalam mengatasi nyeri.
Pengalaman mengatasi nyeri akan
memudahkan seseorang untuk
beradaptasi dengan luka operasi,
mempersepsikan nyeri dengan
biasa dan mampu mencari cara
mengurangi nyeri dengan caranya
sendiri. Beberapa pasien dapat
mengurangi  nyeri dengan ngobrol
dengan pasien yang berada
disekitarnya, berusaha mensyukuri
nikmat atas karunia anak, dan
menyadari bahwa setiap luka pasti
menimbulkan nyeri.

2. Tingkat nyeri  ibu post sectio
Caesarea sesudah  dilakukan
mobilisasi di Ruang Post
Anesthesi Care Unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

Berdasarkan hasil
penelitian  dari 52 responden
didapatkan sebagian besar  yaitu  28
responden (53,8%) mengalami
tingkat nyeri sedang. Hal ini
didukung  hampir setengah  yaitu
12 responden (42,9%) pendidikan
SMP. Hasil uji statistik dengan
spearman rank antara pendidikan
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dengan tingkat nyeri sesudah
mobilisasi didapatkan p value =
0,001  dengan α=0,05 dan
keeratan hubungan (correlation
coefficient) = -0,452

Intensitas nyeri adalah
gambaran tentang seberapa parah
nyeri dirasakan oleh individu,
pengukuran intensitas nyeri sangat
subjektif dan individual dan
kemungkinan nyeri dalam
intensitas yang sama dirasakan
sangat berbeda oleh dua orang
yang berbeda oleh dua orang yang
berbeda. Pengukuran nyeri dengan
pendekatan objektif yang paling
mungkin adalah menggunakan
respon fisiologik tubuh terhadap
nyeri itu sendiri. Namun,
pengukuran dengan tehnik ini juga
tidak dapat memberikan gambaran
pasti tentang nyeri itu sendiri
(Tamsuri, 2007). Tingkat nyeri
sedang dapat digambarkan secara
obyektif  pasien  mendesis,
menyeringai, dapat menunjukkan
lokasi nyeri, dapat
mendeskripsikannya, dapat
mengikuti perintah dengan baik
(Perry dan Potter, 2005).
Hasil uji statistik  antara data
umum yaitu  pendidikan  dengan
nyeri  sesudah mobilisasi,
didapatkan hubungan dengan arah
negatif artinya pasien yang
mempunyai pendidikan  SMP
mempunyai tingkat nyeri kategori
sedang. Tingkat  nyeri pasien
setelah mobilisasi dalam kategori
sedang, hal ini kemungkinan
dipengaruhi oleh kemampuan
pasien melaksanakan instruksi dari
peneliti untuk melakukan
mobilisasi. Kemampuan seseorang

dapat dipengaruhi oleh
pendidikan. Dalam Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia
(Purwodarminto, 2001),
disebutkan bahwa pendidikan
adalah proses pengubahan sikap
dan perilaku seseorang atau
kelompok dalam usaha
mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan pelatihan.
Pendidikan merupakan rangkaian
pembelajaran, pemahaman,
informasi dan kemampuan selama
hidup, sehingga mampu
mengubah seseorang agar
memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia serta berbagai ketrampilan
dengan berbagai cara untuk
mempersiapkan masa depannya
(Diknas, 2010).
Pendidikan SMP memungkinkan
pasien kurang dapat menerima
informasi dan melaksanakan
instruksi yang diberikan oleh
peneliti, sehingga  penurunan
tingkat nyeri dalam kategori
sedang. Seseorang yang
mempunyai pendidikan tinggi
akan mempunyai pengetahuan
yang tinggi, sehingga dengan
pengetahuan yang dimilikinya
pasien melaksanakan mobilisasi
dengan semaksimal mungkin
karena mempunyai keyakinan
akan dapat menurunkan nyeri
yang dialaminya.
Meskipun mobilisasi dilakukan
dengan bantuan dan instruksi dari
peneliti, namun apabila pasien
tidak mempunyai motivasi untuk
melaksanakan mobilisasi juga akan
mempengaruhi keberhasilan
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dalam menurunkan tingkat nyeri
post operasi sectio caesarea.
Motivasi untuk segera bisa pindah
dari ruang Post Anesthesi Care Unit
dan bisa bertemu dengan bayi dan
keluarganya menyebabkan pasien
berupaya agar nyeri yang
dialaminya menurun. Salah satu
indikator untuk memindah pasien
ke ruang rawat inap adalah nyeri
yang sudah berkurang. Apabila
pasien masih kesakitan, maka
kemungkinan terjadi infeksi
sehingga belum bisa dipindah ke
ruang rawat inap.

3. Pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post
Sectio Caesarea di Ruang Post
Anesthesi Care Unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

Berdasarkan tabel 4.3
didapatkan bahwa  sebagian besar
yaitu 27 responden (51,9%)
mengalami penurunan nyeri dari
tingkat berat ke tingkat sedang.
Berdasarkan  SPSS versi 16, pada
taraf kepercayaan 95% (α=0,05),
didapatkan p-value atau Sig. (2-
tailed) pada tabel  uji statistik
Wilcoxon Signed Ranks Test adalah p
value 0,000 dengan α=0.05
(0,000 < 0,05) yang artinya H1
diterima dan H0 ditolak sehingga
ada  pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post Sectio
Caesarea di Ruang Post Anesthesi
Care Unit RSUD Dr. Harjono
Ponorogo.

Mobilisasi merupakan
kemampuan seseorang untuk
bergerak dengan bebas dan
merupakan faktor yang menonjol
dalam mempercepat pemuihan

pasca bedah, mobilisasi dini
merupakan suatu aspek yang
terpenting pada fungsi fisiologis
karena hal itu esensial untuk
mempertahankan kemandirian.
Dengan demikian mobilisasi dini
adalah suatu upaya
mempertahankan kemandirian
sedini mungkin dengan cara
membimbing penderita untuk
mempertahankan fungsi fisiologi
(Carpenito, 2000). Sedangkan
mobilisasi post sectio caesarea adalah
suatu pergerakan, posisi atau
adanya kegiatan yang dilakukan ibu
setelah beberapa jam melahirkan
dengan persalinan caesarea (Lailia,
2012).

Manfaat mobilisasi adalah
pasien merasa lebih sehat dan kuat
dengan early ambulation. Dengan
bergerak, otot-otot perut dan
panggul akan kembali normal
sehingga otot perutnya menjadi
kuat kembali dan dapat
mengurangi rasa sakit (nyeri) post
operasi SC Mobilisasi merupakan
faktor yang menonjol dalam
mempercepat pemulihan pasca
sectio caecarea . Mobilisasi bisa
mencegah terjadinya trombosis dan
tromboemboli, selain itu
mobilisasi akan mencegah
kekakuan otot dan sendi sehingga
juga mengurangi nyeri, menjamin
kelancaran peredaran darah,
memperbaiki pengaturan
metabolisme tubuh,
mengembalikan kerja fisiologis
organ-organ vital yang pada
akhirnya akan mempercepat
penyembuhan luka bekas operasi
(Kusmawan, 2008).
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Mobilisasi yang
dilakukan pasien post operasi
dilakukan dengan santai dan
bertahap sehingga pasien dapat
mengukur kekuatan pada dirinya.
Banyaknya pasien post sectio
caecarea diruang Post Anesthesi Care
Unit memungkinkan sesama pasien
dapat saling memberi motivasi
untuk tetap berlatih mobilisasi agar
nyeri segera berkurang. Pada
dasarnya setiap orang mempunyai
kemampuan untuk menolong
dirinya sendiri, dengan kekuatan
yang berasal dari dirinya berupa
latihan mobilisasi, maka nyeri yang
dialami setelah operasi dapat
berkurang. Tidak semua keluhan
nyeri diatasi dengan obat, karena
dengan mobilisasi selain nyeri
berkurang juga dapat
mempercepat proses involusi
uteri.

Kebijakan rumah sakit yang
belum mempunyai Standart
Operasional Prosedur tentang
mobilisasi pada ibu post sectio
caecarea mempengaruhi kemauan
dan keterampilan perawat dalam
melakukan mobilisasi pada ibu post
sectio caecarea. Peran perawat
sangat dibutuhkan dalam mobilisasi
klien pasca bedah sesaria, karena
perawat yang dapat melakukan
perawatan utama pada klien dan
memberikan motivasi pada klien
untuk mobilisasi. Selain itu
perawat perlu melakukan observasi
tingkatan nyeri post operasi sectio
caecarea untuk menentukan skala
nyeri. Perawat mempunyai
tanggung jawab yang besar dalam
memberikan berbagai pelayanan

untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan pasien.

Kesimpulan
1. Tingkat nyeri sebelum mobilisasi

pada  ibu post Sectio Caesarea di
Ruang Post Anesthesi Care Unit RSUD
Dr. Harjono Ponorogo 35
responden  (67,3%) nyeri tingkat
berat

2. Tingkat nyeri sesudah  mobilisasi
pada  ibu post Sectio Caesarea di
Ruang Post Anesthesi Care Unit RSUD
Dr. Harjono Ponorogo 28
responden  (53,8%) nyeri tingkat
sedang.

3. Ada Pengaruh mobilisasi terhadap
penurunan nyeri ibu post Sectio
Caesarea di Ruang Post Anesthesi Care
Unit RSUD Dr. Harjono Ponorogo
dengan p value 0,000 pada α=0,05
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PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI LAVENDER TERHADAP
TINGKAT NYERI PADA PASIEN GASTRITIS

DI RUANG DAHLIA RSUD NGANJUK

Sujatmiko, Eni Triwiyat

ABSTRACT

Complaints of pain in patients with gastritis are actual problems often faced nurse in
providing nursing care to patients gastritis. One alternative is to relieve pain lavender
aromatherapy techniques. The purpose of this study was to the effect of giving lavender
aromatherapy on the level of pain patients gastritis in the dahlia hospital Nganjuk.

Pre-Experimental Research Design using the method of one group pretest-posttest.
Population is all gastritis patients in Dahlia Hospitals Nganjuk. Sampling technique using
accidental sampling obtained a sample of 12 respondents. The instrument uses the interview.
Analysis of data using Wilcoxon statistical test α = 0.05.

Results showed that prior to being aromatherapy lavender, half of the respondents ie 6
respondents (50%) had moderate pain. After given aromatherapy lavender, most respondents are
7 respondents (58.5%) had mild pain. Wilcoxon test results obtained significance value of 0.002
≤ 0.05. So it can be concluded that there are effects of giving lavender aromatherapy on the
level of pain patients gastritis in the dahlia hospital Nganjuk.

Giving lavender aromatherapy may decrease pain gastritis patients. Therefore lavender
aromatherapy delivery techniques should be properly addressed in order to provide effective
results. Nurses need to be trained how aromatherapy lavender giving a true and proper.

Keywords: Effect of aromatherapy lavender, level of pain, gastritis patients.
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PENDAHULUAN
Nyeri adalah sensori subyektif

dan emosional yang tidak
menyenangkan yang didapat terkait
dengan kerusakan jaringan aktual
maupun potensial, atau
menggambarkan kondisi terjadinya
kerusakan (Tamsuri, 2007).   Rasa
nyeri merupakan masalah yang sering
terjadi dan bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan manusia.
Rasa nyeri yang terjadi pada tubuh
manusia sebenarnya merupakan respon
pertahanan untuk memberitahukan
adanya kerusakan yang berbahaya pada
jaringan tubuh (Tortora & Derrickson,
2009). Gastritis merupakan peradangan
pada dinding lambung terutama pada
mukosa dan submukosa lambung,
ditandai dengan nyeri ulu hati setelah
makan dan nyeri tekan pada bagian
epigastrium (Bruner, 2006). Keluhan
nyeri pada pasien gastritis merupakan
masalah aktual yang sering dihadapi
perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan pada pasien gastritis. Salah
satu alternatif meredakan nyeri adalah
dengan teknik aromaterapi lavender.
Aromaterapi lavender memiliki
keunggulan dibandingkan dengan jenis
aromaterapi lainnya yaitu ekonomis,
mudah diperoleh, aman dipergunakan,
tidak memerlukan waktu lama dan
praktis karena tidak memerlukan
peralatan yang rumit. Kombinasi terapi
lavender dengan pengobatan medis
akan meningkatkan kondisi klien
(Zeltner, 2005).

Badan penelitian kesehatan
dunia WHO mengadakan tinjauan
terhadap beberapa negara dunia dan
mendapatkan hasil persentase dari
angka kejadian gastritis di dunia,
diantaranya Inggris 22%, China 31%,

Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan
Perancis 29,5%. Di dunia, insiden
gastritis sekitar 1,8-2,1 juta dari jumlah
penduduk setiap tahun. Insiden
terjadinya gastritis di Asia Tenggara
sekitar 583.635 dari jumlah penduduk
setiap tahunnya. Persentase dari angka
kejadian gastritis di Indonesia menurut
WHO adalah 40,8%. Berdasarkan
profil kesehatan Indonesia tahun 2009,
gastritis merupakan salah satu penyakit
di dalam sepuluh penyakit terbanyak
pada pasien rawat inap di rumah sakit di
Indonesia dengan jumlah 30.154 kasus
(4,9%). Menurut Maulidiyah (2006),
di Jawa Timur angka kejadian gastritis
sebesar 31,2%. Berdasarkan laporan
tahunan Rumah Sakit Umum Daerah
Nganjuk didapatkan data penderita
gastritis bulan Januari-September 2012
sebanyak 1.348 orang (4,30%) dari
31.384 pasien yang berkunjung.
Penyakit gastritis menempati urutan
kelima setelah penyakit ISPA, penyakit
kulit, rematik dan penyakit pernafasan
yang lain. Berdasarkan studi
pendahuluan yang dilakukan peneliti
pada tanggal 12-15 September 2012 di
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk,
didapatkan 6 pasien gastritis.
Berdasarkan 6 pasien tersebut, 5 pasien
ditangani dengan upaya farmakologis,
yaitu pemberian obat-obatan analgesik
untuk meredakan nyeri gastritis,
sedangkan 1 pasien dilakukan masase
dan kadang - kadang tidur jika
merasakan nyeri.

Nyeri disebabkan karena
terangsangnya nosiseptor yang terdapat
di dalam jaringan tubuh. Rangsang
termal, mekanis atau kimia yang kuat
dapat menyebabkan teraktivasinya
nosiseptor. Kerusakan jaringan
menyebabkan terlepasnya mediator-

1
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mediator kimiawi seperti
prostaglandin, kinin dan ion potassium
yang dapat merangsang nosiseptor
(Tortora & Derrickson, 2009).
Terdapat berbagai teori yang  berusaha
menggambarkan bagaimana nosiseptor
dapat menghasilkan rangsang nyeri.
namun teori gerbang kendali nyeri (gate
control theory) dianggap paling relevan
(Tamsuri, 2007). Gate control theory
dari Melzack dan Wall (dalam Potter,
2005) mengusulkan bahwa impuls nyeri
dapat diatur atau dihambat oleh
mekanisme pertahanan di sepanjang
sistem saraf pusat.  Teori ini
menjelaskan bahwa substansi gelatinosa
(SG),  yaitu suatu area dari sel sel
khusus pada bagian ujung dorsal serabut
saraf sumsum tulang belakang  (Spinal
Cord)  mempunyai  peran sebagai
mekanisme pintu gerbang (gating
mechanism). Mekanisme pintu gerbang
ini dapat memodifikasi dan merubah
sensasi nyeri yang datang sebelum
meraka sampai di kortek serebi dan
menimbulkan persepsi nyeri (Potter,
2005).

Perawat mempunyai peranan
dalam penatalaksanaan nyeri yaitu
membantu meredakan nyeri dengan
memberikan intervensi penghilang
nyeri (termasuk pendekatan
farmakologis dan non farmakologis)
(Bruner, 2006).  Penanganan nyeri bisa
dilakukan secara farmakologis yakni
dengan pemberian obat-obatan.
Sedangkan secara non farmakologis
melalui distraksi, relaksasi dan stimulasi
kulit kompres hangat atau dingin,
latihan nafas dalam, terapi musik,
aromaterapi, imajinasi terbimbing,
relaksasi (Rezkiyah, 2011). Fenomena
yang terjadi dalam pemberian
pelayanan kesehatan pada pasien

gastritis sering menggunakan terapi
farmakologi (obat – obat) dalam
menangani nyeri, padahal pemberian
obat - obat atau analgetik yang terus
menerus akan menimbulkan
ketergantungan (Sodikin, 2006). Selain
penggunaan terapi farmakologi, masih
banyak juga terapi non farmakologi
yang bisa dilakukan oleh perawat dalam
mengatasi nyeri yang salah satunya
adalah dengan pemberian aromaterapi.
Aromaterapi adalah metode yang
menggunakan minyak atsiri untuk
meningkatkan kesehatan fisik dan
emosi. Lavender memiliki zat aktif
berupa linalool dan linalyl acetate yang
dapat berefek sebagai analgesik
(Wolfgang & Michaela, 2008).  Ketika
suatu jaringan mengalami cedera, atau
kerusakan mengakibatkan dilepasnya
bahan-bahan yang dapat menstimulus
reseptor nyeri seperti serotonin,
histamin, ionkalium, bradikinin,
prostaglandin, dan substansi P yang
akan mengakibatkan respon nyeri
(nosiceptor). Gate control theory dari
Melzack dan Wall (dalam Potter, 2005)
mengusulkan bahwa impuls nyeri dapat
diatur atau dihambat oleh mekanisme
pertahanan di sepanjang sistem saraf
pusat. Teori ini mengatakan bahwa
impuls nyeri dihantarkan saat sebuah
pertahanan dibuka dan impuls dihambat
saat sebuah pertahanan tertutup. Upaya
menutup pertahanan tersebut
merupakan dasar teori menghilangkan
nyeri (Potter, 2005). Suatu
keseimbangan aktivitas dari
neuronsensori dan serabut kontrol
desenden dari otak mengatur proses
pertahanan. Neuron delta-A dan C
melepaskan substansi C melepaskan
substansi P untuk mentranmisi impuls
melalui mekanisme pertahanan. Selain
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itu, terdapat mekanoreseptor, neuron
beta-A yang lebih tebal, yang lebih
cepat yang melepaskan neuro
transmiter penghambat. Apabila
masukan yang dominan berasal dari
serabut beta-A, maka akan menutup
mekanisme pertahanan (Potter, 2005).
Pesan yang dihasilkan akan
menstimulasi mekanoreseptor, apabila
masukan yang dominan berasal dari
serabut delta-A dan serabut C, maka
akan membuka pertahanan tersebut dan
klien mempersepsikan sensasi nyeri.
Bahkan jika impuls nyeri dihantarkan ke
otak, terdapat pusat kortek yang lebih
tinggi diotak yang memodifikasi nyeri.
Alur saraf desenden melepaskan
opiatendogen, seperti endorfin dan
dinorfin, suatu pembunuh nyeri alami
yang berasal dari tubuh. Neuromedulator
ini menutup mekanisme pertahanan
dengan menghambat pelepasan
substansi P (Potter, 2005).

Berdasarkan latarbelakang dan
fenomena di atas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Pemberian
Aromaterapi Lavender terhadap
Tingkat Nyeri Pada Pasien Gastritis di
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk”

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh
pemberian aromaterapi lavender
terhadap tingkat nyeri pada pasien
gastritis di Ruang Dahlia RSUD
Nganjuk.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi tingkat nyeri

pada pasien gastritis di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk sebelum
diberi aromaterapi lavender.

b. Mengidentifikasi tingkat nyeri
pada pasien gastritis di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk sesudah
diberi aromaterapi lavender.

c. Menganalisa pengaruh
pemberian aromaterapi
lavender terhadap tingkat nyeri
pada pasien gastritis di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk.

Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini, desain

penelitian menggunakan jenis
penelitian eksperimen dengan bentuk
Pra Eksperimental dengan metode one
group pretest-posttest design yaitu
mengungkapkan hubungan sebab akibat
dengan cara membandingkan keadaan
sebelum dengan sesudah diberi
perlakuan. Metode ini hanya
melibatkan satu kelompok subjek.
Kelompok subjek diobservasi sebelum
dilakukan intervensi, kemudian
diobservasi lagi setelah intervensi.

Penelitian ini dilakukan pada
tanggal 14 Januari s/d 14 Pebruari
2013 di Ruang Dahlia RSUD Nganjuk.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pasien gastritis di Ruang Dahlia
RSUD Nganjuk. Sebagai dasar jumlah
populasi penelitian adalah jumlah rata-
rata populasi Januari – Pebruari 2013
sebanyak 12 pasien / bulan. Sampel
dalam penelitian ini adalah pasien
gastritis yang mengalami nyeri di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk yang ditemukan
selama bulan Januari-Pebruari 2013
sebanyak 12 pasien. Teknik sampling
dalam penelitian ini adalah accidental
sampling, yaitu mengambil responden
sebagai sampel berdasarkan kebetulan,
yaitu siapa saja yang secara kebetulan
bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel bila orang
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yang kebetulan ditemui cocok sebagai
sumber data.

Variabel dalam penelitian ini
meliputi Variabel Independen yaitu
pemberian aromaterapi lavender dan
variabel dependennya adalah:
penurunan nyeri gastritis. Pengukuran
tingkat nyeri yang dimaksud adalah
perbandingan antara tingkat nyeri awal
(sebelum diberi aromaterapi lavender)
dengan tingkat nyeri akhir (sesudah
diberi aromaterapi lavender).
Sedangkan klasifikasi tingkat nyeri yang
digunakan adalah skala nyeri Smeltzer,
yang meliputi: tidak nyeri, nyeri
ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan
sangat nyeri.

Untuk mengetahui adanya
pengaruh pemberian aromaterapi
lavender terhadap tingkat nyeri, maka
dilakukan analisis menggunakan uji
statistik dengan pendekatan pre and post
test dengan teknik uji Wilcoxon. Bila p-
value ≤ α (0,05), maka Ha diterima,
berarti ada perbedaan tingkat nyeri
pada pasien gastritis sebelum dan
sesudah diberi aromaterapi lavender.

HASIL PENELITIAN
1. Tingkat Nyeri Pasien Gastritis di

Ruang Dahlia RSUD Nganjuk
Sebelum diberi Aromaterapi
Lavender

No Tingkat
Nyeri Frekuensi Persentase

1. Tidak nyeri 0 0

2. Nyeri
ringan 4 33,3

3. Nyeri
sedang 6 50

4. Nyeri berat 2 16,7

5.
Nyeri
sangat
berat

0 0

Jumlah 12 100
Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel menunjukkan
bahwa dari 12 responden, setengah
responden mengalami nyeri sedang
sebelum diberi aromaterapi
lavender, yaitu sebanyak 6
responden (50%).

2. Tingkat Nyeri Pasien Gastritis di
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk
Sesudah diberi Aromaterapi
Lavender

No Tingkat
Nyeri Frekuensi Persentase

1. Tidak
nyeri 7 58,3

2. Nyeri
ringan 4 33,3

3. Nyeri
sedang 1 8,3

4. Nyeri
berat 0 0

5.
Nyeri
sangat
berat

0 0

Jumlah 12 100
Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel menunjukkan
bahwa dari 12 responden, sebagian
besar responden mengatakan tidak
nyeri sesudah diberi aromaterapi
lavender, yaitu sebanyak 7
responden (58,3%).

3. Pengaruh Pemberian Aromaterapi
Lavender terhadap Tingkat Nyeri
pada Pasien Gastritis di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk

Jml
Respo
nden

%

Tingkat nyeri
pasien gastritis
Sebelum diberi
aromaterapi
lavender -
Tingkat nyeri
pasien gastritis
Sesudah diberi
aromaterapi
lavender

Ranking
Negatif 11 91,7

Rangking
Positif 0 0

Tetap /
Impas 1 8,3

Total 12 100

ρ-value = 0,002
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Berdasarkan tabel diketahui bahwa
hampir seluruh responden  yaitu 11
responden (91,7%), mengalami
penurunan tingkat nyeri sesudah
diberi aromaterapi lavender. Dari
hasil uji Wilcoxon didapatkan nilai ρ-
value 0,002 ≤  0,05. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh pemberian aromaterapi
lavender terhadap tingkat nyeri pada
pasien gastritis di Ruang Dahlia
RSUD Nganjuk.

Pembahasan
1. Tingkat Nyeri Pasien Gastritis

di Ruang Dahlia RSUD
Nganjuk Sebelum diberi
Aromaterapi Lavender

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa setengah
responden mengalami nyeri sedang
sebelum diberi aromaterapi
lavender, yaitu sebanyak 6
responden (50%). Apabila
dikaitkan dengan faktor umur
responden, diketahui bahwa
sebagian besar responden memiliki
umur    41-50 tahun yaitu sebanyak
7 responden (58,3%). Sedangkan
bila dikaitkan dengan faktor jenis
kelamin, diketahui bahwa sebagian
besar responden adalah perempuan
yaitu sebanyak 9 responden (75%).
Berdasarkan uji Chi Square didapatkan
ρ-value umur = 0,003 dan ρ-value
jenis kelamin = 0,018.

Usia dan jenis kelamin
memiliki kaitan dengan kejadian
gastritis. Rahmi (2010) menyatakan
bahwa usia tua memiliki resiko yang
lebih tinggi untuk menderita
gastritis dibandingkan dengan usia
muda. Hal ini menunjukkan bahwa
seiring dengan bertambahnya usia

mukosa gaster cenderung menjadi
tipis sehingga lebih cenderung
memiliki infeksi Helicobacter pylori
atau gangguan autoimun daripada
orang yang lebih muda. Menurut
Zhaoshen L dkk (2010), kasus
gastritis umumnya terjadi pada
penduduk yang berusia lebih dari
60 tahun. Sedangkan menurut
penelitian Maulidiyah (2006),
57,8% responden penelitiannya
yaitu penderita gastritis berusia ≥
40 tahun dan 77,8% responden
mempunyai jenis kelamin
perempuan. Selanjutnya penelitian
Yunita (2010), menemukan bahwa
70% dari responden penelitian yang
menderita gastritis adalah berjenis
kelamin perempuan.

Berdasarkan paparan di atas,
peneliti menyusun opini bahwa
kejadian nyeri gastritis di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk dipengaruhi
oleh faktor usia dan jenis kelamin
pasien. Hal ini ditunjukkan dari
dominasi pasien usia 41-50 tahun
dan berjenis kelamin perempuan.
Faktor usia yang semakin lanjut
akan menurunkan kualitas banyak
fungsi organ tubuh manusia,
termasuk salah satunya adalah
kualitas organ lambung (gastric),
sehingga lambung rentan untuk
terserang ganguan atau penyakit
gastritis. Sedangkan faktor jenis
kelamin perempuan umumnya
dikaitkan dengan perilaku emosi
dan perasaan yang sensitif. Hal ini
memicu produksi asam lambung
yang berlebihan dan lebih berisiko
terserang nyeri gastritis.
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2. Tingkat Nyeri Pasien Gastritis
di Ruang Dahlia RSUD
Nganjuk Sesudah diberi
Aromaterapi Lavender

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden mengatakan tidak nyeri
sesudah diberi aromaterapi
lavender, yaitu sebanyak 7
responden (58,3%). Hal ini
menunjukkan bahwa aromaterapi
lavender yang diberikan dalam
waktu tertentu dapat menurunkan
persepsi nyeri pasien.

Menurut Geddes & Grosset
(2000), aromaterapi merupakan
sebuah metode penyembuhan
dengan menggunakan minyak
esensial yang sangat pekat yang
seringkali sangat wangi dan diambil
dari sari-sari tanaman. Yunita
(dalam Frayusi, 2012) menyatakan
bahwa dari beberapa macam
minyak esensial, minyak lavender
paling populer digunakan karena
jarang menimbulkan alergi dan
dapat digunakan langsung pada kulit
Lavender membantu meningkatkan
kekebalan tubuh dan bersifat
analgesik yaitu mengurangi rasa
nyeri. Mekanisme kerja
aromaterapi lavender menurut
Lyrawati (2009) adalah aroma
lavender masuk melalui rongga
hidung melewati silia, bulu-bulu
halus yang dibawa oleh impuls
listrik. Kemudian di otak terjadi
sekresi serotonin, di dalam medula
spinalis mensekresi enkefalin, lalu
terjadilah hambatan presinaptik
serabut nyeri tipe A & C.  Korda
dorsalis melakukan inhibisi
presinaptik hambatan seluruh
kalsium ujung saraf, sehingga

terjadi pengaktifan sistem analgesik
yang dapat menekan sinyal nyeri.

Berdasarkan paparan di atas,
maka peneliti menyusun opini
bahwa penatalaksanaan asuhan
keperawatan dengan aromaterapi
lavender di Ruang Dahlia RSUD
Nganjuk terbukti berhasil
menurunkan nyeri pasien gastritis.
Pemberian aromaterapi lavender
terbukti efektif setelah diberikan
pada pasien selama 45 menit.
Ketika pasien nyeri gastritis
menghidup aroma lavender, maka
ia akan merasa rileks, otot-otot
yang awalnya tegang akan
mengendur dan otak akan
mengaktifkan sistem analgesiknya
sehingga pasien berkurang rasa
nyerinya. Terapi ini perlu untuk
terus disempurnakan sehingga dapat
disusun suatu standar operasional
prosedur aromaterapi lavender bagi
pasien nyeri di RSUD Nganjuk.

3. Pengaruh Pemberian
Aromaterapi Lavender
terhadap Tingkat Nyeri pada
Pasien Gastritis di Ruang
Dahlia RSUD Nganjuk

Berdasarkan hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa hampir
seluruh responden  yaitu 11
responden (91,7%), mengalami
penurunan tingkat nyeri sesudah
diberi aromaterapi lavender. Hasil
uji Wilcoxon didapatkan ρ-value
0,002. Dimana nilai tersebut ≤ 
0,05. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh
pemberian aromaterapi lavender
terhadap tingkat nyeri pada pasien
gastritis di Ruang Dahlia RSUD
Nganjuk.
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Hasil penelitian ini
melengkapi hasil-hasil penelitian
sebelumnya tentang pengaruh
aromaterapi lavender dalam
menurunkan nyeri. Hasil penelitian
Pradipta (2011) menemukan bahwa
rata-rata waktu toleransi nyeri
setelah menghirup minyak lavender
sebesar 107 detik lebih besar
daripada rata-rata waktu toleransi
nyeri sebelum menghirup minyak
lavender sebesar 73 detik. Hal ini
mengindikasikan bahwa terjadi
penurunan nyeri setelah diberi
aromaterapi lavender. Selanjutnya
hasil penelitian Pratiwi, dkk (2012)
menemukan bahwa pemberian
aromaterapi lavender dapat
menurunkan intensitas nyeri pasien
luka post sectio caesarea di RS Al
Islam Bandung, dari yang awalnya
kategori nyeri berat menjadi nyeri
sedang. Sedangkan hasil penelitian
Frayusi (2012) yang menggunakan
aromaterapi lavender dengan cara
oles di kulit pada klien infark
miokardium di RSUP Dr M Djamil
Padang menemukan bahwa
wewangian bunga lavender
(lavandula angustifolia) dapat
menurunkan skala nyeri lebih besar
dibandingkan dengan responden
yang tidak mendapat terapi
wewangian bunga lavender.

Berdasarkan paparan di atas,
peneliti menyusun opini bahwa
asuhan keperawatan dengan
pemberian aromaterapi lavender
dapat menurunkan tingkat nyeri
pasien gastritis di Ruang Dahlia
RSUD Nganjuk. Oleh sebab itu
teknik pemberian aromaterapi
lavender harus benar-benar
diperhatikan agar memberikan hasil

yang efektif. Perawat perlu diberi
pelatihan cara pemberian
aromaterapi lavender yang benar
dan tepat. Dengan demikian
pemberian pengobatan analgesik di
rumah sakit dapat diminimalkan
dengan aromaterapi lavender yang
tidak memiliki efek samping bagi
pasien.

Simpulan
1. Sebelum diberi aromaterapi

lavender, setengah pasien gastritis di
Ruang Dahlia RSUD Nganjuk
mengalami nyeri sedang, yaitu
sebanyak                6 responden
(50%).

2. Sesudah diberi aromaterapi
lavender, sebagian besar pasien
gastritis di Ruang Dahlia RSUD
Nganjuk mengalami nyeri ringan,
yaitu sebanyak     7 responden
(58,5%).

3. Hasil uji Wilcoxon didapatkan nilai ρ-
value 0,002 ≤  0,05. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh pemberian aromaterapi
lavender terhadap tingkat nyeri pada
pasien gastritis di Ruang Dahlia
RSUD Nganjuk.
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DUKUNGAN EMOSIONAL KELUARGA  DENGAN  CITRA TUBUH
REMAJA POST OPERASI  FRAKTUR  DI  RUANG FLAMBOYAN

RSUD Dr. HARJONO PONOROGO

Rahayu Budi Utami, Sunarto

Abstrak

Perubahan dalam penampilan, struktur atau bagian fungsi tubuh adalah stressor
yang sangat jelas mempengaruhi citra tubuh. Remaja yang mengalami tindakan operasi
fraktur akan mempengaruhi citra tubuhnya karena masa remaja membawa pergolakan
fisik, emosional, dan sosial sepanjang maturasi seksual. Anak-anak yang memasuki masa
remaja dengan perasaan negatif menghadapi periode yang sulit ini bahkan lebih
menyulitkan lagi, sehingga dukungan  emosional keluarga mempunyai konstribusi
dalam mengatasi gangguan  citra tubuh pada remaja yang mengalami fraktur . Tujuan
penelitian adalah mengetahui Mengetahui dukungan emosional keluarga dengan citra
tubuh pada remaja post operasi fraktur di ruang Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo.

Desain penelitian korelasi dengan retrospective study. Penelitian dilakukan  1
sampai 31 Desmber 2012. Populasi adalah seluruh adalah seluruh remaja post operasi
fraktur di  RSUD Dr. Harjono Ponorogo selama 1bulan, sampel sejumlah 34
responden dengan pengambilan sampel concecutive sampling . Variabel bebas adalah
dukungan emosional keluarga dan variabel terikat adalah citra tubuh remaja. Uji
statistik menggunakan spearman rank melalui SPSS.

Hasil penelitian didapatkan dukungan emosional keluarga dalam kategori baik
yaitu 18 orang (52,9%), citra tubuh remaja post operasi fraktur dalam kategori baik
sejumlah 16 orang (47,0%) dan ada hubungan dukungan emosional keluarga dengan
Citra tubuh remaja post operasi fraktur di ruang Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo  dengan p value =0,000  pada α=0,05, dan Correlation Coefficient= 0,655

Efek dari dukungan sosial dari keluarga terhadap kesehatan dan kesejahteraan
berfungsi bersamaan. Secara lebih spesifik, keberadaan dukungan  sosial yang adekuat
terbukti berhubungan dengan peningkatan citra tubuh remaja yang mengalami fraktur.
Anak-anak yang memasuki masa remaja dengan perasaan negatif menghadapi periode
yang sulit saat menjalani operasi fraktur dan perawatan serta pengobatan setelah
fraktur, sehingga dukungan  emosional keluarga mempunyai konstribusi dalam
mengatasi gangguan  citra tubuh pada remaja yang mengalami fraktur.

Kata Kunci: Dukungan Emosional, Keluarga, Citra Tubuh, Remaja
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PENDAHULUAN
Masa remaja merupakan masa peralihan
dari masa anak-anak menuju dewasa.
Pada masa ini banyak terjadi perubahan
baik dalam hal fisik maupun psikis.
Perubahan dalam penampilan, struktur
atau bagian fungsi tubuh adalah stressor
yang sangat jelas mempengaruhi citra
tubuh (Perry dan Potter, 2005).
Remaja yang mengalami tindakan
operasi fraktur akan mempengaruhi
citra tubuhnya karena masa remaja
membawa pergolakan fisik, emosional,
dan sosial sepanjang maturasi seksual.
Distress yang besar dirasakan tentang
ketidak sempurnaan tubuh akibat
trauma yang tiba-tiba termasuk   post
operasi fraktur, maka remaja akan
merasakan masalah yang meliputi
perasaan negatif terhadap citra tubuh,
perasaan tidak berdaya, gangguan
mobilitas fisik dan ketakutan kegagalan
operasi (Dongoes, 2002). Hilangnya
citra diri dapat menyebabkan remaja
mengalami rendah diri, menarik diri
dan pada akhirnya dapat terjadi bunuh
diri. Perkembangan  sangat berkaitan
erat dengan pembentukan identitas.
Anak-anak yang memasuki masa remaja
dengan perasaan negatif menghadapi
periode yang sulit ini bahkan lebih
menyulitkan lagi, sehingga dukungan
emosional keluarga mempunyai
konstribusi dalam mengatasi gangguan
citra tubuh pada remaja yang
mengalami fraktur  (Perry dan Potter,
2005).  Dari hasil studi awal tanggal 17
Oktober 2012 dengan 8 remaja post
operasi fraktur di RSUD Dr. Harjono
Ponorogo didapatkan 6 remaja kurang
mendapat dukungan emosional dari
keluarga  karena keluarga biasanya
cenderung memikirkan biaya
pengobatan, memenuhi  kebutuhan

sehari-hari (nutrisi, aktivitas, eliminasi,
dan istirahat tidur)  sebab  masalah
tersebut yang tampak jelas terlihat
keluarga. Keluhan akibat fraktur yang
menyangkut perubahan tubuh dianggap
wajar oleh keluarga karena setiap
operasi akan menimbulkan gangguan.
Perilaku remajanya adalah percobaan
bunuh diri, minder, tidak mau di lihat
oleh  temannya.

Badan kesehatan dunia
(WHO) mencatat tahun 2009 terdapat
lebih dari 7 juta orang meninggal
dikarenakan insiden kecelakaan dan
sekitar 2 juta orang mengalami
kecacatan fisik. Salah satu insiden
kecelakaan yang memiliki prevalensi
cukup tinggi yakni insiden fraktur
ekstremitas bawah yakni sekitar 46,2%
dari insiden kecelakaan yang terjadi.
Berdasarkan data dari Departemen
Kesehatan RI tahun 2009 didapatkan
sekitar delapan juta orang mengalami
kejadian fraktur dengan jenis fraktur
yang berbeda dan penyebab yang
berbeda. Dari hasil survey tim depkes
RI didapatkan 25% penderita fraktur
yang mengalami kematian, 45%
mengalami cacat fisik, 15% mengalami
stress psikologis karena cemas dan
bahkan depresi, dan 10% mengalami
kesembuhan dengan baik (Depkes RI,
2009). Jumlah klien post  operasi
fraktur kelompok usia remaja yang
dirawat di RSUD Ponorogo pada tahun
2011 sebanyak 537 kasus dan yang
berusia remaja  (15-20 tahun) sejumlah
21 remaja. Pada bulan Juli 2012
didapatkan 37 remaja yang mengalami
fraktur. Berdasarkan protap ruang
Flamboyan RSUD Dr. Haerjono
Ponorogo, mobilisasi dini post operasi
fraktur cruris, femur, radius, ulna, dan
clavikula dapat dilakukan segera setelah
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pasien sadar. Sedangkan mobilisasi post
operasi persendian misalnya post
operasi supra conduler humeri
membutuhkan waktu 1 x 24 jam
setelah pasien sadar.

Efek dari dukungan sosial dari
keluarga terhadap kesehatan dan
kesejahteraan berfungsi bersamaan.
Secara lebih spesifik, keberadaan
dukungan  sosial yang adekuat terbukti
berhubungan dengan menurunya
mortalitas, lebih mudah sembuh dari
sakit, fungsi kognitif, fisik dan
kesehatan emosi (Setiadi, 2008).
Remaja dapat merasakan aman dan
merasa tidak cemas bila mengetahui
bahwa ia mempunyai jaringan
dukungan sosial sangat berfungsi dari
teman-teman dan keluarga yang siap
membantu jika kebutuhan itu muncul,
ia juga merasa dapat berhubungan
dengan mereka dan mendiskusikan
dengan mereka tentang perhatian-
perhatian personalnya. Dampak jika
remaja tidak mendapat dukungan dari
keluarga dapat menyebabkan stress
yang tidak terkontrol yang berakibat
pada hilangnya citra diri. Kejadian-
kejadian yang berakibat seseorang
merasakan hilang perasaan memiliki
dapat diperbaiki dengan bentuk
dukungan yang mengembangkan
hubungan personal (Niven, 2000).

Perawat harus mengembangkan
hubungan saling percaya dengan pasien
agar dapat mengekspresikan
keprihatinan dan ansietas serta
membantu pasien memeriksa perasaan
pasien mengenai perubahan citra
dirinya. Perawat dapat mengatasi setiap
kesalahpahaman yang mungkin dialami
pasien dan membantu mereka
menyelesaikannya dengan penyesuaian
yang perlu dilakukan berkaitan dengan

perubahan kapasitas fisik dan citra diri
(Gruendeman dan Barbara, 2009).
Perawat dapat melibatkan keluarga
untuk memberikan dukungan pada
remaja post operasi fraktur sehingga
masalah gangguan  citra tubuh  dapat
diminimalkan.

Berdasarkan masalah diatas maka
penulis tertarik untuk  melakukan
penelitian tentang hubungan dukungan
emosional keluarga dengan citra tubuh
remaja post operasi fraktur di RSUD
Dr. Harjono Ponorogo.

Tujuan
1. Tujuan Umum

Mengetahui dukungan emosional
keluarga dengan citra tubuh pada
remaja post operasi fraktur di ruang
Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi dukungan

emosional keluarga pada remaja
post operasi fraktur di ruang
Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo

b. Mengidentifikasi citra tubuh
remaja post operasi fraktur di
ruang Flamboyan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo

c. Menganalisis hubungan dukungan
emosional keluarga dengan citra
tubuh pada remaja post operasi
fraktur di ruang Flamboyan
RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan

retrospective study yaitu penelitian yang
berusaha melihat ke belakang,
pengumpulan data dimulai dari efek
atau akibat yang terjadi (Notoatmodjo,
2010). Penelitian  dilaksanakan tanggal
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1-30 Desember 2012 bertempat di
Ruang Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo.

Pada penelitian ini populasinya
adalah seluruh remaja post operasi
fraktur di  RSUD Dr. Harjono
Ponorogo selama 1 bulan sejumlah 37
pasien yaitu pada Nopember 2012.
Sampel dalam penelitian ini adalah
sebagian remaja post operasi fraktur di
RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Dalam
penelitian ini, teknik sampling yang
digunakan ialah Non-Probability dengan
metode concecutive sampling yaitu
pemilihan sampel dengan menetapkan
subyek yang memenuhi kriteria
penelitian dimasukkan dalam penelitian
samapai kurun waktu tertentu sehingga
jumlah pasien yang dibutuhkan
terpenuhi.

Variabel dalam penelitian ini
terdiri dari variabel bebas (independent),
merupakan variabel yang menjadi sebab
perubahan, atau variabel ini bebas
mempengaruhi variabel lain dan
variabel terikat (dependent) merupakan
variabel yang dipengaruhi atau menjadi
akibat karena variabel bebas (Hidayat,
2003). Variabel bebas (independent)
adalah dukungan emosional keluarga
sedangkan  variabel terikat (dependent)
adalah citra tubuh.

Skala data yang digunakan untuk
variabel independen dan   dependen
menggunakan jenis data kategorik
berupa skala ordinal, maka analisa data
menggunakan uji statistik  dengan
Spearman Rank melalui program SPSS
versi 16, dengan α sebesar  5% (0,05).
Apabila p value ≤ α (0,05), maka
hipotesa penelitian (Ha) diterima, Ho
ditolak berarti  ada hubungan dukungan
emosional keluarga dengan citra tubuh
remaja post operasi fraktur di RSUD

Dr. Harjono Ponorogo, jika p value > α
(0,05), maka hipotesa penelitian (Ha)
ditolak, Ho diterima berarti tidak  ada
dukungan emosional keluarga dengan
citra tubuh remaja post operasi fraktur
di ruang Flamboyan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo (Hastono, 2006).

Hasil penelitian
1. Dukungan emosional

keluarga di ruang Flamboyan
RSUD Dr. Harjono Ponorogo

No Dukunga
n

Frekue
nsi

Persentase
(%)

1 Baik 18 52,9

2 Cukup 13 38,2

3 Kurang 3 8,9

Jumlah 34 100

Berdasarkan tabel dari  34
responden didapatkan sebagian
besar yaitu  18  responden
(52,9%) dukungan emosional
dalam kategori baik.

2. Citra tubuh remaja post
operasi fraktur di ruang
Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo

No Citra
tubuh

Frekuen
si

Persentase
(%)

1 Baik 16 47,0

2 Cuku
p

14 41,2

3 Kuran
g

4 11,8

Jumla
h

34 100

Berdasarkan tabel dari  34
responden didapatkan hampir
setengahnya yaitu  16 responden
(47,0%) citra tubuh dalam
kategori baik.
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3. Hubungan Dukungan
emosional keluarga dengan
citra tubuh remaja post
operasi fraktur di Ruang
Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo

Dukungan
Keluarg

a

Citra Tubuh Jumlah
Baik Cukup Kurang

N % N % N % N %
Baik

12
35

,
3

4 11,7 2 5,9 1
852,9

Cukup
4

11
,
7

8 23,5 1 2,9 1
338,2

Kurang 0 0 2 5,9 1 2,9 3 8,9
Jumlah

16
47

,
0

14 41,2 4 11,
8

3
4100

α= 0,05                                         p value 0,000
Correlation Coefficient= 0,655

Tabel tabulasi silang
didapatkan dari 34 responden 12
responden (35,3%) mendapatkan
dukungan keluarga baik dan citra
tubuh baik. Berdasarkan uji
statistik dengan spearman rank pada
α=0,05, didapatkan p-value adalah
0.000, angka ini lebih kecil dari
α=0.05  (0,000 < 0,05) yang
artinya H1 diterima, H0 ditolak
berarti ada  hubungan dukungan
emosional keluarga dengan citra
tubuh remaja post operasi fraktur
di ruang Flamboyan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo. Nilai
Correlation Coefficient= 0,655 yang
artinya keeratan hubungan antara
dukungan emosional keluarga
dengan citra tubuh remaja dalam
kategori cukup.

Pembahasan
1. Dukungan emosional keluarga

di ruang Flamboyan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo.
Berdasarkan hasil penelitian  dari  34
responden didapatkan sebagian besar

yaitu  18  responden (52,9%)
dukungan emosional dalam kategori
baik.  Faktor yang mendukung adalah
dari 18 responden didapatkan 11
responden (61,1%) lama dirawat
sebelum operasi 1-3 hari sebelum
dilakukan operasi, dan uji statistik
lama dirawat dengan dukungan
didapatkan p value = 0,013 dengan
correlation coefficient = -0,421.
Artinya ada hubungan lama hari
rawat dengan dukungan keluarga
dengan arah negatif, sehingga
semakin pendek hari rawat dukungan
semakin baik.

Jika stres mengurangi perasaan
seseorang akan hal dimiliki dan
dicintai, dukungan emosional dapat
menggantikannya atau menguatkan
perasaan-perasan ini. Stres yang tidak
terkontrol dapat berakibat pada
hilangnya citra diri. Jika hal ini
terjadi, jaringan pendukung
memainkan peran yang berarti dalam
mmeningkatkan pendapat yang
rendah terhadap diri sendiri.
Kejadian-kejadian yang berakibat
seseorang merasakan hilang perasaan
memilki dapat diperbaiki dengan
bentuk dukungan yang
mengembangakan hubungan personal
yang baik. Jadi dukungan sosial hanya
dapat lebih efektif bila hubungan
interpersonal seseorang memberikan
sumber-sumber yang memenuhi
keperluan koping dari suatu koping
yang penuh stres. Stres dipermudah
oleh kehilangan, terancam
kehilangan, dari sumber-sumber,
apakah personal, fisik atau fisiologis
(Niven, 2000).

Setiap bentuk dukungan
emosional keluarga mempunyai ciri-
ciri antara lain: 1) Informatif, yaitu
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bantuan informasi yang disediakan
agar dapat digunakan oleh seseorang
dalam menanggulangi persoalan yang
dihadapi meliputi pemberian
nasehat, pengarahan, ide-ide dan
informasi yang berkaitan dengan
masalah klien, 2) Perhatian
emosional, berupa bantuan afeksi
dari orang lain. Dukungan ini berupa
dukungan simpatik dan empati,
cinta, kepercayaan, dan
penghargaan, 3) Bantuan
instrumental, bantuan ini bertujuan
untuk mempermudah seseorang
dalam melakukan aktifitasnya, dan 4)
Bantuan penilaian, yaitu suatu bentuk
penghargaan yang diberikan keluarga
kepada klien. Penilaian ini bersifat
positif dan negative yang
pengaruhnya sangat berarti bagi klien
(Setiadi, 2008). Lama hari rawat
sebelum dilakukan operasi elektif
(waktu tunggu) merupakan salah satu
indikator mutu  pelayanan rumah
sakit. Idealnya waktu tunggu  operasi
adalah 1-3 hari (Depkes, 2005).

Ketakutan akan kegagalan
operasi yaitu kecacatan dan tidak
berfungsinya bagian tubuh secara
sempurna atau seperti sediakala
membuat pasien  tidak berdaya,
butuh bantuan  keluarga untuk
membantu perasaan yang dialami
oleh pasien. Remaja membutuhkan
jatidiri untuk mendapatkan
aktualisasi sehingga gangguan pada
dirinya tidak dapat diselesaikan
sendiri. Dukungan emosional yang
diberikan oleh keluarga memberikan
efek positif bagi pasien.

Lama hari rawat sebelum
dilakukan operasi 1-3 hari
merupakan lama hari rawat paling
pendek, sehingga keluarga

memenuhi kebutuhan responden
untuk kesembuhannya. Apabila
keluarga merasa puas bahwa lama
hari rawat sesuai standart, maka
keluarga mempunyai perasaan positif
terhadap rumah sakit, dan dari segi
psikologis  akan  memberi dampak
pada dukungan emosional pada
pasein

Dukungan yang diberikan
keluarga dalam kategori baik, artinya
keluarga memperhatikan, memenuhi
dan memberi motivasi bagi pasien
untuk bisa adaptasi dengan keadaan
yang dihadapi. Keluarga meluangkan
waktu untuk menemani pasien dan
menjadi pendengar yang baik apabila
pasien mengeluh terhadap
penyakitnya. Salah satu tugas
keluarga adalah merawat anggota
keluarga yang sakit, sehingga
dukungan emosional keluarga
merupakan wujud kepedulian
keluarga dalam merawat pasien yang
menjalani operasi fraktur.

Bentuk dukungan emosional
tidak membutuhkan biaya  artinya
dengan sikap keluarga yang ramah,
perhatian, menunjukkan kasih sayang
dan ikut merasakan penderitaan
pasien serta memberi semangat akan
meningkatkan kekuatan pada diri
pasien untuk bisa mengatasi masalah
yang timbul akibat fraktur.

2. Citra tubuh remaja post operasi
fraktur di ruang Flamboyan
RSUD Dr. Harjono Ponorogo

Berdasarkan penelitian
didapatkan dari  34 responden
didapatkan hampir setengahnya yaitu
16  responden (47,0%) citra tubuh
dalam kategori baik. Faktor yang
mendukung adalah dari 16
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responden yang memiliki citra tubuh
baik didapatkan 11 responden
(68,8%) pendidikan SMA, dan uji
statistik pendidikan dengan citra
tubuh didapatkan p value = 0,002
dengan correlation coefficient = 0,515.
Artinya ada hubungan  pendidikan
dengan citra tubuh remaja.

Body image (citra tubuh) adalah
sikap seseorang terhadap tubuhnya
baik disadari atau tidak, menyangkut
persepsi sekarang dan masa lalu.
Persepsi seseorang terhadap
bagaimana seharusnya ia bersikap
yang dilandaskan pada target yang
hendak dicapai, keinginan,
keberhasilan dan penilaian
(Carpenito, 2008 ). Body image
(citra tubuh) sangat dinamis karena
secara konstan berubah seiring
dengan persepsi dan pengalaman-
pengalaman baru. Citra tubuh harus
realistis karena semakin dapat
menerima dan menyukai tubuhnya
individu akan lebih bebas dan merasa
aman dari kecemasan. Individu yang
menerima keadaan tubuhnya apa
adanya akan memiliki harga diri
tinggi dari pada individu yang tidak
menyukai tubuhnya.

Masa remaja merupakan masa
peralihan dari masa anak-anak
menuju dewasa. Pada masa ini
banyak terjadi perubahan baik dalam
hal fisik maupun psikis. Perubahan
dalam penampilan, struktur atau
bagian fungsi tubuh adalah stressor
yang sangat jelas mempengaruhi
citra tubuh  (Perry dan Potter,
2005). Remaja yang mengalami
tindakan operasi fraktur akan
mempengaruhi citra tubuhnya
karena masa remaja membawa
pergolakan fisik, emosional, dan

sosial sepanjang maturasi seksual.
Distress yang besar dirasakan
tentang ketidak sempurnaan tubuh
akibat trauma yang tiba-tiba
termasuk   post operasi fraktur,
maka remaja akan merasakan
masalah yang meliputi  perasaan
negatif terhadap citra tubuh,
perasaan tidak berdaya, gangguan
mobilitas fisik dan ketakutan
kegagalan operasi (Dongoes, 2002).

Pendidikan berarti bimbingan
yang diberikan oleh seseorang
terhadap perkembangan orang lain
menuju ke arah suatu cita-cita
tertentu. Makin tinggi tingkat
pendidikan  seseorang maka makin
mudah dalam menerima informasi,
sehingga semakin banyak pula
pengetahuan yang dimiliki.
Pengetahuan sangat erat kaitannya
dengan pendidikan dimana
diharapkan seseorang dengan
pendidikan tinggi, maka orang
tersebut akan semakin luas
pengetahuannya. Namun perlu
ditekankan bahwa seseorang
berpendidikan rendah tidak berarti
mutlak berpengetahuan rendah,
karena pendidikan dapat dilakukan
secara formal maupun informal
(Notoatmodjo, 2007). Pendidikan
dilakukan melalui proses belajar
mengajar atau pengalaman belajar.
Mereka yang berpendidikan tinggi
umumnya  pengetahuan dan
kemampuannya dalam penerimaan
diri lebih baik dibandingkan yang
berpendidikan rendah (Machfoedz,
dkk, 2005). Proses pendidikan
adalah rangkaian tindakan
sistematik, berurutan, dan
terencana. Proses ini melibatkan
pengajar dan peserta didik untuk
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melakukan kegiatan belajar mengajar
yang hasilnya berupa peningkatan
pengetahuan dan perubahan perilaku
yang telah telah ditentutan
(Bastable, 2002)

Citra tubuh pada remaja dalam
kategori baik, hal ini menunjukkan
bahwa pasien bisa adaptasi dengan
perubahan yang terjadinya pada
dirinya. Adanya dukungan dari
keluarga dan teman-teman mereka
menjadikan remaja mempunyai
pandangan positif terhadap dirinya.
Selain itu, pendidikan responden
SMA memungkinkan  responden
mengikuti perkembangan informasi.
Perkembangan teknologi
memungkinkan remaja masa kini
memperoleh informasi yang
dibutuhkan termasuk segala hal
tentang operasi fraktur. Banyaknya
sumber informasi dan
perkembangan teknologi kedokteran
terutama orthopedi, maka akan
menimbulkan suatu keyakinan pada
remaja bahwa dirinya bisa sembuh,
tidak akan cacat, dan mampu bisa
kembali sekolah atau aktivitas
lainnya.

Setiap tindakan operasi pasti
mempunyai resiko kegagalan
meskipun prosentasenya tidak sama,
namun demikian apabila remaja
sudah mempunyai keyakinan bahwa
dirinya bisa sembuh dan pulih, maka
akan meningkatkan motivasi remaja
untuk mematuhi program
pengobatan yang telah ditetapkan
dokter dan perawat, misalnya
kepatuhan minum obat, latihan
(mobilisasi), makan makanan yang
bergizi dan menjaga kebersihan diri.
Kepatuhan dari remaja inilah yang

akan membantu proses
penyembuhan fraktur.

3. Hubungan Dukungan
emosional keluarga dengan
citra tubuh remaja post operasi
fraktur di ruang Flamboyan
RSUD Dr. Harjono Ponorogo

Tabel tabulasi silang  didapatkan
dari 34 responden 12 responden
(35,3%) mendapatkan dukungan
keluarga baik dan citra tubuh baik.
Berdasarkan uji statistik dengan
spearman rank pada α=0,05,
didapatkan p-value adalah 0.000,
angka ini lebih kecil dari α=0.05
(0,000 < 0,05) yang artinya H0
ditolak dan H1 diterima sehingga
ada  hubungan dukungan emosional
keluarga dengan citra tubuh remaja
post operasi fraktur di ruang
Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo. Nilai Correlation
Coefficient= 0,655 yang artinya
keeratan hubungan antara  dukungan
emosional keluarga dengan citra
tubuh remaja dalam kategori cukup.

Remaja atau adolescence berasal
dari kata adolescence yang berarti
dewasa. Masa remaja merupakan
masa peralihan dari masa anak-anak
menuju dewasa. Pada masa ini
banyak terjadi perubahan baik dalam
hal fisik maupun psikis. Perubahan-
perubahan tersebut dapat
mengganggu batin remaja. Kondisi
ini menyebabkan remaja dalam
kondisi rawan dalam menjalani
proses pertumbuhan dan
perkembanganya (Hurlock, 2002).

Remaja dapat merasakan aman
dan merasa tidak cemas bila
mengetahui bahwa ia mempunyai
jaringan dukungan sosial sangat
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berfungsi dari teman-teman dan
keluarga yang siap membantu jika
kebutuhan itu muncul, ia juga
merasa dapat berhubungan dengan
mereka dan mendiskusikan dengan
mereka tentang perhatian-perhatian
personalnya. Dampak jika remaja
tidak mendapat dukungan dari
keluarga dapat menyebabkan stress
yang tidak terkontrol yang berakibat
pada hilangnya citra diri. Kejadian-
kejadian yang berakibat seseorang
merasakan hilang perasaan memiliki
dapat diperbaiki dengan bentuk
dukungan yang mengembangkan
hubungan personal (Niven, 2000).

Meskipun perkembangan citra
tubuh dimulai pada saat lahir,
namun relevansinya memuncak
selama remaja. Sifat cidera tubuh
dalam persepsi remaja dianggap hal
yang sangat penting. Citra tubuh
remaja yang berubah sering
membuat mereka tidak nyaman pada
tubuh mereka sendiri. Adanya
intervensi medis atau bedah dan
hospitalisasi semakin meningkatkan
kekhawatiran mereka tentang
kenormalan (Wong, 2009).

Efek dari dukungan sosial dari
keluarga terhadap kesehatan dan
kesejahteraan berfungsi bersamaan.
Secara lebih spesifik, keberadaan
dukungan  sosial yang adekuat
terbukti berhubungan dengan
peningkatan citra tubuh remaja yang
mengalami fraktur. Anak-anak yang
memasuki masa remaja dengan
perasaan negatif menghadapi
periode yang sulit saat menjalani
operasi fraktur dan perawatan serta
pengobatan setelah fraktur, sehingga
dukungan  emosional keluarga
mempunyai konstribusi dalam

mengatasi gangguan  citra tubuh
pada remaja yang mengalami
fraktur.

Simpulan
1. Dukungan emosional keluarga

dalam kategori baik  yaitu 18 orang
(52,9%).

2. Citra tubuh remaja post operasi
fraktur dalam kategori baik sejumlah
16 orang (47,0%).

3. Ada hubungan dukungan emosional
keluarga dengan Citra tubuh remaja
post operasi fraktur di ruang
Flamboyan RSUD Dr. Harjono
Ponorogo  dengan p value =0,000
pada α=0,05, dan Correlation
Coefficient= 0,655
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PENGARUH SENAM PRENATAL YOGA TERHADAP PENURUNAN
KECEMASAN PADA IBU HAMIL DI BPS. NY.FARIDA

DESA KLURAHAN KECAMATAN NGRONGGOT

TRISNANTO

Staf Dosen
Stikes Satria Bhakti Nganjuk

ABSTRAK

Kehamilan dan persalinan merupakan masa yang berat bagi ibu baik secara fisik
maupun mental sehingga tidak jarang ibu hamil mengalami berbagai kecemasan.
Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk membantu ibu hamil mempertahankan
kondisi kesehatan fisik dan mentalnya terutama dari upaya preventif, seperti
pemeriksaan rutin kehamilan, peningkatan status gizi dan imunisasi. Latihan yoga
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh manfaat secara
holistik bagi ibu dan janin dalam kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh senam prenatal yoga terhadap penurunan kecemasan pada ibu hamil.

Desain dalam penelitian ini adalah pre-eksperimental design tipe one group pre test
and post test design. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang
memeriksakan kehamilannya di BPS Ny. Farida dengan jumlah sampel sebanyak 18
responden yang diambil dengan menggunakan teknik sampling Purposive Sampling.
Kecemasan diukur dengan menggunakan skala ZSAS dan data diolah menggunakan
paired t-test dengan signifikansi α ≤0.05.

Hasil penelitian menunjukkan sebelum senam prenatal sebagian responden dalam
kategori tingkat kecemasan sedang, yaitu sebanyak 15 responden (50%) dan sebagian
kecil responden dalam kategori tingkat kecemasan berat, yaitu sebanyak 2 responden
(11%) dengan skor rata-rata kecemasan sebesar 61.72. Sesudah senam prenatal yoga
sebagian besar responden dalam kategori tingkat kecemasan ringan, yaitu sebanyak 12
responden (67%) dan sebagian kecil responden dalam kategori tingkat kecemasan
normal, yaitu sebanyak 3 responden (17%) dan tidak satupun responden dalam
kategori tingkat kecemasan berat dengan skor rata-rata kecemasan sebesar 51.44. Hasil
uji statistik menggunakan uji paired t-test menunjukkan signifikansi output p = 0.000 α ≤
0.05 yang berarti H1 diterima.

Senam prenatal yoga mampu meningkatkan respon psikologis yang positif
sehingga ibu hamil menjadi rileks dan lebih tenang dalam menjalani kehamilan dan
menghadapi proses persalinan.

Kata kunci :  senam prenatal yoga, ibu hamil, kecemasan
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PENDAHULUAN
Kehamilan dan persalinan

adalah suatu peristiwa besar bagi
seorang perempuan. Kehamilan yang
berlangsung selama 9 bulan merupakan
masa yang berat bagi ibu baik secara
fisik maupun mental. Proses kehamilan
pada umumnya mendatangkan suatu
kebahagiaan tersendiri bagi wanita
namun tidak jarang ibu hamil
mengalami berbagai kecemasan.
Kecemasan ibu hamil adalah suatu
kondisi psikologis atau perasaan-
perasaan yang tidak menyenangkan
yang mengancam dimana objek
kecemasan itu tidak jelas atau samar-
samar yang dikarenakan adanya
perubahan-perubahan fisiologis. Agar
kehamilannya lebih sehat dan nyaman,
serta dapat menjalani proses persalinan
dengan lebih mudah, ibu hamil perlu
melakukan persiapan fisik yang baik.
Latihan yoga merupakan salah satu
latihan yang tepat untuk meningkatkan
kondisi mental dan fisik yang pada
akhirnya dapat menurunkan kecemasan
(Wiadnyana, 2011). Hasil studi
pendahuluan pada tanggal 10 – 16 April
2011 oleh peneliti di BPS (Bidan
Praktek Swasta ) Ny.Farida didapatkan
fakta dari 7 ibu hamil baik primigravida
maupun multigravida, sebanyak 5
responden (70%) mengatakan cemas
dan khawatir dengan persalinan yang
akan mereka hadapi nantinya, dan
hanya 2 responden (30%) yang
mengatakan bahwa perasaannya biasa
saja dalam menghadapi persalinan
mereka nanti. Semua responden
tersebut mengatakan belum pernah
mengetahui dan melaksanakan latihan
senam yoga baik di rumah maupun pada
saat kunjungan kehamilan.

Menurut hasil penelitian
Antoinette M. Lee dari Universitas
Hong Kong, yang dipublikasikan di The
Medical Journal Obstetrics and Gynecology
akhir 2007 lalu, lebih dari separuh (57
persen) perempuan hamil terkena
gangguan kecemasan. Hasil Survey
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
pada ibu hamil dan menyusui di 112
puskesmas 14 kabupaten Provinsi Jawa
Timur menunjukkan, 798 orang atau
(27%) dari 2.928 responden ibu hamil
dan menyusui, menunjukkan tanda
gangguan psikiatri berupa kecemasan
atau ansietas (Depkes, 2007).
Berdasarkan studi pendahuluan tingkat
kecemasan mengggunakan skala Zung
Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) yang
dilakukan peneliti pada tanggal 10 – 16
April 2011 terhadap 7 ibu hamil baik
primigravida maupun multigravida
yang memeriksakan kandungannya di
BPS (Bidan Praktek Swasta) Ny. Farida
didapatkan bahwa 5 responden (70%)
dalam kategori cemas skala sedang, dan
hanya 2 responden (30%) dalam
kategori cemas skala ringan.

Kecemasan yang diikuti adanya
perasaan bimbang, ada kalanya kurang
disadari sehingga bertahan lama dalam
dirinya yang semakin lama akan
memiliki frekuensi dan intensitas yang
lebih tinggi. Kecemasan wanita pada
masa kehamilan dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor lain antara lain keadaan
pribadi ibu hamil, tingkat pengetahuan
wanita hamil tentang kelahiran dan
persalinan, status pernikahan, status
sosial ekonomi, kecemasan terhadap
bayi yang dikandung, dan juga ada /
tidaknya dukungan keluarga.
Kecemasan pada ibu hamil ini akan
mempengaruhi perkembangan emosi
bayi dan bayi yang dilahirkan bisa
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premature dan berat badan kurang. Ibu
hamil yang dilanda kecemasan juga
cenderung mengalami depresi setelah
melahirkan. Dalam waktu pendek,
tingkat stress yang tinggi akan dapat
menyebabkan beberapa gejala seperti
rasa lemas, kurang tidur, perasaan
cemas, nafsu makan terganggu atau
terlalu banyak makan, sakit kepala, dan
sakit punggung. Dan jika tetap tak
diatasi, dapat menimbulkan masalah
kesehatan yang lebih serius seperti
tekanan darah tinggi, sakit jantung, dan
juga menurunkan kekebalan tubuh
terhadap infeksi.

Banyak upaya yang dapat
dilakukan untuk membantu ibu hamil
mempertahankan kondisi kesehatan
fisik dan mentalnya terutama dari upaya
preventif, seperti pemeriksaan rutin
kehamilan, peningkatan status gizi dan
imunisasi. Latihan yoga merupakan
salah satu upaya yang dapat dilakukan
untuk memperoleh manfaat secara
holistik bagi ibu dan janin dalam
kandungan. Dengan berlatih yoga,
maka akan diperoleh kebugaran fisik
dan perasaan hati yang damai serta
menyelaraskan jiwa dan raga, sehingga
dapat tercapai ketenangan pikiran dan
hati yang secara langsung akan
mempengaruhi bayi dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas,
peneliti tertarik untuk meneliti tentang
pengaruh senam prenatal yoga terhadap
penurunan kecemasan pada ibu hamil di
BPS. Ny.Farida.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Menganalisis pengaruh senam
prenatal yoga terhadap penurunan
kecemasan pada ibu hamil di BPS.

Ny. Farida Desa Klurahan
Kecamatan Ngronggot

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi tingkat

kecemasan pada ibu hamil
sebelum senam prenatal Yoga di
BPS. Ny. Farida Desa Klurahan
Kecamatan Ngronggot

b. Mengidentifikasi tingkat
kecemasan pada ibu hamil
sesudah senam prenatal Yoga di
BPS. Ny. Farida Desa Klurahan
Kecamatan Ngronggot

c. Menganalisis pengaruh senam
prenatal yoga terhadap
penurunan kecemasan pada ibu
hamil di BPS. Ny. Farida Desa
Klurahan Kecamatan Ngronggot

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, desain yang

digunakan adalah pre-eksperimental design
tipe one group pre test and post test design,
yaitu mengungkapkan hubungan sebab
akibat dengan cara melibatkan satu
kelompok subyek. Kelompok subyek
diobservasi sebelum dilakukan
intervensi, kemudian diobservasi lagi
setelah intervensi. Penelitian ini
dilaksanakan di BPS Ny. Farida Desa
Klurahan Kecamatan Ngronggot,
adapun waktu penelitian dilaksanakan
dari tanggal 8 – 22 Juni 2011.

Populasi dalam penelitian ini
adalah semua ibu hamil yang
memeriksakan kehamilannya di BPS
Ny. Farida. Rata-rata per bulan
sebanyak 30 ibu. Sampel dalam
penelitian adalah sebagian ibu hamil
yang memeriksakan kehamilannya di
BPS Ny. Farida. Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Purposive Sampling, yaitu cara
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pengambilan sampel untuk tujuan
tertentu, yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi

Variabel dalam penelitian ini ada
dua yaitu variabel Independen (Variabel
Bebas), yaitu senam yoga dan Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah
penurunan tingkat kecemasan pada ibu
hamil. Untuk mengetahui pengaruh
senam yoga terhadap penurunan
kecemasan pada ibu hamil, maka data
dikelompokkan menjadi 2 kategori,
yaitu kecemasan sebelum senam yoga
dan kecemasan sesudah senam yoga.
Setelah data terkumpul dari hasil
observasi sebelum dan sesudah
perlakuan di dapat, maka dilakukan
pengolahan data untuk menghitung
efektifitas treatment menggunakan paired
t-test dengan bantuan program SPSS
16.00 for Windows dengan signifikansi
α = 0.05. (Sugiono,2002) Bila nilai sig
output p ≤ 0,05, maka ada pengaruh
senam yoga terhadap penurunan
kecemasan pada ibu hamil di BPS Ny.
Farida, maka kesimpulannya H1
diterima. Dan bila sig  output p > 0,05
maka tidak ada pengaruh senam yoga
terhadap penurunan kecemasan pada
ibu hamil di BPS Ny. Farida, maka
kesimpulannya H1 ditolak (Sugiyono,
2002 ).

Hasil Penelitian
1. Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil

Sebelum Senam Prenatal Yoga di
BPS. Ny. Farida Desa Klurahan
Kecamatan Ngronggot

N
o.

Tingkat
Kecemasan Frekuensi Persentase

1 Normal 0 0
2 Ringan 7 39
3 Sedang 9 50
4 Berat 2 11

Total 18 100

Berdasarkan tabel menunjukkan
bahwa sebagian responden dalam
kategori tingkat kecemasan sedang,
yaitu sebanyak 9 responden (50%)
dan sebagian kecil responden dalam
kategori tingkat kecemasan berat,
yaitu sebanyak 2 responden (11%),
dan tidak satupun responden (0%)
dalam kategori tingkat kecemasan
normal.

2. Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil
Sesudah Senam Prenatal Yoga Di
BPS. Ny. Farida Desa Klurahan
Kecamatan Ngronggot

No. Tingkat
Kecemasan Frekuensi Persentase

1 Normal 3 17
2 Ringan 12 66
3 Sedang 3 17
4 Berat 0 0

Total 18 100

Berdasarkan tabel menunjukkan
bahwa sebagian besar responden
dalam kategori tingkat kecemasan
ringan, yaitu sebanyak 12
responden (67%) dan sebagian kecil
responden dalam kategori tingkat
kecemasan normal dan sedang,
yaitu masing-masing sebanyak 3
responden (17%) dan tidak satupun
responden (0%) dalam kategori
tingkat kecemasan berat.

3. Pengaruh Senam Prenatal Yoga
Terhadap Penurunan Kecemasan
Pada Ibu Hamil Di BPS. Ny. Farida
Desa Klurahan Kecamatan
Ngronggot

Tingkat
Kecemasan

Pre test Post test
∑ % ∑ %

Normal 0 0 3 17
Ringan 7 39 12 66
Sedang 9 50 3 17
Berat 2 11 0 0

Skor rata - rata 61.72 51.44

p = 0.000 α = 0.05
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Berdasarkan tabel menunjukkan
bahwa sebelum senam prenatal yoga
sebagian responden dalam kategori
tingkat kecemasan sedang, yaitu
sebanyak 15 responden (50%) dan
sebagian kecil responden dalam
kategori tingkat kecemasan berat,
yaitu sebanyak 2 responden (11%)
dengan skor rata-rata kecemasan
sebesar 61.72 dan sesudah senam
prenatal yoga menunjukkan bahwa
sebagian besar responden dalam
kategori tingkat kecemasan ringan,
yaitu sebanyak 12 responden (67%)
dan sebagian kecil responden dalam
kategori tingkat kecemasan normal,
yaitu sebanyak 3 responden (17%)
dan tidak satupun responden dalam
kategori tingkat kecemasan berat
dengan skor rata-rata kecemasan
sebesar 51.44.

Hasil uji statistik
menggunakan uji paired t-test
menunjukkan signifikansi output p =
0.000, maka p < α 0.05, sehingga
H1 diterima yang berarti ada
pengaruh senam prenatal yoga
terhadap penurunan kecemasan
pada ibu hamil di BPS. Ny. Farida
Desa Klurahan Kecamatan
Ngronggot.

Pembahasan
1. Tingkat Kecemasan Pada Ibu

Hamil Sebelum Senam Prenatal
Yoga di BPS. Ny. Farida Desa
Klurahan Kecamatan
Ngronggot

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilaksanakan di BPS Ny. Farida
Desa Klurahan Kecamatan
Ngronggot terhadap 18 responden,
menunjukkan bahwa sebelum senam
prenatal yoga, sebagian responden

dalam kategori tingkat kecemasan
sedang, yaitu sebanyak 15
responden (50%) dan sebagian kecil
responden dalam kategori tingkat
kecemasan berat, yaitu sebanyak 2
responden (11%). Kecemasan
merupakan perasaan subyektif yang
dialami oleh individu. Hal ini
disebabkan oleh situasi-situasi yang
mengancam sehingga menyebabkan
ketidakberdayaan individu (Kaplan,
2000). Persalinan merupakan saat
yang sangat dinanti-nantikan oleh
ibu hamil, tetapi disisi lain
menghadapi proses kehamilan dan
persalinan ini merupakan salah satu
faktor yang dapat menimbulkan
kecemasan. Variasi tingkat
kecemasan yang dirasakan oleh
responden dimungkinkan karena
perbedaan kemampuan  individu
dalam merespon kecemasan, hal ini
dapat dihubungkan dengan
karakteristik yang dimiliki oleh
setiap responden. Variasi tingkat
kecemasan yang dialami oleh ibu
hamil dimungkinkan terjadi karena
beberapa faktor antara lain: usia,
pengalaman kehamilan / paritas,
usia kehamilan dan pendidikan.
Tingkat pengetahuan dan
pengalaman tentang kehamilan dan
proses persalinan juga turut
menentukan tinggi rendahnya
kecemasan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar responden
adalah berumur 20-30 tahun, yaitu
sebanyak 10 responden (56%).
Seseorang yang lebih dewasa
biasanya lebih mampu
mengendalikan emosi dan lebih
tenang dalam menghadapi suatu
permasalahan. Namun demikian
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umur tidak bisa serta merta
dihubungkan dengan kemampuan
seseorang menghadapi stressor
terlebih yang berkaitan dengan
status kesehatan anggota
keluarganya, hal inilah yang
menyebabkan meskipun sebagian
besar responden berusia dewasa,
namun sebagian besar juga
mengalami kecemasan dalam
rentang yang berbeda.

Ditinjau dari riwayat paritas
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden adalah primipara, yaitu
sebanyak 12 responden (67%).
Setiap ibu hamil yang akan
melahirkan anak pertama akan
merasakan kecemasan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan ibu
hamil yang sudah pernah melahirkan
anak pertamanya. Kehamilan yang
terjadi pada seorang wanita terutama
kehamilan pertama dapat
menimbulkan ketidakseimbangan
psikologis, terutama dari segi emosi.
Secara umum hal itu ditandai dengan
adanya rasa bimbang, tertekan, dan
cemas. Hal-hal yang dicemaskan
oleh ibu hamil antara lain berkaitan
dengan persalinan yang akan dijalani,
dan kesehatan diri sendiri serta bayi
yang dikandung (Ambaryani, 2001).
Bagi klien yang sudah pernah
mengalami kehamilan, pengalaman
kehamilan dan persalinan
sebelumnya dapat dijadikan
gambaran dan merupakan suatu
bekal untuk menghadapi persalinan
berikutnya, walaupun tidak jarang
tetap muncul ketakutan dan
kecemasan. Dalam penelitian ini
terdapat 6 responden (23%) yang
sudah pernah mengalami kehamilan
dan persalinan. Meskipun demikian,

responden masih mengalami
kecemasan. Hal ini dimungkinkan
karena trauma nyeri persalinan dan
riwayat kehamilan dan persalinan
yang dialami sebelumnya.

Ditinjau dari pendidikan
menunjukkan bahwa sebagian kecil
responden adalah berpendidikan SD,
yaitu sebanyak 5 responden (28%).
Pendidikan diperlukan untuk
mendapat informasi misalnya hal –
hal yang menunjang kesehatan
sehingga dapat meningkatkan
kwalitas hidup (Notoatmodjo,
2007). Responden yang
berpendidikan tinggi lebih
mengetahui tentang kehamilan dan
persalinan sehingga memungkinkan
bagi pasien untuk memiliki
pemahaman dan gambaran positif
dalam benak pemikirannya.
Sementara responden berpendidikan
rendah diasumsikan kurang memiliki
pengetahuan terhadap kehamilan
dan persalinan, sehingga mereka
memiliki gambaran negatif tentang
persalinan dalam benak
pemikirannya, dan hal inilah yang
membuat mereka lebih cemas.

Ditinjau dari usia kehamilan
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden adalah dalam usia
kehamilan trimester III, yaitu
sebanyak 12 responden (67%). Pada
usia kandungan tujuh bulan ke atas,
tingkat kecemasan ibu hamil
semakin akut dan intensif seiring
dengan mendekatnya kelahiran
bayinya. Di samping itu, trimester
ini merupakan masa riskan
terjadinya kelahiran bayi premature
sehingga menyebabkan tingginya
kecemasan pada ibu hamil
(Manuaba, 2001). Perasaan-perasaan
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yang muncul dalam bentuk
kecemasan ini antara lain berkaitan
dengan keadaan janin yang
dikandungnya, ketakutan dan
kecemasan dalam menghadapi
persalinan, serta perubahan –
perubahan fisik dan psikis yang
terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin mendekati persalinan, ibu
hamil akan semakin cemas meski
dalam rentang kecemasan yang
berbeda.

2. Tingkat Kecemasan Pada Ibu
Hamil Sesudah Senam Prenatal
Yoga Di BPS. Ny. Farida Desa
Klurahan Kecamatan
Ngronggot

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilaksanakan di BPS Ny. Farida
Desa Klurahan Kecamatan
Ngronggot terhadap 18 responden
menunjukkan bahwa sesudah senam
prenatal yoga, menunjukkan bahwa
sebagian besar responden dalam
kategori tingkat kecemasan ringan,
yaitu sebanyak 12 responden (67%)
dan sebagian kecil responden dalam
kategori tingkat kecemasan normal,
yaitu sebanyak 3 responden (17%)
dan tidak satupun responden dalam
kategori tingkat kecemasan berat.
Kaplan (2000) mengatakan bahwa
kecemasan merupakan suatu respon
emosional yang tidak menyenangkan
penuh kekhawatiran, suatu rasa
takut yang tidak  terekpresikan  dan
tidak terarah karena sumber
ancaman atau pikiran tentang
sesuatu yang tidak akan datang dan
tidak jelas dan tidak teridentifikasi.
Kecemasan merupakan salah satu
bentuk emosi yang mempunyai
peran utama dalam proses
penyesuaian Individu,  yaitu suatu

sebagai indikator respon terhadap
stress  dan sebagai  suatu untuk
munghadapi stress selanjutnya.
Kecemasan dalam batas-batas
tertentu ternyata dianggap cukup
signifikan jika sebagai peringatan
adanya ancaman, sehingga untuk itu
individu dapat mempersiapkan
proses penyesuaian diri yang lebih
efektif.

Penurunan rasa cemas dan
takut merupakan hal yang sangat
penting selama masa kehamilan dan
persalinan karena stress emosional di
tambah dengan stress fisik
meningkatkan resiko persalinan.
Adanya penurunan tingkat
kecemasan sesudah senam prenatal
yoga ini membuktikan bahwa senam
prenatal yoga dapat memfasilitasi
penurunan stress dan kecemasan.
Namun demikian, karena sifat dari
kecemasan sangat individual dan
setiap individu memiliki
kemampuan menghadapi stress
berlainan dan derajat toleransi yang
berbeda bila berhadapan dengan
situasi stress terutama tentang
kehamilan dan persalinan
menyebabkan masih ada responden
yang mengalami kecemasan.

3. Pengaruh Senam Prenatal Yoga
Terhadap Penurunan
Kecemasan Pada Ibu Hamil Di
BPS. Ny. Farida Desa Klurahan
Kecamatan Ngronggot

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilaksanakan di BPS Ny. Farida
Desa Klurahan Kecamatan
Ngronggot terhadap 18 responden
menunjukkan bahwa sebelum senam
prenatal yoga sebagian responden
dalam kategori tingkat kecemasan
sedang, yaitu sebanyak 15
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responden (50%) dan sebagian kecil
responden dalam kategori tingkat
kecemasan berat, yaitu sebanyak 2
responden (11%) dengan skor rata-
rata kecemasan sebesar 61.72 dan
sesudah senam prenatal yoga
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden dalam kategori tingkat
kecemasan ringan, yaitu sebanyak 12
responden (67%) dan sebagian kecil
responden dalam kategori tingkat
kecemasan normal, yaitu sebanyak
3 responden (17%) dan tidak
satupun responden dalam kategori
tingkat kecemasan berat dengan skor
rata-rata kecemasan sebesar 51.44.

Hasil uji statistik
menggunakan uji paired t-test
menunjukkan signifikansi output p =
0.000, maka p < α 0.05, sehingga
H1 diterima yang berarti ada
pengaruh senam prenatal yoga
terhadap penurunan kecemasan pada
ibu hamil di BPS. Ny. Farida Desa
Klurahan Kecamatan Ngronggot.
Mekanisme perbedaan tingkat
kecemasan dapat dijelaskan dengan
teori gate kontrol yang menyatakan
bahwa masukan rangsangan stres,
tidak hanya dapat dikendalikan
dengan cara biokimia, tetapi bisa
juga dengan motivasi, dan proses
kognisi (Sholeh, 2005).

Yoga melatih otot-otot tubuh
yang disertai cara olah napas.
Melalui gerak tubuh yang disertai
teknik pengaturan napas dan
pemusatan konsentrasi, fisik ibu
akan lebih sehat, bugar dan kuat.
Emosi ibu pun akan lebih seimbang.
Setiap gerakan efek positip bagi
kesehatan sang ibu termasuk saat
proses persalinan tiba. Yoga juga
membuat calon ibu lebih rileks, dan

kondisi ini baik untuk janin. Saat
melakukan yoga seorang ibu harus
merasa enjoy dan tidak stres, karena
dapat merugikan bagi ibu dan
mengganggu pertumbuhan janin.
Teknik relaksasi yang juga selalu
menyertai latihan yoga, ternyata
mampu mengatasi kegalauan
perasaan seperti rasa cemas atau
sedih, serta menggantinya dengan
rasa tenang, bahagia serta bersikap
positif. Ibu hamil yang tenang akan
menerima dan membuka diri
terhadap seluruh proses yang terjadi
selama hamil hingga saat kelahiran
(Wiadnyana, 2010).

Penurunan kecemasan ini
sesuai dengan pendapat Sholeh
(2005) bahwa dimungkinkan terjadi
karena adanya respon emosional
positif yang ditransmisikan ke sistem
limbik dan korteks cerebral dengan
tingkat koneksitas yang kompleks
antara batang otak-talamus-
hipotalamus-prefrontal kiri dan
kanan-hipokampus dan amigdala.
Transmisi ini akan mengakibatkan
keseimbangan antara sintesis dan
sekresi neurotransmitter, GABA
(Gamma Amino Butyric Acid) dan
antagonis GABA yang diproduksi
oleh hipokampus dan amigdala,
dopamin, serotonin dan
norepinefrin yang dihasilkan oleh
prefrontal, asetilkolin, endorfin dan
encephalin oleh hipotalamus.

Menurut Guyton & Hall
(1997), susunan syaraf pusat
mentransmisikan informasi
neurologi menjadi respons biologik
dan fisiologik melalui berbagai
hormon, neuropeptida, dan
neurotransmitter, hypothalamic
pituitary adrenal axis (HPAA) dan
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sistem syaraf otonom terbukti
merupakan alur yang sangat
berperan dalam reaksi emosional,
optimis dan stres dan berhubungan
dengan respon imun. Berbagai
kondisi stres, dapat menyebabkan
aktivasi HPAA, walaupun berasal
dari sirkuit persyarafan dan
diperantarai neurotransmitter yang
berbeda, tergantung pada suasana
emosional, tenang, optimis, senang
atau cemas, susah atau stres.
Rangsang psikis ditransmisikan
melalui sistem limbik dan korteks
frontal. Rangsang psikis positif yang
dihasilkan dari kegiatan senam yoga,
mendatangkan persepsi positif,
dimana amigdala akan mengirimkan
informasi kepada Locus Coeruleus
(LC) yang mengaktifkan reaksi
syaraf otonom. Lewat hipotalamus,
mensekresi transmitter, endorfin,
dan encephalin, yang berfungsi
sebagai penghilang rasa sakit dan
pengendali CRF yang berlebihan.
Akibatnya HPAA (hypothalamic
pituitary adrenal axis) dalam
mensekresi ACTH (Adreno
Corticotropic Hormon) juga stabil
terkendali, demikian pula kortisol,
adrenalin dan noradrenalin serta
katekolamin menjadi stabil (Sholeh,
2005).

Pengaktifan reaksi syaraf
otonom oleh LC mampu
menghambat syaraf simpatis dan
parasimpatis sehingga menyebabkan
produksi neurotransmitter
terhambat. Penurunan aktivitas
simpatis ditandai dengan penurunan
tekanan darah, penurunan nadi,
penurunan tekanan arteri,
penurunan respirasi, tonus otot dan
laju metabolik. Sedangkan

penurunan aktivitas syaraf
parasimpatis bersifat setempat
ditandai dengan penurunan
frekuensi jantung, penurunan
peristaltik gastro intestinal dan
penurunan hiperasiditas lambung.
Pengontrolan aktivitas simpatis dan
parasimpatis oleh hipotalamus yang
diatur oleh pola emosi diatas
mengambarkan perubahan fisiologis
yang merupakan beberapa tanda
untuk menentukan penurunan
tingkat kecemasan.

Rasa percaya diri dan
optimisme, merupakan respon
emosi positif (positive thinking) yang
dapat menghindarkan reaksi stress
dan kecemasan, karena mendorong
individu untuk berfikir lebih realistis
dan siap menghadapi segala
persoalan hidup dengan tetap
bersikap konstruktif. Dalam sikap
optimis, orang akan terjaga dan
tetap dalam kondisi homeostasis.
Homeostasis terjadi karena adanya
mekanisme umpan balik yang
membatasi reaksi berlebihan dan
mempertahankan dalam kondisi
normal. Kegagalan homeostasis
terutama disebabkan oleh kegagalan
mekanisme umpan balik, yang dapat
menyebabkan timbulnya stres dan
kecemasan yang berlebihan.

Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa perasaan rileks
dan tenang setelah senam yoga
disebabkan karena senam yoga selain
mempengaruhi pelepasan endorfin,
berdampak pada sistem hormonal
yaitu menurunkan sekresi
katekolamin seperti epinefrin dan
norepinefrin di medula adrenal.
Penurunan katekolamin berdampak
pada kondisi fisik seperti
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menurunkan denyut jantung,
menurunkan kecepatan pernafasan,
dan menurunkan ketegangan otot
yang akan menyebabkan perasaan
nyaman, terkontrol serta rileks.

Hasil penelitian yang
menunjukkan adanya penurunan
kecemasan ibu hamil secara
signifikan membuktikan bahwa
senam prenatal yoga mampu
meningkatkan respon psikologis
yang positif sehingga ibu hamil
menjadi rileks dan lebih tenang
dalam menjalani kehamilan dan
menghadapi proses persalinan,
meskipun demikian, ada banyak
faktor yang mempengaruhi
kecemasan pada ibu hamil.sehingga
mungkin saja penurunan kecemasan
ini tidak hanya dipengaruhi oleh
senam prenatal yoga.

Kesimpulan
1. Sebelum Senam Prenatal sebagian

responden dalam kategori tingkat
kecemasan sedang, yaitu sebanyak
15 responden (50%) dan sebagian
kecil responden dalam kategori
tingkat kecemasan berat, yaitu
sebanyak 2 responden (11%) dengan
skor rata-rata kecemasan sebesar
61.72

2. Sesudah Senam Prenatal Yoga
sebagian besar responden dalam
kategori tingkat kecemasan ringan,
yaitu sebanyak 12 responden (67%)
dan sebagian kecil responden dalam
kategori tingkat kecemasan normal,
yaitu sebanyak 3 responden (17%)
dan tidak satupun responden dalam
kategori tingkat kecemasan berat
dengan skor rata-rata kecemasan
sebesar 51.44.

3. Ada pengaruh senam prenatal yoga
terhadap penurunan kecemasan pada
ibu hamil di BPS. Ny. Farida Desa
Klurahan Kecamatan Ngronggot
dengan hasil uji statistik
menggunakan uji paired t-test
menunjukkan signifikansi output p =
0.000 α ≤ 0.05 yang berarti H1
diterima.
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PENGETAHUAN  IBU TENTANG KARIES GIGI DENGAN TINDAKAN
PENCEGAHAN KARIES GIGI PADA ANAK PRASEKOLAH

(di Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil Muttaqien
Desa Sampung Kecamatan Sampung

Kabupaten Ponorogo)

Puji astutik, SYAIFUL ISLAM MUHAMMADIN

Staf Dosen
Stikes Satria Bhakti Nganjuk

ABSTRACT

Tooth caries represent chronic disease which attacking many at children. Most effective
precaution to tooth caries is with keep cleaning tooth and mouth. Intention of this research is to
know correlation knowledge of mother about tooth caries with precaution of tooth caries at child
of preschool in Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil Muttaqien Countryside of Sampung District of
Sampung Sub-Province of Ponorogo.

Research type is correlational with approach of cross sectional. Research executed on the  10-
15 December 2012. Its population 67 peoples and sampling technique is sampling purposive,
amount of sampel 40 people. Data collecting with quesioner and processed with statistical test
spearman Rho SPSS 16 for window  with α = 0,05.

From result of research, counted 27 responder ( 67,5%) owning knowledge of goodness,
counted 24 responder ( 60%) owning precaution enough and counted 14 responder ( 35%)
owning knowledge of goodness and precaution enough. Result of statistical test got ρ value =
0,003 < α = 0,05 with correlation coefficient 0,456. This show there is correlation knowledge
of mother about tooth caries with precaution of tooth caries at child of preschool in Tarbiyatul
Athfal Pesantren Sabilil Muttaqien Countryside of Sampung District of Sampung Sub-Province of
Ponorogo with  correlation rather low and have the character of to weaken.

To degrade occurence of tooth caries needed knowledge of mother about tooth caries and good
precaution effort. Responder can improve knowledge with searching information about treatment
of mouth and tooth from various media, and also improve preventive effort of tooth caries at child
of preschool like reminding child to brush teeth and lessen to eat food having the character of
cariogenic.

Keyword : Knowledge, Precaution, Mother, Caries Tooth, Child of Preschool
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Pendahuluan
Karies gigi adalah suatu penyakit

jaringan keras gigi (email, dentin dan
sementum) yang bersifat kronik progresif
dan disebabkan aktivitas jasad renik
dalam karbohidrat yang dapat diragikan
yang ditandai dengan demineralisasi
jaringan keras dan diikuti kerusakan zat
organiknya (Mansjoer, 2001). Karies
gigi merupakan penyakit jaringan keras
gigi yang paling sering ditemui.
Penyakit ini ditandai dengan adanya
kerusakan pada jaringan keras gigi itu
sendiri (Mozarta, 2012). Ada beberapa
alasan mengapa seringkali orang tua
kurang memperhatikan kebersihan dan
kesehatan gigi anak. Alasan yang paling
banyak ditemukan adalah masih banyak
orang tua yang beranggapan bahwa gigi
pada anak adalah gigi susu, jadi tidak
usah dirawat karena nanti juga akan
berganti dengan gigi tetap. Padahal
sebenarnya justru pada masa gigi susu
itulah anak harus mulai diajarkan untuk
menjaga kebersihan dan kesehatan
giginya (Deven, 2010). Hasil observasi
studi pendahuluan perilaku ibu tentang
perawatan gigi pada anak prasekolah di
Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo pada
tanggal 18 Oktober 2012 terhadap 10
ibu, didapatkan bahwa mayoritas ibu
cenderung kurang memperhatikan
tentang perawatan kesehatan gigi pada
anak.

Organisasi kesehatan dunia
(WHO) mengatakan bahwa angka
kejadian karies gigi pada anak pada
tahun 2003 mencapai 60-90%, di
Indonesia disinyalir sekitar 85% anak
balita sudah mengalami karies
(Pithaloka, 2012). Berdasarkan Riset
Kesehatan dasar (Riskesdas) yang

dilakukan pada tahun 2007, 89% anak
di bawah usia 12 tahun mengalami
karies gigi. Riset yang sama
menunjukkan, pasien penderita karies
berjenis kelamin perempuan sebanyak
24,5% dan berjenis kelamin laki-laki
sebanyak 22,5% (Angganararas, 2011).
Prevalensi karies gigi pada anak usia
prasekolah di Jakarta tahun 1988
sebanyak 85,17%. Tahun 2011, angka
kejadian karies pada anak usia 3-5 tahun
sebesar 81,2% (Halmien, 2012). Data
di  Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo
didapatkan data 50 anak (74,6%) dari
67 anak  mengalami karies gigi.

Karies gigi anak-anak disebabkan
oleh karena tidak mendapatkan
perawatan gigi, misalnya menghindari
gosok gigi (Setyaningsih, 2012).
Prevalensi karies gigi pada anak cukup
tinggi. Pendidikan bagi orangtua untuk
memperhatikan kesehatan gigi dan
mulut anak perlu ditingkatkan
(Halmien, 2012). Ini merupakan
penyakit multifaktorial dengan empat
faktor utama yang saling
mempengaruhi, antara lain: hospes
(terutama lidah dan gigi), mikroflora,
substrat atau diet, dan waktu.
Demineralisasi yang memulai
pembentukan karies disebabkan oleh
sekresi asam oleh bakteri yang
mengkolonisasi gigi yang rentan dan
fermen diet karbohidrat. Faktor
sekunder lain yang penting adalah
praktik oral hygiene, aliran saliva dan
adanya fluorida di dalam air dan botol
(Rudolph, 2007).   Dampak yang
terjadi bila sejak awal sudah mengalami
karies gigi adalah selain fungsi gigi
sebagai pengunyah terganggu, anak juga
akan mengalami gangguan dalam
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menjalankan aktivitasnya sehari-hari
sehingga anak tidak mau makan dan
akibat yang lebih parah dapat terjadi
malnutrisi, anak tidak dapat belajar
karena kurang berkonsentrasi sehingga
akan mempengaruhi kecerdasan
(Ardiyanti, 2007).

Bagi para orang tua di rumah,
pendidikan kesehatan gigi sudah harus
dimulai sejak gigi pertama ada dalam
mulut anak. Caranya dengan selalu
membersihkan gigi anak setiap selesai
minum susu atau selesai makan. Tidak
perlu menggunakan sikat gigi, namun
bisa dilakukan dengan menggunakan
kain kassa lembut yang dibasahi dengan
air hangat. Ketika ibu membersihkan
gigi dengan kain lembut yang dibasahi
air hangat, anak merasa bahwa kegiatan
membersihkan gigi adalah kegiatan yang
menyenangkan dan itu akan terekam
dalam memori anak (Deven, 2010).
Orang tua harus menjadi penanggung
jawab utama sampai anak telah
mengembangkan keterampilan motorik
halus untuk melakukan tugasnya secara
memuaskan sekitar umur enam tahun
(Rudolph, 2007). Hygiene mulut dapat
membantu mempertahankan status
kesehatan mulut, gigi, gusi dan bibir
(Potter, 2006). Namun tidak semua
anak senang gosok gigi, beberapa anak
kadang harus dipaksa bahkan dengan
kemarahan agar mereka mau
membersihkan gigi mereka. Kesehatan
gigi anak usia prasekolah dipengaruhi
oleh perilaku ibu khususnya dalam
menjaga kebersihan gigi dan diperlukan
peningkatan pengetahuan dan sikap ibu
tentang cara merawat gigi pada anak.
Dari uraian di atas peneliti ingin
meneliti hubungan antara pengetahuan
ibu tentang karies gigi dengan tindakan

pencegahan karies gigi pada anak
prasekolah.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara
pengetahuan ibu tentang karies gigi
dengan tindakan pencegahan karies
gigi pada anak prasekolah di
Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo.

2. Tujuan Khusus
a. Mengidentifikasi pengetahuan ibu

tentang karies gigi pada anak
prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo.

b. Mengidentifikasi tindakan ibu
dalam pencegahan karies gigi
pada anak prasekolah di
Tarbiyatul Athfal Pesantren
Sabilil Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo.

c. Menganalisis  hubungan antara
pengetahuan ibu tentang karies
gigi dengan tindakan pencegahan
karies gigi pada anak prasekolah
di Tarbiyatul Athfal Pesantren
Sabilil Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo.

Metdologi penelitian
Rancangan pada penelitian ini

digunakan adalah korelasional yang
bertujuan mengungkapkan hubungan
korelatif antar variabel. Peneliti dapat
mencari, menjelaskan suatu hubungan,
memperkirakan, menguji berdasarkan
teori yang ada (Nursalam, 2008).



Jurnal Kesehatan Stikes Satriya Bhakti Nganjuk, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

96

Pengukuran variabel dependen dan
independen menggunakan Cross
Sectional. Penelitian Cross Sectional
adalah suatu penelitian untuk
mempelajari dinamika korelasi antara
faktor-faktor resiko dengan efek,
dengan cara pendekatan, observasi atau
pengumpulan data sekaligus pada suatu
saat (Notoatmodjo, 2010).

Penelitian ini dilaksanakan pada
tanggal 10 - 15 Desember 2012. Lokasi
yang digunakan sebagai objek penelitian
adalah di Tarbiyatul Athfal Pesantren
Sabilil Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo. Pada penelitian ini
populasinya adalah semua ibu yang
mempunyai anak prasekolah di
Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo
sebanyak 67 orang. Sampel dalam
penelitian ini adalah ibu yang
mempunyai anak prasekolah di
Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo yang
memenuhi kriteria inklusi penelitian
sejumlah 40 responden. Sebanyak 27
responden masuk kriteria eksklusi
dengan alasan 12 orang bekerja di luar
negeri dan 15 orang tidak lengkap
dalam mengisi kuesioner. Sampling
dalam penelitian ini menggunakan
purposive sampling yaitu metode yang
memilih sampel diantara populasi sesuai
yang dikehendaki peneliti sehingga
sampel tersebut dapat mewakili
karakteristik populasi yang dikenal
sebelumnya.

Jenis variabel yang digunakan
oleh peneliti dalam penelitian ini ada
dua yaitu variabel Independen, yaitu
pengetahuan ibu tentang karies gigi dan

variabel dependen pada penelitian ini
adalah tindakan pencegahan karies gigi.
Untuk menganalisis hubungan antara
pengetahuan ibu tentang karies gigi
dengan tindakan pencegahan karies gigi
digunakan uji statistik Spearman rank.
Tingkat kemaknaan (α) pada penelitian
ini adalah nilai α = 0,05 (5%). Jika ρ ≤
α maka hipotesis alternatif (H1)
diterima dan hipotesis nihil (H0)
ditolak,  berarti ada hubungan antara
kedua variabel. Jika ρ > α maka
hipotesis nihil (H0) diterima dan
hipotesis alternatif (H1) ditolak,
berarti tidak ada hubungan antara
kedua variable

Hasil Penelitian
1. Pengetahuan ibu tentang karies gigi

di Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Ponorogo

Pengetahuan ibu
tentang karies

gigi
Frekuensi Persentase

(%)

Baik
Cukup
Kurang

27
13
0

67,5
32,5

0
Jumlah 40 100

Dari tabel 4.1 didapatkan dari 40
responden yang diteliti, sebagian
besar yaitu sebanyak  27 responden (
67,5%) memiliki pengetahuan baik
tentang karies gigi.

2. Tindakan pencegahan karies gigi di
Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Ponorogo

Tindakan
pencegahan Frekuensi Persentase

(%)

Baik 14 35

Cukup 24 60

Kurang 2 5
Jumlah 40 100
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Dari tabel dapat diketahui dari
40 responden yang diteliti, sebagian
besar yaitu sebanyak 24 responden
(60%) memiliki tindakan
pencegahan yang cukup terhadap
karies gigi pada anak prasekolah.

3. Hubungan pengetahuan ibu tentang
karies gigi dengan tindakan
pencegahan karies gigi pada anak
prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Ponorogo

Pengetahuan
Ibu tentang
Karies Gigi

Tindakan Pencegahan Karies Gigi

Baik Cukup Kurang Total
Freku
ensi

Freku
ensi

Freku
ensi

Freku
ensi

Baik 13 14 0 27
Cukup 1 10 2 13
Kurang 0 0 0 0
Total 14 24 2 40

Dari tabel didapatkan hampir
setengahnya yaitu sebanyak 14
responden (35%) memiliki
pengetahuan baik tentang karies gigi
dan tindakan cukup dalam
pencegahan karies gigi.

Dari hasil uji statistik yang
menggunakan Spearman rho dengan
program SPSS 16 for windows untuk
menganalisis pengetahuan ibu
tentang karies gigi dengan tindakan
pencegahan karies gigi pada anak
prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo didapatkan
hasil nilai probability (ρ) = 0,003
dengan α = 0,05 dan koefisien
korelasi (r) = 0,456. Jadi ρ ≤ α, hal
ini berarti hipotesis penelitian (H1)
diterima yang menyatakan ada
hubungan antara pengetahuan ibu
tentang karies gigi dengan tindakan

pencegahan karies gigi pada anak
prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo dengan tingkat
keeratan  hubungan agak rendah dan
sifat hubungan yang lemah.

Pembahasan
1. Pengetahuan ibu tentang karies gigi

di Tarbiyatul Athfal Pesantren
Sabilil Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Ponorogo

Dari hasil penelitian didapatkan
bahwa sebagian besar responden
mempunyai pengetahuan baik,
yaitu  sebanyak 27 responden
(67,5%). Pengetahuan ibu tentang
karies gigi diantaranya dipengaruhi
oleh usia, pendidikan, dan jumlah
anak. Sebagian besar responden
yaitu sebanyak 22 responden (55%)
berusia 31-40 tahun, hampir
setengahnya yaitu 18 responden
(45%) berpendidikan SMA, serta
hampir setengahnya yaitu 14
responden (35%) memiliki 2 orang
anak. Hasil uji statistik usia dengan
pengetahuan diperoleh ρ value =
0,036,  pendidikan dengan
pengetahuan ρ value = 0,000, dan
jumlah anak dengan pengetahuan ρ
value = 0,002.

Semakin tinggi usia seseorang
maka tingkat pengetahuannya akan
bertambah seiring dengan
pengalaman hidup (Notoatmodjo,
2003). Pengetahuan merupakan
hasil dari tahu dan hal ini terjadi
setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu obyek
tertentu. Penginderaan terjadi
melalui panca indera manusia
(Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan
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merupakan domain yang sangat
penting untuk terbentuknya
tindakan seseorang. Salah satu
faktor lain yang mempengaruhi
pengetahuan adalah  pendidikan,
baik formal maupun informal.
Semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorang semakin mudah
menerima informasi sehingga
pengetahuan yang dimiliki juga
bertambah. Tujuan pendidikan
adalah untuk menambah dan
meningkatkan pengetahuan
seseorang, sehingga semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang
semakin tinggi pula pengetahuan
yang dimiliki. Seseorang yang
memiliki tingkat pemahaman yang
lebih baik akan lebih mudah
memperoleh informasi dengan
tepat sehingga pengetahuannya akan
bertambah (Notoatmodjo, 2003).

Dengan bertambahnya usia
seseorang diharapkan akan
bertambah pula tingkat
pengetahuan yang dimilikinya
karena diasumsikan usia tua telah
banyak mendapatkan informasi
terutama yang berkaitan dengan
perawatan gigi dan mulut yang
didapatkan selama hidupnya. Hal
ini merupakan pembelajaran yang
bisa meningkatkan pengetahuan
yang dimilikinya. Pengalaman yang
ada sebelumnya memberikan
pemahaman yang lebih baik
sehingga pengetahuannya
bertambah, seperti ibu yang
memiliki 2 anak diharapkan akan
memiliki pengetahuan yang lebih
baik mengenai perawatan gigi dan
mulut anak karena sudah
berpengalaman mengasuh anak
sebelumnya.

2. Tindakan pencegahan karies gigi di
Tarbiyatul Athfal Pesantren Sabilil
Muttaqien Desa Sampung
Kecamatan Sampung Ponorogo

Dari hasil penelitian didapatkan
bahwa sebagian besar responden
sebanyak 24 responden (60%)
memiliki tindakan yang cukup
dalam pencegahan karies gigi pada
anak prasekolah. Tindakan
pencegahan karies gigi pada anak
prasekolah dipengaruhi oleh
pendidikan, pekerjaan dan jenis
kelamin anak. Hampir setengahnya
responden yaitu sebanyak 10
responden (25%) berpendidikan
SMA, sebagian besar responden
yaitu sebanyak 23 responden
(57,5%) bekerja sebagai ibu rumah
tangga dan hampir setengahnya
yaitu 13 responden (32,5%)
memiliki anak prasekolah berjenis
kelamin perempuan. Hasil uji
statistik pendidikan dengan
tindakan pencegahan karies gigi
anak prasekolah diperoleh ρ value =
0,031. Hasil uji statistik pekerjaan
dengan tindakan pencegahan karies
gigi anak prasekolah diperoleh ρ
value = 0,001, dan hasil uji statistik
jenis kelamin anak dengan tindakan
pencegahan karies gigi anak
prasekolah diperoleh ρ value =
0,014.

Tindakan seseorang dipengaruhi
oleh faktor eksternal salah satunya
adalah lembaga pendidikan.
Menurut Notoatmodjo (2003),
lembaga pendidikan adalah suatu
sistem yang mempunyai pengaruh
dalam pembentukan tindakan
karena meletakkan dasar pengertian
dan konsep moral dalam diri
individu. Tindakan seseorang juga
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dipengaruhi oleh faktor internal
dari dalam diri orang tersebut, salah
satunya adalah motivasi. Motivasi
merupakan dorongan yang timbul
pada diri seseorang baik secara
sadar maupun tidak sadar untuk
melakukan tindakan tertentu
(Notoatmodjo, 2003).   Seseorang
yang berpendidikan tinggi ada
kalanya kurang memiliki motivasi
terutama dalam perawatan gigi dan
mulut sehingga tindakan
pencegahannyapun kurang
dilaksanakan.

Selain itu faktor eksternal lain
yang berpengaruh terhadap
tindakan seseorang adalah media
massa.  Di zaman sekarang ini
media tersebut merupakan bagian
dari hidup kita sehingga semakin
banyak informasi terutama yang
berkaitan dengan kesehatan akan
mempengaruhi tindakan seseorang.
Orang akan termotivasi untuk
mencoba atau melakukan tindakan
yang baru dilihatnya atau dibacanya
dari sebuah media jika tertarik
dengan isi pesan yang disampaikan
terutama yang berkaitan dengan
kesehatan. Ibu yang bekerja sebagai
ibu rumah tangga biasanya lebih
banyak memiliki waktu untuk
kegiatan seperti menonton televisi
sehingga lebih banyak informasi
yang didapatkan terutama yang
berhubungan dengan kesehatan gigi
dan mulut. Selain itu anak
perempuan cenderung lebih rajin
dalam hal perawatan diri khususnya
gigi dan mulut sehingga ibu kurang
begitu mengawasinya dalam hal
perawatan gigi dan mulut.

3. Hubungan Pengetahuan Ibu tentang
Karies Gigi dengan Tindakan
Pencegahan Karies Gigi Pada Anak
Prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Ponorogo

Tabulasi silang pengetahuan ibu
tentang karies gigi dengan tindakan
pencegahan karies gigi anak
prasekolah didapatkan hampir
setengahnya yaitu sebanyak 14
responden (35%) memiliki
pengetahuan yang baik tentang
karies gigi dan tindakan pencegahan
karies gigi cukup. Dari hasil uji
analisis Spearman rho dengan SPSS
16 for windows didapatkan nilai
probability (ρ value) = 0,003 dengan
α = 0,05. Dengan demikian ρ ≤ α
berarti H1 diterima, artinya ada
hubungan antara pengetahuan ibu
tentang karies gigi dengan tindakan
pencegahan karies gigi pada anak
prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo. Nilai
koefisien korelasinya adalah 0,456
yang berarti tingkat keeratan
hubungannya agak rendah dan sifat
hubungannya lemah.

Berdasarkan penelitian Nila
Silvana (2010), dari 104 anak balita
sebanyak  65% mengalami karies
gigi. Terdapat hubungan yang
signifikan antara pengetahuan ibu
tentang karies gigi dengan kejadian
karies gigi anak. Demikian pula
Fankari (2004) menjelaskan bahwa
penyebab timbulnya masalah
kesehatan gigi dan mulut pada
masyarakat salah satunya adalah
faktor perilaku atau sikap
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mengabaikan kesehatan gigi dan
mulut karena pengetahuan yang
kurang tentang kesehatan gigi dan
mulut.

Dari hal tersebut jelas bahwa
kejadian karies gigi pada anak
prasekolah erat kaitannya dengan
pengetahuan ibu tentang karies gigi
dan tindakan pencegahannya. Anak
masih tergantung oleh orang
dewasa terutama ibu yang
mengasuhnya dalam menjaga
kebersihan dan kesehatan giginya
karena pengetahuan anak yang
masih kurang. Anak usia prasekolah
masih belum memahami bagaimana
memelihara kebersihan dan
kesehatan gigi dan mulut.
Pendidikan yang tinggi belum tentu
memiliki  tindakan yang baik dalam
pencegahan karies gigi anak
prasekolah. Hal ini karena
kurangnya motivasi dan kemauan
dalam diri ibu sebagai pengasuh.
Dari sini perlu diberikan
penyuluhan kesehatan kepada ibu
untuk meningkatkan motivasinya
dalam melatih anak atau melakukan
tindakan pencegahan karies gigi
pada anak prasekolah. Pengetahuan
yang baik tanpa adanya motivasi
yang tinggi untuk melakukan suatu
tindakan maka tetap saja hasil yang
diharapkan tidak akan tercapai.

Simpulan
1. Hampir seluruhnya pengetahuan ibu

tentang karies gigi di Tarbiyatul
Athfal Pesantren Sabilil Muttaqien
Desa Sampung Kecamatan Sampung
Ponorogo adalah baik, yaitu
sebanyak 27 responden (67,5%).

2. Hampir seluruhnya tindakan
pencegahan karies gigi anak

prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Ponorogo  adalah cukup, yaitu
sebanyak 24 responden (60%).

3. Ada hubungan antara pengetahuan
ibu tentang karies gigi dengan
tindakan pencegahan karies gigi pada
anak prasekolah di Tarbiyatul Athfal
Pesantren Sabilil Muttaqien Desa
Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo dengan ρ value
= 0,003 dan r = 0,456.
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