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ABSTRAK 

Sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2008 pasal 12 ayat 1 tentang Pengelolaan 

Sampah disebutkan bahwa "Setiap orang dalam mengelola sampah rumah tangga wajib 

mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan 

Laporan Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan tahun 2010 di UPTD Puskesmas 

Sindang, dilaporkan bahwa desa yang memiliki prosentase terburuk menurut jenis 

penanganan sampah domestik yang memenuhi syarat yaitu Desa Pasirayu. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor determinan perilaku dengan penanganan 

sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012. 

Rancangan dalam penelitian ini adalah Cross sectional, Populasi penelitian ini adalah seluruh 

rumah yang ada di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka sebanyak 235 

rumah. Jumlah sampel sebanyak 70 orang ibu nimah tangga yang diambil secara proportional 

random sampling. Hasil uji statistik didapatkan bahwa pengetahuan (p = 0,000) dan sarana (p 

= 0,049) mempunyai hubungan yang bermakna dengan penanganan sampah domestik di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012. Hasil penelitian dapat 

ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga tentang 

penanganan sampah domestik melalui penyuluhan, perlunya penyediaan sarana yang 

memadai secara kualitas dan kuantitas serta optimalisasi fungsi dan peranan penyuluh 

kesehatan dan sosialisasi pembuatan peraturan desa/perdes terkait dengan penanganan 

sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.  

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Sarana, Peran Serta Tenaga Kesehatan dan Penanganan 

Sampah domestik. 

 

ABSTRACT 
In accordance with Act 18 of 2008 section 12 subsection 1 of the Waste Management stated 

that "Every person in the household waste management shall reduce and handle waste in an 

environmentally sound manner". Based on the Environmental Health Program Evaluation 

Report of 2010 on UPTD Puskesmas Sindang, reported that the village had the worst 

percentage of domestic waste by type of eligible is Desa Pasirayu. The purpose of this study 

was to determine the relationship between the behavior of the determinant factor in the 

handling of domestic waste in the Desa Pasirayu Kabupaten Majalengka of 2012. The design 

used in this study was cross sectional. The study population was all the houses in the Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka district as much as 235 homes. The 

number of samples as many as 70 people a housewife who is taken as proportional random 

sampling. Statistical test results obtained that knowledge (p = 0.000) and means (p = 0.049) 

had a significant association with the handling of domestic waste in the Village District 

Pasirayu Sindang Majalengka of 2012. The results can be followed up with efforts to increase 

knowledge and attitude of the housewife on domestic waste management through counseling, 

in addition to the provision of adequate facilities in terms of quality and quantity as well as 

optimization of the function and role of health educators and socialization rule making 

village/Perdes associated with handling domestic waste in Desa Pasirayu Kabupaten 

Majalengka. Keywords: Knowledge, Attitude, Facilities, Health Workers Participation and 

Domestic Waste Management. 

 

 



PENDAHULUAN 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat tersebut salah satunya dengan cara 

menciptakan lingkungan yang sehat diantaranya dengan melakukan upaya penanganan 

sampah domestik yang baik dan benar. Kepedulian masyarakat akan lingkungan yang bersih 

dan sehat diantaranya dengan cara penanganan sampah domestik yang mereka lakukan, 

namun hingga saat ini masih banyak sampah domestik yang belum tertangani dengan baik 

dan tepat, sampah domestik masih terlihat berserakan dimana-mana dan menimbulkan bau 

yang tak sedap serta mengganggu estetika.l 

Sampah domestik masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Masyarakat kita masih mempunyai kebiasaan yang buruk dalam hal menangani sampah 

domestik seperti langsung membuang ke sungai, selokan, kebun, bahkan membiarkannya 

begitu saja, sehingga terjadi penumpukan sampah yang dapat mengganggu estetika, 

menimbulkan beberapa gangguan baik terhadap lingkungan maupun kesehatan, menjadi 

tempat berkembangbiaknya vektor penyakit, dapat mencemari air dan apabila musim hujan 

tiba dapat menimbulkan banjir dikarenakan pendangkalan sungai oleh sampah yang dibuang 

ke sungai.2 

Di Provinsi Jawa Barat sendiri hingga bulan Januari tahun 2009 penanganan sampah 

belum optimal, baru 11,5% sampah didaerah perkotaan yang diangkut oleh petugas, 63,35% 

sampah ditimbun atau dibakar, 6,35% sampah dibuat kompos dan 19,05% sampah dibuang ke 

sungai. Sementara didaerah pedesaan sebanyak 19% sampah diangkut oleh petugas, 54% 

sampah ditimbun atau dibakar, 7% sampah dibuat kompos dan 20% sampah dibuang ke 

sungai atau sembarangan.3 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Majalengka tahun 2010, dari 4037 rumah hanya 439 yang memiliki tempat sampah, dan 

berdasarkan Laporan Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan tahun 2010 dt UPTD 

Puskesmas Sindang, dilaporkan bahwa desa yang memiliki prosentase terburuk menurut jenis 

penanganan sampah domestik yang memenuhi syarat yaitu Desa Pasirayu, hal ini terlihat dari 

363 jumlah ibu rumah tangga dan 235 jumlah rumah yang ada di Desa Pasirayu tempat 

sampah hanya terdapat di 25 rumah saja.4 

Tahapan penanganan sampah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemusnahan tidak dilakukan seluruhnya tetapi hanya pada tahap pewadahan dan pemusnahan 

saja, hal ini terlihat dari prosentase membuang sampah ke sungai sebesar 69% atau 250 ibu 

rumah tangga dari 363 jumlah ibu rumah tangga dan yang langsung membakar sampah 

tersebut sebesar 31% atau 113 ibu rumah tangga dari 363 jumlah ibu rumah tangga di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Hal ini menjadikan wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Sindang dalam hal penanganan sampah dirumah tangga menduduki 

peringkat ke 26 dari 31 Puskesmas yang ada di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2011.4 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul "Hubungan Antara Faktor Determinan Perilaku dengan Penanganan Sampah Domestik 

di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012". 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross sectional, yaitu mencari 

hubungan antara faktor risiko (independent) dengan faktor efek (dependent) dimana 

melakukan observasi atau pengukuran variabel sekali dan sekaligus pada waktu yang sama.5 

Populasi pada penelitian ini subjek yang adalah seluruh rumah di Desa Pasirayu 

Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012 sebanyak 235 rumah. 

Sampel dalam penelitian ini memakai rumus alokasi proportional sehingga didapatkan 

yaitu sebanyak 70 sampel dengan deknik pengambilan sampel yang dilakukan secara 

proportional random sampling. 

 



HASIL PENELITIAN 

1. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012 

 

Tabel 1.    Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012 

 

Pengetahuan 

Penanganan Sampah Domestik 
Total 

p value Baik Kurang 

N % N % N % 

Baik 

Kurang  

36 

0 

100 

0 

0 

34 

0 

100 

36 

34 

100 

100 0,00 

Jumlah  36 51,4 34 48,6 70 100 

 

Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,000 yang 

berarti Ha diterima maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu rumah tangga tentang penanganan sampah domestik dengan penanganan 

sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

 

2. Hubungan Antara Sikap Dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa Pasirayu 

Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012 

 

Tabel 2.    Hubungan Antara Sikap Dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa Pasirayu 

Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012 

 

Sikap  

Penanganan Sampah Domestik 
Total 

p value Baik Kurang 

N % N % N % 

Negatif  

Positif  

10 

26 

58,8 

49,1 

7 

27 

41,2 

50,9 

17 

53 

100 

100 0,673 

Jumlah  36 51,4 34 48,6 70 100 

 

Berdasarkan tabel 2 hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,673 yang 

berarti Ha ditolak maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap 

ibu rumah tangga dengan penanganan sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang 

Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

 

3. Hubungan Antara Sarana Dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa Pasirayu 

Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012 

 

Tabel 3. Hubungan Antara Sarana Dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2012 

 

Sarana  

Penanganan Sampah Domestik 
Total 

p value Baik Kurang 

N % N % N % 

Baik  

Kurang  

16 

20 

40 

66,7 

24 

10 

60 

33,3 

40 

30 

100 

100 0,049 

Jumlah  36 51,4 34 48,6 70 100 

 

 



Berdasarkan tabel 3 hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value - 0,049 yang 

berarti Ha diterima maka ada hubungan yang signifikan antara sarana dengan penanganan 

sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

 

4. Hubungan Antara Peran Serta Tenaga Kesehatan Dengan Penanganan Sampah 

Domestik Di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 

2012 

 

Tabel 4.    Hubungan Antara Peran Serta Tenaga Kesehatan Dengan Penanganan Sampah 

Domestik Di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 

2012 

 

Peran Serta 

Tenaga 

Kesehatan 

Penanganan Sampah Domestik 
Total 

p value Baik Kurang 

N % N % N % 

Baik  

Kurang  

23 

13 

59 

41,9 

16 

18 

41 

58,1 

39 

31 

100 

100 0,240 

Jumlah  36 51,4 34 48,6 70 100 

 

Berdasarkan tabel 4 hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value = 0,240 yang 

berarti Ha ditolak maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara peran 

serta tenaga kesehatan dengan penanganan sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan 

Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Penanganan Sampah Domestik 

Di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka 

Hasil wawancara terhadap 70 sampel ibu rumah tangga didapatkan hasil bahwa kurang 

dari setengah responden memiliki pengetahuan kurang tentang penanganan sampah 

domestik. Hasil uji statistik didapatkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan penanganan sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang 

Kabupaten Majalengka. 

Hasil penelitian ini mendukung pula teori tentang proses adopsi, yang menyatakan 

bahwa proses adopsi suatu inovasi dihasilkan dari pengetahuan (knowledge) yang 

dilaksanakan dengan cukup sering atau secara kontinyu.7 Pengetahuan seseorang akan 

terus berkembang jika ia menerima berbagai informasi secara berkesinambungan. 

Penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan (knowledge) 

merupakan unsur-unsur yang penting dalam merubah perilaku seseorang, selain faktor 

keyakinan atau kepercayaan tentang kebenaran dari apa yang akan dilakukannya.8 

Adanya hubungan antara pengetahuan dengan penanganan sampah domestik peneliti 

asumsikan karena responden yang mempunyai pengetahuan tentang penanganan sampah 

domestik lebih banyak yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga keterpaparan 

informasi tentang penanganan sampah domestik sulit diterima sehingga responden dalam 

melakukan penanganan sampah domestik masih dalam kategori kurang, 

 

2. Hubungan antara Sikap Responden dengan Penanganan Sampah Domestik di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka 

Hasil wawancara terhadap 70 sampel ibu ramah tangga didapatkan hasil bahwa 

sebagian kecil responden memiliki sikap negatif dalam penanganan sampah domestik. 

Hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan 



penanganan sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten 

Majalengka. 

Tidak adanya hubungan antara sikap ibu rumah tangga dengan penanganan sampah 

domestik, diasumsikan sejalan dengan pernyataan Newcomb bahwa sikap masih 

merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang 

terbuka, dimana sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.9 

Hal itulah yang menjadikan dasar ibu rumah tangga dalam memberikan jawaban 

pernyataan sikap dalam penanganan sampah domestik dilakukan secara spontan dan 

hanya pada tingkatan merespon dimana memberikan jawaban apabila ditanya. Sehingga 

walaupun responden melakukan penanganan sampah domestik kurang, tetapi dalam 

pernyataan sikap penanganan sampahnya bisa saja baik. Sehingga hal ini menjadikan 

tidak adanya hubungan antara sikap dengan penanganan sampah domestik. 

 

3. Hubungan antara sarana dengan Penanganan Sampah Domestik Di Desa Pasirayu 

Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka 

Hasil wawancara dan observasi terhadap 70 sampel ibu rumah tangga didapatkan hasil 

bahwa kurang dari setengah responden yaitu 30 orang (42,9%) memiliki keadaan sarana 

yang kurang dalam penanganan sampah domestik dan hasil uji statistik didapatkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dengan penanganan sampah 

domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. 

Ketersediaan sarana yang ada dirumah akan mempermudah dalam proses penanganan 

sampah selanjutnya, terlebih apabila sampah sudah dipilah antara sampah organik dan 

sampah anorganik sehingga semakin menguatkan hubungan antara sarana dengan 

penanganan sampah domestik.9 

Adanya hubungan antara sarana dengan penanganan sampah domestik di Desa 

Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka diasumsikan ketika terdapat sarana 

yang memadai didalam rumah tentunya akan berefek pada penanganan sampah domestik 

yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. 

 

4. Hubungan  antara  peran  Serta  Tenaga  Kesehatan  dengan  Penanganan  Sampah 

Domestik Di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka 

Hasil wawancara terhadap 70 sampel ibu rumah tangga didapatkan hasil bahwa 

kurang dari setengah responden menyatakan kurang terhadap peran serta tenaga 

kesehatan dalam penanganan sampah domestik dan hasil uji statistik didapatkan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara peran serta tenaga kesehatan dengan penanganan 

sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. 

Tidak adanya hubungan antara peran serta tenaga kesehatan dengan penanganan 

sampah domestik, diasumsikan bahwa peran serta tenaga kesehatan melalui penyuluhan 

kurang begitu dirasakan manfaatnya oleh ibu rumah tangga hal iiii terlihat dari 

keterlibatan tenaga kesehatan melalui penyuluhan tentang penanganan sampah domestik 

belum bisa memberikan intervensi pada ibu rumah tangga dalam melakukan penanganan 

sampah domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. 

 

SIMPULAN 

1. Ada hubungan antara pengetahuan ibu rumah tangga dengan penanganan sampah 

domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

2. Tidak ada hubungan antara sikap ibu rumah tangga dengan penanganan sampah domestik 

di Desa Pasirayu Keeamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

3. Ada hubungan antara sarana dengan penanganan sampah domestik di Desa Pasirayu 

Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 



 

4. Tidak ada hubungan antara peran serta tenaga kesehatan dengan penanganan sampah 

domestik di Desa Pasirayu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2012. 

 

SARAN 
1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang penanganan 

sampah domestik melalui  penyuluhan  sehingga  Sanitarian  berfungsi  sebagai   fasilitator  

dalam pemecahan masalah terkait penanganan sampah domestik di Desa Pasirayu 

khususnya dan diwilayah kerja UPTD Puskesmas Sindang pada umumnya. 

2. Perlunya penyediaan sarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas dalam penanganan 

sampan  domestik di  Desa Pasirayu Kecamatan  Sindang Kabupaten Majalengka baik 

ketersediaan dalam skala rumah tangga maupun secara menyeluruh dalam tingkat Desa. 

3. Perlunya optimalisasi fungsi dan peranan penyuluh kesehatan masyarakat di UPTD 

Puskesmas Sindang terutama terkait penyuluhan tentang penanganan sampah domestik di 

Desa Pasirayu khususnya dan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sindang pada umumnya. 

4. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan peraturan Desa/Perdes diwilayah 

kerja UPTD Puskesmas Sindang terkait dengan penanganan sampah domestik agar dimasa 

yang akan datang penanganan sampah bisa dilakukan secara optimal, baik dan benar sesuai 

dengan yang tercantum dalam Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. 
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ABSTRAK 

Setiap prosedur pembedahan harus menjalani anestesi dan melalui tahap pasca bedah, maka 

setiap pasien yang selesai menjalani operasi dengan anestesi umum ataupun anestesi regional 

terlebih dahulu dirawat di ruang pemulihan sebelum pindah ke ruang perawatan atau langsung 

dirawat di ruang intensif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

sebanyak 55 sampel. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa lebih dari setengah 

responden telah melaksanakan serah terima pasien dari petugas kamar operasi ke petugas 

ruang pemulihan dengan baik, Lebih dari setengah responden sudah melakukan pengelolaan 

jalan nafas, pengelolaan keseimbangan cairan dan memberikan keamanan dengan cukup baik. 

Lebih dari setengah responden melakukan pengelolaan hipotermi, Penilaian pasien pindah 

dari ruang pemulihan (aldrete score) dan Serah terima pasien dari petugas ruang pemilihan ke 

petugas ruang perawatan dengan baik. Saran Perlu peningkatan kerjasama yang baik dalam 

penatalaksanaan pasien pascaoperatif di ruang pemulihan antara petugas kamar operasi, 

petugas ruang pemulihan dan petugas ruang perawatan Kata Kunci: Penatalaksanaan Pasien 

Pasca Operatif 

 

ABSTRACT 

Every surgical procedure to undergo anesthesia and through postoperative phase, each patient 

underwent surgery done under general anesthesia or regional anesthesia is first treated in the 

recovery room before moving to the Infirmary or directly admitted to intensive care. Samples 

in this study using purposive sampling technique of samples obtained by 55 samples. Based 

on the research results that more than half of respondents have implemented handover of 

patients from the operating room personnel to properly staff the recovery room. More than 

half of respondents have done airway management, management of fluid balance and provide 

security well enough. More than half of the respondents to manage hypothermia, Assessment 

of patients moved from the recovery room (Aldrete score) and the official handover of 

patients from the recovery room to the treatment room with a good officer. Suggestion Need 

to increase cooperation both in the postoperative management of patients in the recovery 

room between officers operating room, recovery room attendant and room attendant care. 

Keywords: Management of Post-Operative Patients 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, menyebabkan perubahan indikasi pembedahan. 

Saat ini pembedahan dilakukan dengan berbagai macam indikasi diantaranya untuk 

diagnostic kuratif, rekonstruktif bahkan untuk tujuan paliatif. Pembedahan juga dilakukan 

sesuai dengan tingkat urgensinya seperti kedaruratan dan elektif. Pembedahan adalah 

peristiwa kompleks yang menegangkan yang dilakukan dikamar operasi dan memerlukan 

perawatan pascaoperatif di rumah sakit.1 

Fase pascaoperatif bisa terjadi kegawatan, sehingga perlu pengamatan serius dan harus 

mendapat bantuan fisik dan psikologis sampai pengaruh anestesi berkurang dan kondisi 

umum stabil. Perawat di ruang pemulihan bertanggungjawab memberikan perawatan pada 

pasien pascaoperatif.2 Peranan perawat diruang pemulihan sangat diperlukan dalam 

memberikan bantuan keperawatan dan mengontrol komplikasi dan kembalinya fungsi-fungsi 



tubuh yang optimal,2 Hal ini mengharuskan perawat mempunyai pengetahuan yang memadai 

dalam semua aspek perawatan perioperatif.1 

Studi prospektif random menunjukan bahwa 425 pasien dewasa yang diteliti, 31% 

mengalami kejadian kritis di ruang pemulihan. Dari kejadian kritis ini penanganan jalan nafas 

yang lama berjumlah 39%, disritmia 16%. Efek sedasi pada 65% kasus adalah gangguan 

jalan nafas, hal ini merupakan penyebab utama lamanya perawatan di ruang pemulihan, bila 

tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian. Gangguan aritmia berupa takikardi pada 

pasien pasca operasi sebanyak 63%,3 aritmia jika tidak cepat ditangani akan menyebabkan 

perubahan curah jantung dan perfusi jaringan yang menyebabkan hipotensi dan merupakan 

predisposisi terjadinya henti jantung.3 

Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Wijaya Kusumah,selama tahun 2010 melayani 

pembedahan sebanyak 1824 pasien, rata-rata 152 pasien setiap bulan. Tindakan pembedahan 

yang menggunakan anestesi lokal sebanyak pasien 195 (10,7%), anestesi regional sebanyak 

454 (24,9%) pasien, dan operasi dengan anestesi umum 1175 pasien (64,4%). Dalam satu 

bulan rata-rata 98 pasien atau 4 pasien setiap hari yang dilakukan operasi dengan anestesi 

umum di Instalasi Bedah Sentral RS Wijaya Kusumah Kuningan.4 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis berusaha meneliti tentang penatalaksanaan 

pasien pascaoperatif yang dilakukan diruang pemulihan di Instalasi Bedah Sentral RS Wijaya 

Kusumah Kuningan 2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu penatalaksanaan pasien pascaoperatif 

dengan anestesi umum di ruang pemulihan Instalasi Bedah Sentral RS Wijaya Kusumah 

Kuningan, dan sebagai variabel ukurnya terdiri dari: 1) serah terima dari perawat kamar 

operasi ke ruang pemulihan, 2) pengelolaan jalan nafas, 3) hipotermia, 4) keseimbangan 

cairan, 5) pengamanan, 6) pendokumentasian dan penilaian dengan Aldrete score sebelum 

pasien dipindah ke ruang perawatan, 7) serah terima dengan perawat ruangan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien pasca operatif dengan anestesi umum 

yang dirawat di ruang pemulihan Instalasi Bedah Sentral RS Wijaya Kusumah Kuningan. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

pasien pascaoperatif dengan anestesi umum, jumlah sampel sebanyak 55 sampel. 

Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi yang dibuat berdasar prosedur tetap 

keperawatan kamar operasi dan anestesi tahun 2004 yang dimodifikasi dengan standar 

keperawatan perioperatif dari Journal Association of Room Nursing (AORN) tahun 2005 dan 

American Society of Post Anesthesia Nurses (ASPAN) tahun 2007 dan Standar Perawatan 

Pascaoperatif menurut Brunner dan Suddart tahun 2002, berisi tentang pedomari 

penatalaksanaan pasien pascaoperatif di ruang pemulihan.5 

 

HASIL PENELITIAN  

1. Serah Terima Pasien dari Petugas Kamar Operasi ke Petugas Ruang Pemulihan  

Sebagian besar responden sudah melaksanakan serah terima pasien dari petugas kamar 

operasi ke petugas ruang pemulihan sudah baik (69,1%) 

2. Pengelolaan Jalan Nafas 

Setengahnya dari responden sudah melakukan pengelolaan jalan nafas dengan cukup baik 

(50,9%) 

3. Memberikan Keamanan 

Setengahnya dari responden sudah memberikan keamanan dengan cukup baik (50,9%) 

4. Pengelolaan keseimbangan cairan 

Sebagian besar dari responden melakukan pengelolaan keseimbangan cairan dengan 

cukup baik (60,0%) 



5. Pengelolaan Hipotermi 

Lebih dari setengah responden melakukan pengelolaan hipotermi dengan baik (54,5%) 

6. Penilaian pasien pindah dari ruang pemulihan (Alderete Score) 

Sebagian besar responden melakukan Penilaian pasien pindah dari ruang pemulihan 

(alderete score) dengan baik (67,3%) 

7. Serah terima pasien dari petugas ruang pemulihan ke petugas ruang perawatan 

Sebagian besar dari responden melakukan Serah terima pasien dari petugas ruang 

pemulihan ke petugas ruang perawatan dengan baik (56,4%) 

 

PEMBAHASAN 
1. Serah Terima Pasien dari Petugas Kamar Operasi ke Petugas Ruang Pemulihan 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat bahwa ruang pemulihan harus dilengkapi 

alat pemantauan hemodinamik yang akurat, alat bantu terapi oksigen, laringoskop, 

peralatan suction, ventilasi mekanik, set intravena, cairan elektrolit, koloid, set pembuka 

jahitan, peralatan henti jantung, torniket, bahan balutan bedah. Tempat tidur di ruang 

pemulihan harus mudah digerakan, memudahkan perawatan, tiang infus beroda, pagar 

tempat tidur, dan rak penyimpanan rekam medis pasien. Suhu ruangan berkisar 20°C 

sampai 22,5°C, dan ventilasi ruang yang memadai.4 

Ruang pemulihan sebaiknya berada dekat ruang perawatan intensif, laboratorium 

klinik. Ruangan ini harus tidak bersekat,kontrol ruangan efisien, tenang, bersih, kedap 

suara, dicat warna lembut karena mempunyai nilai psikologis untuk menurunkan ansietas, 

dan dilengkapi ruang untuk perawat dan dokter.4 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pendapat diatas, peneliti berasumsi bahwa 

serah terima antara diruang pemulihan masih terdapat yang kurang, maka penulis 

beranggapan bahwa belum optimalnya pengelola serah terima maka pihak manajemen 

terutama bidang keperawatan perlu mengadakan memberikan penekanan untuk dapat 

melaksanakan kegiatan serah terima yang lebih baik dan lebih optimal. Kegiatan ini dapat 

berupa pemberian supervisi dan bimbingan kepada seluruh staf perawatan yang terlibat 

dalam serah terima. 

2. Pengelolaan Jalan Nafas 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan yang dilakukan untuk penanganan 

penyulit  pernafasan   selama  di. ruang  pemulihan  adalah  memiringkan  pasien  dapat 

mengeluarkan lendir yang ada di mulut, mukus yang menyumbat faring dan trakhea 

dibersihkan dengan suction. Apabila terjadi henti nafas, harus dilakukan bantuan 

pernapasan sampai pasien bernafas spontan. Apabila belum berhasil bisa dilakukan 

pemasangan pipa endotrakhea kemudian berikan oksigen 100 %, berikan antiemetik. 

Intervensi yang paling penting adalah mencegah aspirasi muntahan yang dapat 

menyebabkan asflksia dan kematian.4 

Pada jam pertama setelah pembedahan dengan anestesi umum dapat terjadi obstruksi 

jalan nafas karena sekresi yang berlebihan, henti nafas atau apneu disebabkan oleh 

pemberian obat induksi yamg terlalu cepat, atau karena efek samping obat pelumpuh otot 

sehingga terjadi depresi pemafasan.4 

Hasil penelitian dan beberapa pendapat diatas, peneliti berasumsi bahwa pengelolaan 

jalan nafas secara tepat dan cepat dapat mengurangi komplikasi akibat anastesi umum. 

Dalam penelitian ini juga masih terdapat yang kurang baik dalam melakukan pengelolaan 

jalan nafas. Hal ini diperlukan tindakan nyata baik dari kepala ruangan maupun bidang 

keperawatan yaitu dengan melatih dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan 

jalan nafas yang baik dan benar.  

3. Memberikan Keamanan 

Pemberian anestesi menimbulkan efek samping fisiologi seperti menghasilkan 

hipersekresi mukus dan saliva, dapat terjadi muntah dan regurgitasi, selama anestesi 



pasien bisa mengalami penurunan suhu tubuh dan menggigil, metabolisme glukosa selama 

operasi menurun, sebagai akibatnya bisa terjadi asidosis metabolik. Selain bahaya efek 

samping anestesi, pasien harus dilindungi terhadap asfiksia yang disebabkan oleh benda 

asing di dalam mulut, spasme pita suara, relaksasi lidah atau aspirasi muntahan, saliva dan 

darah. Komplikasi ini dapat dicegah dengan pemasangan endotrakheal tube.5 

Selama proses pemulihan mekanisme fisiologis mengalami penurunan. Pada jam 

pertama setelah pembedahan dengan anestesi umum reflek jalan nafas masih tertekan 

karena efek sisa obat anestesi yang diberikan dapat mendepresi pernapasan. Selain itu 

nyeri akibat luka pembedahan pada daerah thorak dan abdomen bagian atas juga akan 

menghambat pasien mengambil nafas dalam dan batuk.3 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pendapat diatas, maka penulis berasumsi 

bahwa pengelolaan keamanan pasien sangat penting untuk mencegah terjadinya 

komplikasi dan penyulit setelah operasi.  

4. Pengelolaan keseimbangan cairan 

Hipervolemia juga dapat terjadi pada pasien pascaoperatif yang disebabkan oleh gagal 

jantung, pemberian cairan intravena melebihi 30% dari yang seharusnya, gagal ginjal, 

kesalahan dalam pemantauan hemodinamik. Intoksikasi air dapat terjadi karena tindakan 

bedah reseksi transurethral prostatektomi. Hipervolemia memberikan gejala takikardia, 

hipertensi, pelebaran vena-vena pada leher, muka bengkak, paru krepitasi dan tekanan 

vena sentral meningkat. 

Perubahan cairan tubuh pada pasien pascaoperatif meliputi hipovolemia dan 

hipervolemia. Hipovolemia terjadi apabila terjadi perdarahan lebih dari 20 % volume 

darah pada dewasa. Selain perdarahan hipovolemia pada pasien pascaoperatif dapat terjadi 

karena penguapan tubuh bertambah karena pemberian gas anestesi yang kering dan luka 

operasi yang lebar menambah penguapan tubuh meningkat sehingga kehilangan cairan 

lebih banyak.4 

Terapi yang dilakukan adalah restriksi cairan, pemberian cairan intravena yang tepat 

dan memastikan keseimbangan cairan dan elektrolit, memantau jumlah urin, memantau 

tanda-tanda vital, dan kebutuhannya secara tepat.6 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pendapat diatas, maka penulis berasumsi 

bahwa pengelolaan keseimbangan cairan sangat diperlukan. Dalam penelitian ini 

didapatkan setengah dari responden masih dalam katagori yang cukup, sehingga kondisi 

ini mengharuskan perawat untuk terus berlatih dalam memenuhi ketrampilan dan 

pengetahuan tentang pengelolaan keseimbangan cairan bagi pasien setelah operasi. 

5. Pengelolaan Hipotermi 

Brunner and Suddarth (2002) berpendapat bahwa Pasien yang mengalami anestesi 

mudah menggigil, selain itu pasien menjalani pemejanan lama terhadap dingin dalam 

ruang operasi dan menerima cairan intravena yang cukup banyak sehingga harus dipantau 

terhadap kejadian hipotermia 24 jam peitama pascaoperatif. Association of Operating 

Room Nursing (2006) menyarankan ruangan dipertahankan pada suhu yang nyaman, dan 

selimut disediakan untuk mencegah menggigil. 

Selama anestesi pasien bisa mengalami penurunan suhu tubuh dan menggigil, 

metabolisme glukosa selama operasi menurun, sebagai akibatnya bisa terjadi asidosis 

metabolik, sehingga pemantauan hipotermia sangat penting dilakukan. 

6. Penilaian pasien pindah dari ruang pemulihan (Alderete Score) 

Pasien siap dipindahkan dari ruang pemulihan, apabila telah pulih dari efek anestesi, 

mempunyai tanda-tanda vital stabil, drainase luka minimal, kesadaran pulih kembali, 

tidak mempunyai masalah akut jalan nafas efektif, fungsi pulmonal tidak terganggu, hasil 

oksimetri 100 %, urin tidak kurang dari 30 cc/jam, mual muntah dan nyeri minimal, 

Banyak rumah sakit menggunakan sistem penilaian untuk menentukan kondisi umum 

pasien dan kesiapan pasien untuk dipindahkan dari ruang pemulihan. Metode penilaian 



pasien dari ruang pemulihan yang paling popular adalah yang diusulkan oleh J.A Aldrete 

D Kroulik. Pada metode ini yang menjadi bahan penilaian adalah lima tanda obyektif 

yaitu aktivitas, respirasis sirkulasi,tingkat kesadaran dan warna kulit. Masing-masing 

tanda obyektif diberi skor 0,1 atau -2. Penilaian dan penghitungan jumlah skor dilakukan 

setiap 15 menit selama satu jam pertama, jika tanda-tanda vital sudah stabil, interval 

pemantauan lebih lama. Pemindahan pasien dari ruang pemulihan ditunda apabila 

penghitungan nilai aldrete belum mencapai 10, apabila nilai aldrete sudah mencapai 10, 

dokter anestesi akan melakukan penilaian status pasien dan memberikan instruksi 

pemindahan pasien dari ruang pemulihan.7 

Menurut Joint Commisionon Accreditation of healthcare Organization telah 

mengemukakan penafsiran standar anestesi mengenai pemindahan pasien dari ruang 

pemulihan adalah tanggungjawab yang merawat pasien. Issues Interpretation on 

anesthesia Standards 1988 menyatakan isi standar tersebut dipenuhi dengan dua cara 

yaitu menulis dan menandatangani instruksi pemindahan apakah pasien siap dipindahkan 

atau belum. Kriteria pindah dibuat staf medis dan dapat didelegasikan. Pasien 

dipindahkan jika skor evaluasinya memenuhi kriteria pindah.8 

7. Serah terima pasien dari petugas ruang pemulihan ke petugas ruang perawatan 

Faktor keamanan hams dipertimbangkan dalam memindahkan pasien dari ruang 

pemulihan. Sebelum dipindahkan. Laporan yang perlu disampaikan meliputi prosedur 

operasi yang dilakukan,kondisi umum pasien,kejadian pascaanestesi, informasi tentang 

balutan, drain, alat pemantauan,obat yang diberikan, cairan yang masuk dan keluar dan 

informasi lain yang ditentukan oleh protokol institusi, informasi kepada keluarga tentang 

kondisi pasien.4 

 

SIMPULAN 

1. Lebih dari setengah responden yaitu 69,1% telah melaksanakan serah terima pasien dari 

petugas kamar operasi ke petugas ruang pemulihan dengan baik. 

Lebih dari  setengah responden yaitu 50,9% sudah melakukan pengelolaan jalan nafas, 

pengelolaan keseimbangan cairan dan memberikan keamanan dengan cukup baik. Lebih 

dari setengah responden yaitu sebanyak 50,9% sudah melakukan pengelolaan hipotermi, 

Penilaian pasien pindah dari ruang pemulihan (alderete score) dan Serah terima pasien dari 

pemulihan ruang pemulihan ke petugas ruang perawatan dengan baik. 

 

SARAN 
Bagi Instansi Rumah Sakit 

1. Penambahan prosedur tetap untuk pengelolaan cairan, pengelolaan hipotermia, dan serah 

Terima sesuai dengan prosedur yang sudah direkomendasikan sehingga ada standarisasi 

dan legalitas dalam melakukan tindakan di ruang pemulihan.  

Bagi Profesi Keperawatan 

1. Perlu peningkatan kerjasama yang baik dalam penatalaksanaan pasien pascaoperatif di 

ruang pemulihan antara petugas kamar operasi, petugas ruang pemulihan dan petugas 

ruang perawatan. 

2. Peningkatan dalam pengelolaan cairan dan hipotermia sesuai dengan rekomendasi dari 

American Society of Post Anesthesia Nurses (ASPAN).  

3. Perbaikan dalam catatan di ruang pemulihan terutama dalam hal pengelolaan cairan dan 

hipotermia dan pengelolaan keamanan untuk menghindari kelalaian dalam 

penatalaksanaan pasien pascaoperatif di ruang pemulihan. 
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HUBUNGAN KARAKTERISTIK PASIEN DAN CITA RASA MAKANAN DENGAN 

SISA MAKANAN PASIEN RAWATINAP 

 

Lili Amaliah Soleh Bastaman2 Yusmiasih3 

 

 

ABSTRAK 

Pelayanan makan pasien di rumah sakit bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat gizi 

pasien guna menunjang proses penyembuhan dan mencapai status gizi optimal. Namun 

sampai sekarang mutu pelayanan makan rumah sakit belum dapat dikatakan memadai. Tujuan 

penelitian M adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan sisa makanan 

pasien rawat inap di Ruang VIP B RSUD Gunung Jati Cirebon Tahun 2013. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 

penelitian ini adalah pasien rawat inap di Ruang VIP B, Jumlah sampel sebanyak 33 orang 

dengan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental sampling. 

Data diperoleh dengan wawancara dan observasi menggunakan kuesioaer dan dianalisis 

secara statistik menggunakan Uji chi square pada tingkat kemaknaan 5% (0,05). Hasil 

penelitian didapatkan sebagian besar responden berumur lansia, pendidikan tinggi 63,6%, cita 

rasa makanan memuaskan 69,7%. Sisa makanan responden bersisa sedikit pada jenis nasi, 

lauk hewani, lauk nabati sedangkan hampir seluruh responden bersisa sedikit pada jenis buah. 

Hasil uji statistik umur dan pendidikan tidak ada hubungan dengan sisa makanan sedangkan 

cita rasa makanan (P-Value - 0,001) ada hubungan dengan sisa makanan. Sehubungan dengan 

hasil penelitian ini diharapkan Perlunya pendekatan dan pengkajian lebih dalam dari pihak 

rumah sakit agar dapat mengerti keinginan responden. Instalasi gizi diharapkan tetap 

meningkatkan mutu dan cita rasa makanan yang disajikan terutama dalam hal variasi dan rasa 

bumbu makanan sehingga dapat meminimalkan sisa makanan. Hal ini akan sejalan dengan 

upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas program pelayanan gizi menjadi 

semakin baik agar tujuan pelayanan gizi rumah sakit dalam rangka membantu mempercepat 

kesembuhan pasien dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai secara 

optimal.  

Kata Kunci: Umur, pendidikan, cita rasa dan sisa makanan 

 

ABSTRACT 

Service eat patient at home pain aim to to answer the demand [of] requirement of lihat 

vitamins of gizi patient utilize to support healing process and reach status of gizi optimal. But 

hitherto quality of service eat hospital not yet earned to be told is adequate. Target of this 

research is to know factors related to patient pigswilJ take care of to lodge in Room of VIP B 

RSUD Gunung Jati of Cirebon Year 2013. Research type the used is analytic descriptive with 

approach of sectional cross, this Research population is patient take care of to lodge in Room 

of VIP B. the Amount of sampel counted 33 people with intake of sampel conducted by using 

technique of Accidental sampling. Data obtained with observation and interview use 

kuesioner and analysed statistically use Test of chi square at meaning storey;leve! 5% ( 0,05). 

Result of research got by Most responder old age lansia, higher education 63,6%,cita feeling 

food gratify 69,7%. responder pigswilS remain over a few/little at rice type, hewani, 

vegetation and while almost entire/all responded remain over a few/little at fruit type. Result 

of statistical test of education and age there no relation with pigswill while goal feel food (P-

Value=0,001) there is relation with pigswill. Referring to result of this research is expected by 

The importance of study and approach deeper than hospital side to be can understand desire 

of responder. Installation of gizi expected remain to upgrade and goal feel presented food 

especially in the case of variation and feel food flavour so that minimization can pigswill. 

This matter will in line with effort to maintain and improve the quality of program service of 



gizi become good progressively to be target of service of hospital gizi in order to assisting to 

quicken patient recovering and improve degree of health of society can reach in an optimal 

fashion. Keyword: Age, education, goal feel and pigswill 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat tujuannya adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang 

ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan dengan prilaku yang sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan 

merata,serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.1 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memegang peranan penting 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Fungsi dari rumah sakit memberikan 

pelayanan yang sempurna, baik pencegahan maupun pengobatan penyakit.2 

Salah satu upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah pelayanan gizi yang dalam 

pelaksanaannya berintegrasi dengan pelayanan kesehatan lain yang ada di rumah sakit. 

Pelayanan gizi di rumah sakit merupakan faktor penunjang dalam rangka meningkatkan 

status gizi pasien.2 Saat ini pelayanan gizi mulai dijadikan tolok ukur mutu pelayanan di 

rumah sakit karena makanan merupakan kebutuhan dasar manusia dan sangat dipercaya 

menjadi faktor pencegah dan membantu penyembuhan suatu penyakit. 

Ada 4 kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit yaitu: 1) Kegiatan pengadaan dan 

penyediaan makanan, 2) Kegiatan pelayanan gizi rawat inap, 3) Kegiatan penyuluhan dan 

konsultasi serta rujukan gizi, 4) Kegiatan penelitian dan pengembangan gizi terapan.2 

Keempat kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah sakit dengan pertimbangan kesiapan tenaga 

atau sumber daya manusia, saran dan prasarana serta manajemen yang baik. 

Pelayanan makan pasien di rumah sakit bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat gizi 

pasien guna menunjang proses penyembuhan dan mencapai status gizi optimal. Namun 

sampai sekarang mutu pelayanan makan rumah sakit belum dapat dikatakan memadai. 

Masalah yang dihadapi masih merupakan masalah mendasar seperti kekurangan sumber daya, 

biaya, tenaga dan sarana fisik. Pelayanan makanan juga merupakan komponen yang cukup 

besar dalam pembiayaan rumah sakit sehingga perlu dikelola secara efisien dan efektif.2 

Mengkonsumsi pangan berarti juga mengkonsumsi zat gizinya. Salah satu faktor penyebab 

terjadinya kurang gizi adalah kurangnya intake zat gizi essensial karena makanan yang 

dikonsumsi tidak cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bila keadaan ini terjadi pada 

penderita yang dirawat di rumah sakit, selain akan menurunkan status gizi penderita, juga 

akan memperpanjang had rawat dan meningkatkan biaya perawatan. Berbagai faktor 

penyebab kurang gizi pada pasien yang dirawat, diantaranya adalah asupan zat gizi yang 

kurang karena kondisi pasien, hilangnya nafsu makan, faktor ekonomi, defresi (faktor stress), 

kurangnya pengetahuan tentang penyakit dan lama dirawat yang dapat menimbulkan 

kebosanan terhadap makanan yang disajikan. 

Ada beberapa faktor yang menentukan bagaimana seseorang memilih makanan yaitu 

kesenangan dan ketidaksenangan, kebiasaan, daya beli serta ketersediaan makanan, 

kepercayaan dan ketakhyulan, aktualisasi diri, faktor agama serta psikologis dan yang paling 

akhir dan sering tidak dianggap penting, pertimbangan gizi dan kesehatan.4 Jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, kelompok umur dan cita rasa pasien juga mempengaruhi seseorang dalam 

memilih makanan yang dikonsumsi.5 Menurut Almatsier umur pasien berhubungan dengan 

asupan makanan pasien. Umur pasien 41&90 tahun mempunyai kemungkinan 0,4 kali lebih 

kecil dalam asupan makanan pasien rawat inap dibandingkan dengan umur pasien 15&40 

tahun. 

Sisa makanan merupakan makanan yang tidak habis termakan dan dibuang sebagai 

sampah.5 Sisa makanan adalah bahan makanan atau makanan yang tidak dimakan. Ada 2 jenis 



sisa makanan, yaitu 1) kehilangan bahan makanan pada waktu proses persiapan dan 

pengolahan bahan makanan; 2) makanan yang tidak habis dikonsumsi setelah makanan 

disajikan.5 

Sisa makanan (waste) merupakan indikator penting dari pemanfaatan sumber daya dan 

persepsi konsumen terhadap penyelenggaraan makanan. Data Sisa makanan umumnya 

digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan gizi, penyelenggaraan dan 

pelayanan makanan, serta kecukupan konsumsi makanan pada kelompok atau perorangan.5 

Sisa makanan diukur dengan menimbang sisa makanan untuk setiap jenis hidangan yang 

ada di alat makan atau menggunakan metode penimbangan taksiran visual comstock. Sisa 

makanan dapat memberikan informasi yang tepat dan terperinci mengenai banyaknya sisa 

atau banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh perorangan atau kelompok. Data sisa 

makanan umumnya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan gizi, 

penyelenggaraan dan pelayanan makanan serta kecukupan konsumsi makanan pada kelompok 

atau perorangan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Rumah Sakit Islam Samarinda dari 35 responden 30,4% 

tidak dapat menerima makanan biasa yang disajikan, padahal bila makanan yang disajikan 

tidak dihabiskan, apalagi berlangsung dalam waktu lama, akan menyebabkan pasien 

mengalami defisiensi zat-zat gizi dan ini berarti pelayanan gizi tidak tercapai. Demikian juga 

dengan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian malnutrisi 

rumah salcit di RSU DR. Zainoel Abidin Banda Aceh menyatakan pasien dengan intake 

makanan yang tidak cukup kemungkinan mempunyai resiko 6 kali lebih besar untuk 

terjadinya malnutrisi rumah sakit dibandingkan dengan pasien yang intake makanannya 

cukup.7 

RSUD Gunung Jati Cirebon adajah rumah sakit tipe A dengan kapasitas 310 tempat tidur, 

memiliki 12 kelas perawatan dan 16 pelayanan instalasi penunjang yang salah satunya adalah 

instalasi gizi. 

Pasien adalah seseorang yang mengalami gangguan secara fisik maupun mental yang 

membutuhkan perawatan medis dan dirawat di rumah sakit. Pasien mempunyai perilaku 

makan yang berbeda-beda, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai nafsu makan yang 

tidak teratur. Pada suatu saat mereka mampu menghabiskan makanan yang disediakan, tetapi 

pada saat lain mereka bahkan tidak menyentuh makanan yang disajikan. Keadaan ini 

berpengaruh terhadap tingkat konsumsi yang pada akhirnya menyebabkan sisa pada makanan 

yang disajikan.8 

Hasil observasi secara visual yang dilakukan pada bulan Oktober 2012 menunjukkan masih 

adanya sisa makanan > 25% di ruang VIP B masih diatas 30%, sedangkan di ruang Super VIP 

dan VIP A kurang dari 30% dan di ruang kelas lainnya kurang dari 20%. Berdasarkan hal-hal 

tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan sisa makanan pasien di ruang rawat inap kelas VIP B RSUD Gunung 

Jati Cirebon. VIP B merupakan salah satu ruang perawatan kelas VIP yang ada di RSUD 

Gunung Jati Kota Cirebon. Makanan pasien mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar 

dalam pembiayaan di rumah sakit sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik pasien 

dan cita rasa makanan dengan sisa makanan pasien rawat inap di Ruang VIP B RSUD 

Gunung Jati Cirebon Tahun 2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik 

dengan metode cross sectional, dengan pendekatan survey. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pasien rawat inap di Ruang VIP 

B. Dari bulan Januari - September 2012 berjumlah 763 pasien dengan rata - rata perbulan ± 

80 orang. 



Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental sampling. Dalam 

hal ini yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap di ruang VIP 

B yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Pasien dirawat minimal 4 hari 

2. Pasien dapat berkomunikasi dengan baik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 2 — 18 Januari 2013 didapatkan 31 

responden. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terpimpin. 

Analisa yang digunakan adalah Analisa Univariat dan Analisa Bivariat. 

Dalam hal ini variabelnya adalah data karakteristik pasien (umur dan pendidikan), data cita 

rasa makanan dan data sisa makanan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diolah secara 

deskriptif. 

Analisa bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara 2 variabel yaitu hubungan 

antara umur, pendidikan, cita rasa makanan dengan sisa makanan pasien. Data diolah 

menggunakan program komputer dengan uji Chi — Square dengan tingkat kepercayaan 95% 

dan nilai hasil analisa bivariat dengan melihat Fisher"s Exast Test di dalam tabel 2x2 karena 

jumlah responden kurang dari 40. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 
Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 33, dengan karakteristik responden secara 

umum disajikan pada tabel dibawah ini: 

1. Distribusi Responden Menurut Umur 

Distribusi Responden Menurut Umur menunjukkan bahwa responden yang berumur 

dewasa sebanyak 12 responden (36,4%) dan berumur lansia sebanyak 21 responden (63,6 

%). 

2. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan menunjukkan bahwa responden 

dengan pendidikan tinggi sebanyak 23 responden (69,7%) dan dengan pendidikan rendah 

sebanyak 10 responden (30,3%). 

 

Cita Rasa Makanan Responden 
Cita rasa makanan responden menunjukkan bahwa cita rasa makanan memuaskan 

sebanyak 23 responden (69,7 %) dan tidak memuaskan sebanyak 10 responden (30,3 %). 

 

Sisa Makanan Responden 
Rata-rata sisa makanan biasa menurut jenis makanan menunjukkan bahwa untuk jenis 

makanan nasi dan sayur sebanyak 19 responden (57,6%) bersisa sedikit sedangkan 14 

responden (42,4%) bersisa banyak. Untuk jenis makanan lauk hewani dan lauk nabati 

sebanyak 21 responden (63,6%) bersisa sedikit sedangkan 12 responden (36,4%) bersisa 

banyak sedangkan untuk jenis buah sebanyak 28 responden (84,8%) bersisa sedikit sedangkan 

5 responden (15,2%) bersisa banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubungan Umur dengan Sisa makanan 

 

1. Hubungan umur dengan sisa nasi 

Tabel 1. Distribusi frekuensi hubungan umur dengan sisa nasi 

 

Umur 

Nasi  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Dewasa 

Lansia  

8 

11 

24,2 

33,3 

4 

10 

12,1 

30,3 

12 

21 

36,4 

63,6 0,486 

Jumlah  19 57,6 14 42,4 33 100 

 

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa nasi diperoleh 8 

responden berusia dewasa (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa 

banyak. Sebanyak 11 responden berusia lansia (33,3%) bersisa sedikit sedangkan 10 

responden (30,3%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,486) 

karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

bermakna yang signifikan antara umur responden dengan sisa nasi. 

 

2. Hubungan umur dengan sisa lauk hewani 

Tabel 2. Distribusi frekuensi hubungan umur dengan sisa lauk hewani 

 

Umur 

Lauk Hewani 
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Dewasa 

Lansia  

8 

13 

24,2 

33,3 

4 

10 

12,1 

30,3 

12 

21 

36,4 

63,6 1,000 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa lauk hewani 

diperoleh 8 responden berusia dewasa (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden 

(12,1%) bersisa banyak. Sebanyak 13 responden berusia lansia (3.9,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 8 responden (24,2%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value 

-1,000) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna yang signifikan antara umur responden dengan sisa lauk hewani. 

 

3. Hubungan umur dengan sisa lauk nabati 

Tabel 3. Distribusi frekuensi hubungan umur dengan sisa lauk nabati 

 

Umur 

Lauk Nabati 
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Dewasa 

Lansia  

8 

13 

24,2 

33,3 

4 

8 

12,1 

24,2 

12 

21 

36,4 

63,6 1,000 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa lauk nabati 

diperoleh 8 responden berusia dewasa (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden 

(12,1%) bersisa banyak. Sebanyak 13 responden berusia lansia (39,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 8 responden (24,2%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value 



=1,000) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna yang signifikan antara umur responden dengan sisa lauk nabati. 

 

4. Hubungan umur dengan sisa sayur 

Tabel 4. Distribusi frekuensi hubungan umur dengan sisa sayur 

 

Umur 

Sayur  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Dewasa 

Lansia  

6 

13 

18,2 

39,4 

6 

8 

18,2 

24,2 

12 

21 

36,4 

63,6 0,716 

Jumlah  19 57,6 14 42,4 33 100 

 

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa sayur diperoleh 

6 responden berusia dewasa (18,2%) bersisa sedikit sedangkan 6 responden (18,2%) 

bersisa banyak. Sebanyak 13 responden berusia lansia (39,4%) bersisa sedikit sedangkan 8 

responden (24,2%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,716) 

karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

bermakna yang signifikan antara umur responden dengan sisa lauk hewani. 

 

5. Hubungan umur dengan sisa buah 

Tabel 5. Distribusi frekuensi hubungan umur dengan sisa buah 

 

Umur 

Buah  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Dewasa 

Lansia  

11 

17 

33,3 

51,5 

1 

4 

3,0 

12,1 

12 

21 

36,4 

63,6 0,630 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 5. menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa buah diperoleh 

11 responden berusia dewasa (33,3%) bersisa sedikit sedangkan 1 responden (3,0%) 

bersisa banyak. Sebanyak 17 responden berusia lansia (51,5%) bersisa sedikit sedangkan 4 

responden (12,1%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai {P-Value - 0,630) 

karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

bermakna yang signifikan antara umur responden dengan sisa buah. 

 

Hubungan Pendidikan dengan Sisa makanan 

 

1. Hubungan pendidikan dengan sisa nasi 

Tabel 6. Distribusi frekuensi hubungan pendidikan dengan sisa nasi 

 

Pendidikan  

Nasi  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Rendah 

Tinggi  

7 

12 

21,2 

36,4 

3 

11 

9,1 

33,3 

10 

23 

30,3 

69,7 0,455 

Jumlah  19 57,6 14 42,4 33 100 

 

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa nasi 

diperoleh 7 responden pendidikan rendah (21,2%) bersisa sedikit sedangkan 3 responden 



(9,1%) bersisa banyak. Sebanyak 12 responden pendidikan tinggi (36,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 11 responden (33,3%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-

Value = 0,455) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan bermakna yang signifikan antara pendidikan responden dengan sisa nasi. 

 

2. Hubungan pendidikan dengan sisa lauk hewani 

Tabel 7. Distribusi frekuensi hubungan pendidikan dengan sisa lauk hewani 

 

Pendidikan  

Lauk Hewani 
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Rendah  

Tinggi  

7 

14 

21,2 

42,4 

3 

9 

9,1 

27,3 

10 

23 

30,3 

69,7 0,710 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 7. menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa lauk 

hewani diperoleh 7 responden pendidikan rendah (21,2%) bersisa sedikit sedangkan 3 

responden (9,1%) bersisa banyak. Sebanyak 14 responden pendidikan tinggi (42,4%) 

bersisa sedikit sedangkan 9 responden (27,3%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh 

nilai (P-Value -0,710) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan bermakna yang signifikan antara pendidikan responden dengan sisa 

lauk hewani. 

 

3. Hubungan pendidikan dengan sisa lauk nabati 

Tabel 8. Distribusi frekuensi hubungan pendidikan dengan sisa lauk nabati 

   

Pendidikan  

Lauk Nabati  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Rendah  

Tinggi  

7 

14 

21,2 

42,4 

3 

9 

9,1 

27,3 

10 

23 

30,3 

69,7 0,710 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 8. menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa lauk nabati 

diperoleh 7 responden pendidikan rendah (21,2%) bersisa sedikit sedangkan 3 responden 

(9,1%) bersisa banyak. Sebanyak 14 responden pendidikan tinggi (42,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 9 responden (27,3%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value 

= 0,710) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna yang signifikan antara pendidikan responden dengan sisa lauk nabati. 

 

4. Hubungan pendidikan dengan sisa sayur 

Tabel 9. Distribusi frekuensi hubungan pendidikan dengan sisa sayur 

 

Pendidikan  

Sayur 
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Rendah  

Tinggi  

6 

13 

18,2 

39,4 

4 

10 

12,1 

30,3 

10 

23 

30,3 

69,7 1,000 

Jumlah  19 57,6 14 42,4 33 100 

 

 



 

Berdasarkan tabel 9. menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa sayur 

diperoleh 6 responden pendidikan rendah (18,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden 

(12,1%) bersisa banyak. Sebanyak 13 responden pendidikan tinggi (39,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 10 responden (30,3%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-

Value = 1,000) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan bermakna yang signifikan antara pendidikan responden dengan sisa lauk 

hewani. 

 

5. Hubungan pendidikan dengan sisa buah 

Tabel 10. Distribusi frekuensi hubungan pendidikan dengan sisa buah 

 

Pendidikan  

Buah  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Rendah  

Tinggi  

8 

20 

24,2 

60,6 

2 

3 

6,1 

9,1 

10 

23 

30,3 

69,7 0,627 

Jumlah  28 84,8 5 15,1 33 100 

 

Berdasarkan tabel 10. menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa buah 

diperoleh 8 responden pendidikan rendah (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 2 responden 

(6,1%) bersisa banyak. Sebanyak 20 responden pendidikan tinggi (60,6%) bersisa sedikit 

sedangkan 3 responden (9,1%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value 

= 0,627) karena P Value > 0,05 maka Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna yang signifikan antara pendidikan responden dengan sisa buah. 

 

Hubungan Cita Rasa Makanan dengan Sisa makanan 
1. Hubungan cita rasa makanan dengan sisa nasi 

Tabel 11. Distribusi frekuensi hubungan cita rasa makanan dengan sisa nasi 

 

Cita rasa 

makanan  

Nasi  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Memuaskan 

Tidak 

memuaskan  

18 

1 

54,5 

3,0 

5 

9 

15,1 

27,3 

23 

10 

69,7 

30,3 
0,000 

Jumlah  19 57,6 14 42,4 33 100 

 

Berdasarkan tabel 11. menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

nasi diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 18 responden (18,2%) bersisa 

sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak 

memuaskan sebanyak 1 responden (3,0%) bersisa sedikit sedangkan 9 responden (27,3%) 

bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,000) karena P Value < 0,05 

maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna yang signifikan 

antara cita rasa makanan responden dengan sisa nasi. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Hubungan cita rasa makanan dengan sisa lauk hewani 

Tabel l2. Distribusi frekuensi hubungan cita rasa makanan dengan sisa lauk hewani 

 

Cita rasa 

makanan 

Lauk Hewani 
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Memuaskan  8 24,2 4 12,1 12 36,4 

1,000 
Tidak 

memuaskan 

13 33,3 10 30,3 21 63,6 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 12. menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

lauk hewani diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 19 responden (57,6%) 

bersisa sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak 

memuaskan sebanyak 2 responden (6,1%) bersisa sedikit sedangkan 8 responden (24,2%) 

bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,001) karena P Value < 0,05 

maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna yang signifikan 

antara cita rasa makanan responden dengan sisa lauk hewani. 

 

3. Hubungan cita rasa makanan dengan sisa lauk nabati 

Tabel 13. Distribusi frekuensi hubungan cita rasa makanan dengan sisa lauk nabati 

 

Cita rasa 

makanan 

Lauk Nabati  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Memuaskan  19 57,6 4 12,1 23 69,7 

1,000 
Tidak 

memuaskan  

2 6,1 8 24,2 10 30,3 

Jumlah  21 63,6 12 36,3 33 100 

 

Berdasarkan tabel 13. menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

lauk nabati diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 19 responden (57,6%) 

bersisa sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak 

memuaskan sebanyak 2 responden (6,1%) bersisa sedikit sedangkan 8 responden (24,2%) 

bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,001) karena P Value < 0,05 

maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara cita rasa 

makanan responden dengan sisa lauk nabati. 

 

4. Hubungan cita rasa makanan dengan sisa sayur 

Tabel 14. Distribusi frekuensi hubungan cita rasa makanan dengan sisa sayur 

 

Cita rasa 

makanan 

Lauk Nabati  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Memuaskan  16 48,5 7 21,2 23 69,7 

0,057 
Tidak 

memuaskan  

3 9,1 7 21,2 10 30,3 

Jumlah  19 57,6 14 42,4 33 100 

 



Berdasarkan tabel 14. menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

sayur diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 16 responden (48,5%) bersisa 

sedikit sedangkan 7 responden (21,2%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak 

memuaskan sebanyak 3 responden (9,1%) bersisa sedikit sedangkan 7 responden (21,2%) 

bersisa banyak. 

 

Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,057) karena P Value > 0,05 maka Ho 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan bermakna yang signifikan antara 

cita rasa makanan responden dengan sisa lauk hewani. 

 

5. Hubungan cita rasa makanan dengan sisa buah 

Tabel 15. Distribusi frekuensi hubungan cita rasa makanan dengan sisa buah 

Cita rasa 

makanan 

Lauk Nabati  
Total  

p value Sedikit Banyak 

N % N % N % 

Memuaskan  22 66,7 1 3,0 23 69,7 

0,021 
Tidak 

memuaskan  

3 18,2 4 12,1 10 30,3 

Jumlah  28 84,8 5 15,1 33 100 

 

Berdasarkan tabel 15. memmjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

buah diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 22 responden (66,7%) bersisa 

sedikit sedangkan 1 responden (3,0%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak 

memuaskan sebanyak 6 responden (18,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden 

(12,1%) bersisa banyak. Hasil uji statistik diperoleh nilai (P-Value = 0,021) karena P 

Value < 0,05 maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna yang 

signifikan antara cita rasa makanan responden dengan sisa buah. 

 

PEMBAHASAN 

Hubungan umur dengan sisa makanan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa nasi 

diperoleh 8 responden berusia dewasa (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) 

bersisa banyak. Sebanyak 11 responden berusia lansia (33,3%) bersisa sedikit sedangkan 10 

responden (30,3%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama 

penelitian untuk yang sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang sehingga nasi 

yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera makan 

yang berkurang terutama untuk usia lansia hal ini juga dikarenakan porsi nasi yang diberikan 

banyak sedangkan faktor usia dan kebiasaan pasien makan nasi sedikit sehingga sisa nasi 

yang ada terlihat banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa lauk hewani 

dan lauk nabati diperoleh 8 responden berusia dewasa (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 

responden (12,1%) bersisa banyak. Sebanyak 13 responden berusia lansia (39,4%) bersisa 

sedikit sedangkan 8 responden (24,2%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang 

sehingga lauk hewani dan lauk nabati yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk 

sisa banyak selain karena selera makan yang berkurang hal ini juga dikarenakan ada pasien 

yang tidak menyukai jenis lauk hewani yang disajikan seperti ada pasien yang tidak menyukai 

daging, ayam, ikan, tempe dan tahu sehingga sisa lauk hewani dan lauk nabati bersisa banyak 

dan juga untuk pasien lansia karena faktor umur sehingga dalam hal mengkonsumsi lauk 

hewani terutama daging dan ayam tidak dihabiskan. 

 



Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa sayur 

diperoleh 6 responden berusia dewasa (18,2%) bersisa sedikit sedangkan 6 responden (18,2%) 

bersisa banyak. Sebanyak 13 responden berusia lansia (39,4%) bersisa sedikit sedangkan 8 

responden (24,2%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama 

penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang sehingga sayur yang 

dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera makan yang 

berkurang hal ini juga dikarenakan ada pasien yang tidak menyukai jenis sayur yang disajikan 

seperti ada pasien yang tidak menyukai sayur buncis, sayur sop daging dan ayam sehingga 

sisa sayur bersisa banyak dan juga untuk pasien lansia karena faktor umur sehingga dalam hal 

mengkonsumsi sayur terutama sayur sop daging dan sayur sop ayam tidak dihabiskan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan umur dengan sisa buah 

diperoleh 11 responden berusia dewasa (33,3%) bersisa sedikit sedangkan 1 responden 

(3,0%) bersisa banyak. Sebanyak 17 responden berusia lansia (51,5%) bersisa sedikit 

sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang sehingga buah 

yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera makan 

yang berkurang hal ini juga dikarenakan ada pasien yang tidak menyukai buah yang disajikan 

seperti ada pasien yang tidak menyukai pisang, jeruk, melon maupun semangkan sehingga 

sisa buah bersisa banyak dan juga untuk pasien lansia karena faktor umur sehingga dalam hal 

mengkonsumsi buah terutama jeruk dan melon tidak dihabiskan. 

Berdasarkan uji Chi Square didapat nilai p value 0,> 0,05 untuk setiap jenis makanan. Hal 

ini menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara umur dengan sisa makanan. Penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Saepuloh (2003) yang menyatakan ada pengaruh antara 

daya terima responden terhadap makanan biasa dengan umur responden. Tidak adanya 

hubungan umur dengan sisa makanan karena dari semua umur baik dewasa maupun lansia 

menyisakan sedikit makanan untuk semua jenis makanan dan berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara selama penelitian pasien yang dirawat di ruang VIP B tidak menderita penyakit 

yang berat dan juga tidak adanya pantangan dalam hal makan sehingga semua umur rata-rata 

menghabiskan semua jenis makanan yang disajikan oleh rumah sakit. 

 

Hubungan pendidikan dengan sisa makanan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa nasi 

diperoleh 7 responden pendidikan rendah (21,2%) bersisa sedikit sedangkan 3 responden 

(9,1%) bersisa banyak. Sebanyak 12 responden pendidikan tinggi (36,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 11 responden (33,3%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

selama penelitian untuk yang sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang sehingga 

nasi yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera 

makan yang berkurang hal ini juga dikarenakan porsi nasi yang diberikan banyak sedangkan 

kebiasaan pasien makan nasi sedikit sehingga sisa nasi yang ada terlihat banyak dan juga ada 

pasien yang tidak mengetahui manfaat mengkonsumsi banyak nasi dalam hal proses 

penyembuhan penyakit, karena nasi merupakan jenis makanan karbohidrat sebagai sumber 

tenaga bagi tubuh manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa lauk 

hewani dan lauk nabati diperoleh 7 responden pendidikan rendah (21,2%) bersisa sedikit 

sedangkan 3 responden (9,1%) bersisa banyak. Sebanyak 14 responden pendidikan tinggi 

(42,4%) bersisa sedikit sedangkan 9 responden (27,3%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan selera makan yang 

berkurang sehingga lauk hewani dan lauk nabati yang dikonsumsi menyisakan sedikit 

sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera makan yang berkurang hal ini juga 

dikarenakan ada pasien yang tidak menyukai jenis lauk hewani yang disajikan seperti ada 

pasien yang tidak menyukai daging, ayam, ikan, tempe dan tahu dan juga ada pasien yang 



tidak mengetahui manfaat mengkonsumsi lauk hewani dan lauk nabati dalam hal proses 

penyembuhan penyakit karena lauk hewani dan lauk nabati termasuk jenis protein, lemak dan 

mineral yang penting dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk orang sakit dan juga berperan 

dalam penggantian bagian tubuh yang rusak dan membentuk zat kekebalan tubuh serta zat 

pengatur tubuh sehingga karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya lauk hewani dan 

nabati akibat dari rendahnya tingkat pendidikan maka sisa lauk hewani dan lauk nabati bersisa 

banyak 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa sayur 

diperoleh 6 responden pendidikan rendah (18,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden 

(12,1%) bersisa banyak. Sebanyak 13 responden pendidikan tinggi (39,4%) bersisa sedikit 

sedangkan 10 responden (30,3%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang sehingga sayur 

yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera makan 

yang berkurang hal ini juga dikarenakan ada pasien yang tidak mengetahui manfaat 

mengkonsumsi sayur dalam hal proses penyembuhan penyakit karena sayur termasuk jenis 

karbohidrat, protein, lemak dan mineral yang penting dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk 

orang sakit dan juga berperan sebagai sumber tenaga, sebagai makanan cadangan, sebagai 

penggantian bagian tubuh yang rusak dan membentuk zat kekebalan tubuh serta zat pengatur 

tubuh sehingga karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi sayuran 

maka sisa sayur bersisa banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dengan sisa buah 

diperoleh 8 responden pendidikan rendah (24,2%) bersisa sedikit sedangkan 2 responden 

(6,1%) bersisa banyak. Sebanyak 20 responden pendidikan tinggi (60,6%) bersisa sedikit 

sedangkan 3 responden (9,1%) bersisa banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan selera makan yang berkurang sehingga buah 

yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan untuk sisa banyak selain karena selera makan 

yang berkurang hal ini juga dikarenakan ada pasien yang tidak mengetahui manfaat 

mengkonsumsi buah dalam hal proses penyembuhan penyakit karena buah mengandung 

vitamin yang penting dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk orang sakit dan juga berperan 

sebagai pengatur, pelindung tubuh serta mencegah timbulnya penyakit sehingga karena 

kurangnya pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi buah maka sisa buah bersisa 

banyak. 

Hasil uji Chi Square didapat nilai p > 0,05. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan 

bermakna antara sisa makanan dengan jenis pendidikan. 

Sisa makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

kelompok umur, cita rasa makanan, kelas perawatan, lama perawatan dan penyakit 

mempengaruhi sisa makanan pasien.9 Jika faktor-faktor ini baik, maka persepsi pasien 

terhadap makanan yang disajikan akan baik sehingga makanan yang disajikan dikonsumsi 

habis. Jika persepsi pasien terhadap makanan yang disajikan kurang, maka makanan yang 

disajikan tidak dikonsumsi habis dan akan meninggalkan sisa. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chanzul Rijadi yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara sisa makanan dengan tingkat pendidikan. 

 

Hubungan cita rasa makanan dengan sisa makanan 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

nasi diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 18 responden (18,2%) bersisa sedikit 

sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak memuaskan 

sebanyak 1 responden (3,0%) bersisa sedikit sedangkan 9 responden (27,3%) bersisa banyak. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan 

selera makan yang berkurang sehingga nasi yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan 

untuk sisa banyak dikarenakan tampilan dan sajian nasi yang diberikan tidak dapat 



menggugah selera makan pasien untuk menghabiskan nasi yang diberikan sehingga sisa nasi 

terlihat banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

lauk hewani diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 19 responden (57,6%) bersisa 

sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak memuaskan 

sebanyak 2 responden (6,1%) bersisa sedikit sedangkan 8 responden (24,2%) bersisa banyak. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan 

selera makan yang berkurang sehingga lauk hewani dan nabati yang dikonsumsi menyisakan 

sedikit sedangkan untuk sisa banyak dikarenakan tampilan, sajian serta rasa dari lauk hewani 

dan nabati yang diberikan tidak dapat menggugah selera makan pasien untuk menghabiskan 

lauk hewani dan lauk nabati yang diberikan sehingga sisa lauk hewani dan lauk nabati terlihat 

banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

sayur diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 16 responden (48,5%) bersisa sedikit 

sedangkan 7 responden (21,2%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak memuaskan 

sebanyak 3 responden (9,1%) bersisa sedikit sedangkan 7 responden (21,2%) bersisa banyak. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan 

selera makan yang berkurang sehingga sayur yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan 

untuk sisa banyak dikarenakan tampilan, sajian serta rasa dari sayur yang diberikan tidak 

dapat menggugah selera makan pasien untuk menghabiskan sayur yang diberikan sehingga 

sisa sayur terlihat banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan cita rasa makanan dengan sisa 

buah diperoleh cita rasa makanan memuaskan sebanyak 22 responden (66,7%) bersisa sedikit 

sedangkan 1 responden (3,0%) bersisa banyak. Cita rasa makanan tidak memuaskan sebanyak 

6 responden (18,2%) bersisa sedikit sedangkan 4 responden (12,1%) bersisa banyak. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian untuk sisa sedikit dikarenakan 

selera makan yang berkurang sehingga buah yang dikonsumsi menyisakan sedikit sedangkan 

untuk sisa banyak dikarenakan tampilan serta sajian dari buah yang diberikan tidak dapat 

menggugah selera makan pasien untuk menghabiskan buah yang diberikan sehingga sisa buah 

terlihat banyak. 

Hasil uji Chi Square menunjukkan ada hubungan bermakna antara sisa makanan nasi, lauk 

hewani, lauk nabati dan buah dengan cita rasa makanan karena nilai p < 0,05. Hal ini 

dikarenakan makanan yang diberikan oleh rumah sakit memilild cita rasa yang tinggi. Karena 

makanan yang memiliki cita rasa tinggi adalah makanan yang disajikan dengan menarik, 

menyebarkan bau yang sedap, dan memberikan rasa yang lezat sehingga memuaskan bagi 

yang memakannya.10 Sedangkan hasil uji Chi Square menunjukkan tidak ada hubungan 

bermakna antara sisa makanan sayur dengan cita rasa makanan karena nilai p > 0,05. Hal ini 

dikarenakan tampilan, sajian dan rasa sayur yang diberikan tidak dapat menggugah selera 

makan dan juga memiliki rasa dan tampilan yang sama walaupun jenis sayurnya berbeda. 

Selain itu beberapa responden yang menyatakan bahwa cita rasa makanan yang diberikan 

tidak memuaskan menyisakan banyak makanannya. Ini dikarenakan responden bosan dengan 

menu makanan yang diberikan oleh rumah sakit karena menurut Moehyi faktor-faktor yang 

mempengaruhi sisa makanan selain faktor eksternal yaitu cita rasa makanan juga adanya 

faktor internal yaitu nafsu makan, kebiasaan makan, rasa bosan dan adanya makanan dari 

luar. 

Disamping itu ketidakpuasan responden terhadap makanan yang diberikan bisa juga 

dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola makan responden di rumah sebelum masuk rumah sakit, 

Karena menurut Moehyi kebiasaan makan responden dapat mempengaruhi responden dalam 

menghabiskan makanan yang disajikan. Bila kebiasaan makan responden sesuai dengan 

makanan yang disajikan baik dalam hal susunan menu dan besar porsi maka responden 



cenderung dapat menghabiskan makanan yang disajikan sebaliknya bila tidak sesuai dengan 

kebiasaan makan responden, maka diperlukan waktu untuk menyesuaikannya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairunnas (2001) pada Rumah Sakit dr. Achmad 

Mochtar Bukit Tinggi dimana terdapat hubungan yang bermakna antara cita rasa makanan 

dengan slsa makanan. Begitu pula dengan penelitian Juju Juariah (2007) yang menyatakan 

ada perbedaan yang bermakna antara sisa makanan dengan cita rasa makanan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 2-18 Januari 2013 mengenai 

"Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Sisa Makanan Pasien Rawat Inap Di Ruang VIP B 

RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2013" maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sebagian besar responden berumur lansia 63,6%. 

2. Sebagian besar responden berpendidikan tinggi 69,7%. 

3. Sebagian besar responden mengatakan bahwa cita rasa makanan memuaskan 69,7%. 

4. Sebagian besar sisa makanan responden bersisa sedikit pada jenis nasi, lauk hewani, lauk 

nabati dan sedangkan hampir seluruh responden bersisa sedikit pada jenis buah. 

5. Tidak ada hubungan bermakna antara umur dengan sisa makanan di Ruang VIP B RSUD 

Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2013. 

6. Tidak ada hubungan bermakna antara pendidikan dengan sisa makanan di Ruang VIP B 

RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2013. 

7. Ada hubungan yang bermakna antara cita rasa makanan dengan sisa makanan nasi, lauk 

hewani, lauk nabati dan buah serta tidak ada hubungan bermakna antara sisa makanan 

sayur dengan cita rasa makanan di Ruang VIP B RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 

2013. 

 

SARAN 

1. Bagi RSUD Gunung Jati Cirebon 

a. Perlunya pendekatan dan pengkajian lebih dalam dari pihak rumah sakit agar dapat 

mengerti keinginan responden. 

b. Instalasi gizi diharapkan tetap meningkatkan mutu dan cita rasa makanan yang 

disajikan terutama dalam hal variasi dan rasa bumbu makanan sehingga dapat 

meminimalkan sisa makanan. 

c. Adanya  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan tenaga 

pengolah makanan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan ataupun studi 

banding sehingga dengan cara ini diharapkan tenaga pengolah makanan mempunyai 

kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan makanan dengan mutu dan cita rasa 

yang lebih variatif dan tidak membosankan. 

2. Bagi Petugas Gizi 

Diperlukan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif pada saat proses penerimaan 

bahan, persiapan, pengolahan dan distribusi makanan untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan dalam proses tersebut, sehingga resiko terjadinya penurunan mutu dan cita rasa 

makanan dapat dicegah sedini mungkin. Serta diperlukan upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan pasien tentang gizi dengan melakukan penyuluhan dan konseling gizi pada 

pasien rawat inap pada saat pasien dirawat dan pada saat pasien akan pulang. 

3. Bagi Pasien 

Hasil ini dapat dijadikan pedoman bagi pasien agar lebih proaktif untuk memberikan 

evaluasi serta saran dalam hal makanan yang disajikan oleh Rumah Sakit baik dari segi 

menu makanan serta penyajian makanan sehingga dapat menggugah selera pasien untuk 

dapat menghabiskan makanan tersebut 

 



 

4. Bagi Peneliti Lain 

Untuk peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi adanya sisa makanan pasien rawat inap. 

5. Untuk STIKes Cirebon 

Adanya sisa makanan merupakan identifikasi tentang kepuasan pasien dan kepuasan 

merupakan bagian dari ilmu manajemen, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

pada mata kuliah kesehatan masyarakat hendaknya dimasukan unsur-unsur dimensi 

kepuasan pasien terutama terhadap dimensi-dimensi pelayanan, sehingga dapat 

memberikan pengarahan terhadap peserta didik untuk dapat melakukan pelayanan 

kesehatan agar lebih baik lagi. 
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HUBUNGAN  PENGETAHUAN  PERAWAT  TENTANG  KEMOTERAPI DENGAN 

PELAKSANAAN PROSEDUR KEMOTERAPI 

 

Uun Kumiasih1 Retno Mirasari Oktofiani2 

 

ABSTRAK 

Kemajuan terbesar dalam bidang terapi kanker adalah berkembang pesatnya obat- obatan 

dalam pengobatan kanker. Yang perlu dilakukan diantaranya dengan kemoterapi. Kemoterapi 

adalah pengobatan kanker dengan memakai obat-obat khusus yang dapat menghambat dan 

mematikan pertumbuhan dan perkembangan seJ kanker, baik dalam bentuk obat yang 

diinjeksikan atau diinflis maupun obat minum(obat oral). Tujuan penelitian inl adalah untuk 

membuktikan pengaruh hubungan pengetahuan perawat tehtang kemoterapi dengan 

pelaksanaan prosedur kemoterapi. Penelitian inl menggunakan metode kuantitatif korelasi 

dengan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner dan melalui observasi 

kesemua perawat yang sedang memberikan pengobatan kemoterapi. Sampel penelitian adalah 

perawat yang pernah melukan pemberian obat kemoterapi. Jumlah populasi penelitian ini 

berjumlah 19 perawat pada tahun 2O12.Dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik 

purposive sampling dengan kriteria dia adalah perawat dan bukan peneliti sehingga jumlah 

sampel 18 orang perawat. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas 

pada tanggal 4-30 Juli tahun 2012. Dari hasil uji statistik dengan menggunakan analisa 

univariat dan bivariat dan dengan program komputer didapatkan bahwa pengetahuan perawat 

tidak ada hubungan dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi dimana hasil p value = 0,524 

berarti p value > o = 0,05 yang berarti Ho diterima dan HI ditolak. Sehubungan dengan hasil 

penelitian ini diharapkan perawat dapat meneliti faktor-faktor lainnya yang berhubungan 

dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi dan kepada pihak rumah sakit agar memberikan 

aturan yang tegas agar perawat melaksanakan prosedur kemoterapi sesuai dengan protap. 

Kate kunci: Pengetahuan, Perawat, kemoterapi 

 

ABSTRACT 

Greatest advances in the field of cancer therapy is the rapid growth of drugs in the treatment 

of cancer. That need to be done such as with chemotherapy. Chemotherapy is a cancer 

treatment using specific drugs that can inhibit the growth and development on and off the 

cancer cells, either in the form of drugs that are injected or infused or oral medication (oral 

medication). The purpose of this study is to demonstrate the influence of nurses' knowledge 

about the relationship of chemotherapy with chemotherapy procedure implementation. This 

study uses quantitative correlation with the data collection method by distributing 

questionnaires and observation are all nurses who provide chemotherapy treatment. The 

samples were nurses who had melukan chemotherapy regimens. Study population consists of 

19 nurses in 2O12.Dengan sampling technique that purposive sampling with the criteria she 

was a nurse and not a researcher so that the sample 18 nurses. The experiment was conducted 

at the Hospital Medimas on July 4 to 30 in 2012. From the results of statistical tests using 

univariate and bivariate analysis and the computer program found that nurses' knowledge 

there is no connection with the implementation of the chemotherapy procedure which results 

mean p value = 0.524 p value> a = 0.05, which means that Ho is accepted and HI is rejected. 

In connection with the results of this study are expected nurses to examine other factors 

associated with chemotherapy and implementation procedures to the hospital in order to 

provide strict rules so that nurses carry out chemotherapy according to standard operating 

procedures. Keywords: Knowledge, Nurse, chemotherapy 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kemajuan terbesar dalam bidang terapi kanker adalah berkembang pesatnya obat-obatan 

dalam pengobatan kanker. Kemoterapi adalah pengobatan kanker dengan memakai obat-obat 

khusus yang dapat menghambat dan mematikan pertumbuhan atau perkembangan sel kanker, 

baik dalam bentuk obat yang diinjeksikan/diinfus maupun obat minum (obat oral).1 

Sebuah penelitian terbaru menyebutkan pasien kurang informasi mengenai efek buruk 

kemoterapi setelah mereka menjalani proses pengobatan kanker tersebut. Biasanya, pasien 

ditemani oleh dokter ahli dan dokter praktik yang melakukan prosedur pengobatan langsung 

kepada mereka. Namun kebanyakan dokter praktik tidak menyebutkan efek dari kemoterapi 

yang akan dialami pasien. Studi yang telah dipresentasikan dalam pertemuan rutin American 

Society of Clinical Oncology di Chicago iiii pun melaporkan meskipun dokter ahli sudah 

dengan jelas menyebutkan berbagai efek yang bisa dirasakan pasien setelah menjalani 

kemoterapi, namun informasi tersebut tidak disampaikan kembali oleh para dokter praktik 

yang lebih banyak menghabiskan prosedur penyembuhan kanker bersama pasien. "Para 

dokter ahli biasanya menjelaskan efek obat-obat kanker pada pasien, tetapi dokter praktik 

tidak," terang Dr. Larissa Nekhlyudov dari Harvard Medical School, seperti yang dikutip dari 

Third Age. l 

Banyak pasien yang mengeluh banyaknya efek samping yang ditimbulkan dari kemoterapi 

yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh dokter atau perawat. Hal Ini dikarenakan beberapa 

perawat yang kurang mengetahui prosedur pelaksanaan kemoterapi. Banyak kendala yang 

terjadi yaitu dari kurangnya pelatihan yang diberikan tentang kemoterapi, kurangnya sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kemoterapi misalnya: ruangan untuk 

pengoplosan obat kemoterapi, ruang rawat inap untuk pasienkemoterapi dan kurangnya alat 

untuk perlindungan diri bagi perawat.2 

Prinsip kerja Kemoterapi adalah membunuh sel-sel yang cepat berkembang biak (terutama 

sel-sel kanker) dengan merusak atau mengganggu proses pembelahan sel. Sebelum menjalani 

prosedur kemoterapi pasien harus menjalani beberapa tes untuk memastikan kondisi pasien 

agar proses penyembuhan dengan kemoterapi bisa berjalan lancar. Menurut definisi 

kemoterapi pelaksanaan kemoterapi terbagi menjadi 2 jenis yaitu kemoterapi neoajuvan dan 

kemoterapi ajuvan. Yang membedakan kedua jenis terapi tersebut adalah waktu 

pemberiannya, kemoterapi neojuvan diberikan sebelum pengobatan dengan maksud agar 

ukuran kanker mengecil. Sedangkan kemoterapi ajuvan diberikan setelah pengobatan dengan 

tujuan untuk membunuh sel - sel kanker yang masih tertinggal di dalam tubuh. Pada 

pengobatan kemoterapi seluruh badan, obat kemoterapi didistribusikan ke seluruh tubuh. Saat 

tiba di sel kanker, kandungan obat kemo rendah, seringkali tidak cukup kuat untuk 

membunuh sel kanker. Distribusi obat kemoterapi ke organ-organ lain juga tidak dapat 

diabaikan. Karena itu, efek samping kemoterapi seluruh badan besar, dengan daya bunuh 

kanker yang tidak terlalu memuaskan.1 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Apabila perilaku didasari pengetahuan dan kesadaran, maka perilaku bersifat 

langgeng . Pengetahuan perawat tentang prosedur kemoterapi merupakan modal yang sangat 

penting untuk pelaksanaan tindakan kemoterapi pada pasien kanker. Pengetahuan ini 

menentukan keberhasilan tindakan kemoterapi. Pengetahuan tentang kemoterapi didapat 

melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman selama bekerja. 3 Rumah Sakit Khusus Bedah 

Medimas adalah rumah sakit tipe C yang menerima rujukan pelaksanaan bedah dan 

pelayanan pelaksanaan kemoterapi dari beberapa rumah sakit di Wilayah III Cirebon. Data 

pasien yang sedang melakukan pengobatan kemoterapi menunjukkan jumlah pasien dan 

jenis-jenis penyakit yang berbeda mengalami peningkatan dari tahun 2010 s/d 201S sebesar 

50 %. Dimana kurang lebih 75 % pasien dengan kanker diberikan pengobatan kemoterapi 

melalui infusan dan sisanya 25 % diberikan pengobatan kemoterapi melalui oral. 

Pengetahuan tentang prosedur kemoterapi dan pelaksanaan tindakan kemoterapi di Rumah 



Sakit Khusus Bedah Medimas adalah rumah sakit tipe C merupakan modal utama perawat 

dalam memberikan pelayanan pengobatan pasien kanker dengan kemoterapi. Dimana didapat 

data: 

 

Tabel 1. Jumlah Penderita Pasien Kanker Yang Sedang Menjalani Kemoterapi Di RSKB 

Medimas Cirebon Pada Tahun 2010 s/d 2011 

 

No Jenis Penyakit 

Jumlah pasien pada 

bulan Januari s/d 

Desember 2010 

Jumlah pasien pada 

bulan Januari s/d 

Desember 2011 

1 

2 

3 

4 

Kanker Payudara 

Kanker Kelenjar Getah Bening 

Kanker Kelenjar Prostat 

Kanker Kelenjar Colli 

10 pasien 

1 pasien 

Tidak ada 

2 pasien 

26 pasien  

7 pasien 

1 pasien  

4 pasien  

Sumber 4 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kemoterapi di RSKB Medimas 

mengalami peningkatan sehingga perawat harus selalu siap melaksanakan tindakan 

kemoterapi sesuai dengan prosedur kemoterapi yang benar. 

Tindakan kemoterapi di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas selalu dilakukan oleh 

perawat. Kewenangan perawat ini telah diatur dalam kebijakan rumah sakit mengenai standar 

prosedur serta operasional dalam penanganan pasien kanker dengan kemoterapi. Oleh karena 

itu perawat harus menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam prosedur kemoterapi 

dengan baik agar dapat melakukan tindakan kemoterapi secara efektif untuk mencegah efek 

samping bagi pasien dan perawat. 

Data tenaga keperawatan di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon menunjukkan 

bahwa latar belakang pendidikan perawat sebagian besar Dili yaitu sebanyak 14 orang, SPK 

sebanyak 3 orang dan SI sebanyak 1 orang. Perawat yang telah mengikuti pelatihan 

kemoterapi adalah 1 orang dari 18 perawat. 5 Perawat yang belum mengikuti pelatihan 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan kemoterapi dari contoh yang 

diberikan oleh kepala ruangan atau perawat yang telah mengikuti pelatihan. Walaupun 

demikian masih ditemui beberapa perawat belum melaksanakan prosedur kemoterapi dengan 

benar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 orang perawat dari 18 perawat mengatakan bahwa 

mereka belum mengetahui prosedur pelaksanaan kemoterapi yang benar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Kemoterapi Dengan Pelaksanaan Prosedur 

Kemoterapi Di RSKB Medimas Cirebon Tahun 2012. 

Adapun tujuan dari penelitian ini Adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

perawat tentang kemoterapi dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi di Rumah Sakit Khusus 

Bedah Medimas Tahun 2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi. Metode pengumpulan datanya 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan melalui observasi kesemua perawat yang 

sedang memberikan pengobatan kemoterapi di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon 

pada tahun 2012. 

Variabel Penelitian terdiri dari variabel bebas (Variabel Dependent) Variabel Terikat 

(Variabel Independent). Variabel bebas terdiri dari pengetahuan perawat tentang kemoterapi. 

Variabel terikat terdiri dari pelaksanaan prosedur kemoterapi. 

 



Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang sudah pernah melaksanakan prosedur 

kemoterapi pada pasien kanker. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 19 perawat 

pada bulan Juni tahun2012. 

Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria dia adalah 

perawat dan bukan peneliti sehingga jumlah sampel 18 orang perawat. 

Instrumen penelitian untuk mengetahui pengetahuan perawat tentang kemoterapi yang 

digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan tertutup dengan pertanyaan positif 

dan responden hanya diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban yang 

telah disediakan. Instrumen penelitian tentang pelaksanaan prosedur kemoterapi berupa 

Protap Di Rumah Sakit Medimas Cirebon Tahun 2012 tentang prosedur kemoterapi. 

Pengumpulan data tentang pengetahuan perawat tentang kemoterapi dilakukan dengan cara 

meminta responden mengisi instrumen berupa kuesioner yang telah ditetapkan sebagai 

instrumen penelitian. Penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dengan terlebih dahulu 

menanyakan kesediaan responden untuk dijadikan subjek penelitian. Untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa angket. Pengumpulan data tentang pelaksanaan prosedur kemoterapi dilakukan dengan 

cara mengobservasi atau pengamatan perawat yang sedang melaksanakan pemberian obat 

kemoterapi dengan menggunakan lembar protap. Proses pengolahan data melalui proses 

editing, coding, scoring dan tabulating. Penelitian ini menggunakan analisa univariat dan 

bivariat. 

 

HASIL PENELITIAN 
Adapun hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

Karakteristik Responden 
Tabel 2: Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Perawat Di Rumah 

Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon 

 

Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

SPK 

Diploma III 

SI 

3 

14  

1 

16 

78  

6 

Total  18 100 

Sumber5 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berpendidikan Diploma 

III yaitu sebesar 78 %. 

 

Tabel 2: Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin Perawat Di Rumah Sakit 

Khusus Bedah Medimas 

 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Perempuan 

Laki-laki 

7 

11 

39 

61 

Total  18 100 

Sumber5 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin 

perempuan sebesar 61 %. 

 

 

 



Pengetahuan responden 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tentang Kemoterapi Di Rumah Sakit 

Khusus Bedah Medimas 

 

Pengetahuan  Jumlah Prosentase (%) 

Baik 

Cukup  

14 

4 

78 

22 

Total  18 100 

Sumber5 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan baik 

tentang kemoterapi adalah 14 orang dengan prosentase 78 %. 

 

Tabel 4: Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Prosedur Kemoterapi oleh Perawat Di Rumah   

Sakit Khusus Bedah Medimas 

 

Pelaksanaan Jumlah Prosentase (%) 

Dilaksanakan dengan 100% Tidak 

dilaksanakan dengan 100% 

4 

14 

78 

22 

Total  18 100 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa pelaksanaan prosedur kemoterapi oleh perawat yang 

dilaksanakan dengan 100 % sesuai dengan protap adalah 22 %. 

 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi pengetahuan Perawat Tentang Kemoterapi Dengan 

Pelaksanaan Prosedur Kemoterapi Di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas 

 

Pengetahuan 
Kemoterapi  

Total (%) 
Sesuai protap Tidak sesuai protap 

Cukup  

Baik  

4 (28,6%) 

0 (0%) 

10 (71,4%) 

4 (100%) 

14 (100%) 

4 (100%) 

Total  4 (22,2%) 14 (77,8%) 18 (100%) 

P value =0,524 a = 0,05 

 

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa hasil penelitian ini didapatkan p value = 0,524. Berarti 

p value > a = 0,05. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Ho diterima dan H 1 ditolak. 

Yang artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang kemoterapi dengan 

pelaksanaan prosedur kemoterapi. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan hubungan pengetahuan perawat tentang kemoterapi dengan pelaksanaan 

prosedur kemoterapi di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon. 

 

Pengetahuan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 18 responden, menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan perawat dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi. Hal ini 

dapat dilihat dari pengetahuan baik sebanyak 14 responden (78 % ). 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, 

yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dalam wikipedia dijelaskan; 



Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. 

Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip 

dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Menurut 

pendekatan kontruktivistis, pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang 

dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, 

maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan 

sementara orang lain tinggal menerimanya. 

Banyaknya jumlah perawat yang berpengetahuan baik tersebut dikarenakan perawat telah 

mendapatkan informasi dan sedikit pelatihan untuk menambah pengetahuan sehingga 

pengetahuannya baik. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang, diantaranya: pendidikan, informasi/media massa, sosial budaya dan ekonomi, 

lingkungan, pengalaman, dan usia.3 Sehingga walaupun pengetahuannya baik tapi ada 

beberapa faktor atau satu faktor saja yang tidak mendukung maka akan mempengaruhi 

prilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 

 

Pelaksanaan Prosedur Kemoterapi 
Dari hasil penelitian terhadap 18 responden perawat yang melaksanakan prosedur 

kemoterapi di Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon didapatkan hasil 14 (78 %) 

responden tidak melaksanakan prosedur kemoterapi dengan 100 %. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan yaitu kurangnya sarana dan prasarana dari 

pihak rumah sakit yang mendukung dalam pelaksanaan pemberian obat kemoterapi dan pihak 

perawat yang belum menyadari bahwa tindakan kemoterapi yang berdampak membahayakan 

dirinya dan pasien walaupun mereka sudah mendapatkan informasi tentang kemoterapi. 

Dimana dapat diterangkan bahwa tugas perawat dalam menjalankan peran nya sebagai 

pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam proses 

keperawatan. Diantaranya menggunakan dan menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

ilmu perilaku, sosial budaya, ilmu biomedik dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam 

rangka memenuhi KDM.6 

 

Hubungan pengetahuan tentang kemoterapi dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi 

Dari hasil analisa bivariat dalam penelitian ini didapatkan p value = 0,524. Berarti p value 

>   = 0,05. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Ho diterima dan HI ditolak. Yang 

artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang kemoterapi dengan 

pelaksanaan prosedur kemoterapi. 

Dari hasil penelitian tersebut diatas diharapkan pihak rumah sakit memberikan sarana dan 

prasarana yang dapat mendukung perawat melaksanakan pemberian kemoterapi sesuai 

dengan pengetahuan yang perawat sudah dapatkan dan untuk pihak perawat untuk lebih 

memperhatikan protap yang sudah ditentukan untuk menghindari bahaya dan efek samping 

radiasi yang ditimbulkan oleh obat kemoterapi sehingga diharapkan pihak Rumah Sakit 

memberikan aturan yang tegas agar perawat melaksanakan prosedur kemoterapi sesuai 

dengan protap yang sudah ditentukan. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada perawat di rumah sakit Khusus Bedah Medima 

tahun 2012 mengenai "Hubungan Pengetahuan perawat Tentang Kemoterapi Dengan 

Pelaksanaan Prosedur Kemoterapi" dengan jumlah sampel berjumlah 18 responden maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Diketahui gambaran pengetahuan perawat tentang kemoterapi dimana pengetahuan baik 

sebanyak 14 responden (78 %). 

2. Diketahui gambaran pelaksanaan prosedur kemoterapi Dilaksanakan dengan 100% 

sebanyak 4 responden (22 %). 



3. Diketahui gambaran hubungan pengetahuan tentang pengetahuan tentang kemoterapi 

dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi dari hasil uji validitas yang dilakukan 

menyatakan bahwa p value = 0,524 yang berarti bahwa p value > a = 0,05 yang artinya 

HO diterima dan HI ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan perawat dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi. 

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau data dasar atau referensi bagi 

penelitian selanjutnya dengan harapan peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor 

lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur kemoterapi. 

2. Bagi Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon 

a. Rumah Sakit 

1) Dapat memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung pengetahuan perawat 

tentang kemoterapi sehingga perawat dalam melaksanakan prosedur pemberian 

kemoterapi dapat sesuai dengan protap yang sudah ditentukan. 

2) Diharapkan  pihak   Rumah   Sakit   memberikan   aturan   yang  tegas   agar  perawat 

melaksanakan prosedur kemoterapi sesuai dengan protap yang sudah ditentukan. 

b. Perawat Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas Cirebon 

1) Diharapkan perawat dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh sehingga 

perawat dapat melaksanakan tindakan pemberian obat kemoterapi sesuai dengan 

protap dan terhindar dari efek radiasi yang tidak diinginkan. 

2) Perawat Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas dapat mengetahui dan menerapkan 

dalam melaksanakan  pemberian  obat  kemoterapi  melaui   infus  sesuai  dengan  

prosedur kemoterapi yang benar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan pengalaman terhadap peneliti Sain untuk dapat meneliti lebih jauh 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sehingga dapat 

menghasilkan prilaku atau sikap yang sesuai dengan pengetahuan yang sudah 

diperolehnya. 
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ABSTRAK 
Dengan dikeluarkannya PERMENKES RI No.l464/MENKES/PER/X/2010, tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan diantaranya Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus 

berpendidikan Diploma III Kebidanan. Kurikulum kebidanan mengacu pada kurikulum 

nasional pendidikan Diploma III Kebidanan (2002) yang terdiri dari 40% teori dan 60% 

praktik di Laboratorium Kelas maupun Klinik. Penulis ingin melakukan penelitian tentang 

"Hubungan Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II (Askeb II) dengan Hasil Pelatihan Asuhan 

Persalinan Normal (APN) pada Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan STIKes 

Cirebon" Desain penelitian yang digunakan adalah Survey Cross Sectional sebagai Area 

Probability Sampel secara Cluster Sampling sebanyak 100 orang mahasiswa. Pengumpulan 

data sekunder dari Transkrip Hasil Nilai Akhir (pengetahuan Askeb II) dan Mulai Pelatihan 

APN (pengetahuan dan keterampilan). Pengolahan data Univariat dan Bivariat pada variabel - 

variabel yang diteliti, dengan Hasil Belajar Askeb II yaitu; Predikat A 60 orang (60%), 

predikat B 35 orang (35 %), predikat C 5 orang (5 %). Pada Nilai Pelatihan APN dengan hasil 

"Memuaskan" adalah Predikat A 49 % (81,6 %), 2). Predikat B 29 orang (82,9 %), predikat C 

5 orang (100 %) dan hasil "Tidak Memuaskan" adalah; predikat A 11 orang (18,4 %), 2), 

predikat B 6 orang (17,1 %), predikat C nihil (0 %). Tidak ada hubungan Hasil Belajar Askeb 

II dengan Pengetahuan Pelatihan APN. Ada hubungan Hasil Belajar Askeb II dengan 

Keterampilan Pelatihan APN.  

Kata Kunci: ASKEB II, Pelatihan APN (Pengetahuan), Pelatihan APN (Keterampilan). 

 

ABSTRACT 
With the issuance of PERMENKES RI No.I464/MENKES/PER/X/2010, on the Permit and 

Enforcement Practice Midwife Midwife them running independent practice must be educated 

Midwifery Diploma. Midwifery curriculum refers to the national curriculum of education 

Diploma of Midwifery (2002) which consists of 40% theory and 60% practice in class and 

Clinical Laboratory. Authors would like to conduct research on "Midwifery cafe Relation 

Learning Outcomes II (Askeb II) with the results of Normal Delivery Care Training (APN) on 

the Student Diploma Program Midwifery STIKes Cirebon. The study design used was Survey 

Cross Sectional as Cluster Area Probability Sampling Samples are as many as 100 students. 

Secondary data collection of transcripts Results Final Score (knowledge Askeb II) and APN 

Training Value (knowledge and skills). Univariate and Bivariate Data processing on variables 

- variables studied, with Askeb Learning Outcomes II, namely: Predicate A 60 people (60%), 

the predicate B 35 (35%), the predicate C 5 people (5%). Training on Value APN with the 

results of "Satisfying" is Predicate A 49% (81.6%), Predicate B 29 (82.9%), 3) the predicate 

C 5 people (100%) and the results of "Unsatisfactory" are: A predicate 11 persons (18.4%), 

the predicate B 6 (17, 1%), the predicate C nil (0%).No association with Learning Outcomes 

Knowledge Training Askeb II APN. There is a relationship Askeb Learning Outcomes Skills 

Training II with APN. Keywords: ASKEB II, APN Training (Knowledge), APN Training 

(Skills). 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya 

persaingan yang ketat di era globalisasi dan adanya perabahan yang cepat dalam sistem 

pemerintahan maupun masyarakat sudah tentu akan menimbulkan berbagai tantangan. 

Maka dunia pendidikan pun harus bersiap menghadapi arus globalisasi ini termasuk 

pendidikan kebidanan. Untuk itu, diperlukan pola pendidikan yang mantap untuk dapat 

menghasilkan tenaga kesehatan yang Professional, agar mampu bersaing dengan bidan yang 

datang dari wilayah Asia Tenggara. 

Selain hal diatas dengan dikeluarkannya PERMENKES RI 

No.l464/MENKES/PER/X/2010. tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan telah 

ditentukan peraturan diantaranya Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus 

berpendidikan Diploma III (Dill) Kebidanan, memenuhi standar dan dalam menjalankan 

praktik/kerja senantiasa meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui 

pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Maka dari itu kemampuan memberikan asuhan kebidanan merupakan salah satu 

kompetensi inti bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada ibu bersalin secara 

normal, bersih dan aman, membina hubungan saling percaya dengan ibu, mendeteksi dini 

adanya komplikasi yang dapat mengancam jiwa, mendeteksi kesejahteraan ibu dan janin, 

mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu bersalin, sehingga persalinan itu berjalan 

dengan normal.2 

Untuk menghadapi tuntutan tersebut, pemerintah menyusun kurikulum kebidanan dan 

mengacu pada kurikulum nasional pendidikan Diploma III Kebidanan (2002) yang terdiri dari 

40% teori dan 60% praktik di Laboratorium kelas maupun laboratorium klinik. Proses 

pembelajaran ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang 

berkompeten dan berkualitas, yang memiliki kompetensi esensial sebagai seorang bidan. Hal 

ini menuntut proses pendidikan untuk menyiapkan bidan agar realistis yang menekankan pada 

integritas teori dan praktik pembelajaran. 

Untuk menguasai kompetensi inti tersebut, maka di dalam kurikulum Program Studi 

Diploma III Kebidanan diberikan mata kuliah Asuhan Kebidanan yang terdiri dari Asuhan 

Kebidanan I tentang Kehamilan, Asuhan Kebidanan II tentang Persalinan Normal, Asuhan 

Kebidanan III tentang Nifas, Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak, Asuhan Kebidanan IV 

tentang Patologi Kebidanan, dan Asuhan Kebidanan V tentang Komunitas.3 

Mata Kuliah Asuhan Kebidanan II ditempatkan di semester IV. Mata kuliah ini 

memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan pada ibu bersalin 

normal dengan didasari pengetahuan, sikap dan keterampilan serta hasil evidence based 

dalam praktiknya. 

Dari aspek keterampilan melalui Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, mahasiswa dilatih 

dan dinilai secara objektif terhadap tugas dan unjuk kinerja serta langkah - langkah yang 

diuraikan pada waktu tertentu selama mengikuti pelatihan.4 

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) dengan pendekatan pembelajaran mandiri 

atau self paced learning, dimana dengan metode ini proses pembelajaran menjadi lebih 

intensif karena adanya penggabungan alih pengetahuan secara interaktif, belajar proaktif dan 

praktik sambil bekerja (learning by doing)5 

Peserta harus mendapat nilai rata - rata "memuaskan". Hal ini untuk dinyatakan 

peserta/mahasiswa mampu melaksanakan Keterampilan Asuhan Persalinan Normal (APN). 

Pengamatan dan penilaian juga mencakup aspek "Perilaku" peserta/mahasiswa selama 

memberikan pelayanan/asuhan terhadap klien sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

 

 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hasil belajar asuhan kebidanan II 

dengan hasil pelatihan asuhan persalinan normal pada mahasiswa Program Studi Diploma III 

Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon. 

 

METODE 
Desain penelitian yang dipergunakan penelitian analitik adalah Survey Cross Sectional, 

sering disebut sebagai data satu waktu. 

Survey Cross Sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan 

data sekaligus pada satu saat (point time approach).5 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Populasi dalam penelitian ini adalah : Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan, 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon, Semester VI Tahun Ajaran 2009/2010 

sebanyak 189 orang yang mengikuti Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara kelompok atau gugus (Cluster 

Sampling), yaitu terhadap Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan, Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon Semester VI Tahun Ajaran 2009/2010, yang telah 

mengikuti Ujian Akhir. 

Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir dan mengikuti Pelatihan Asuhan 

Persalinan normal sebanyak 189 orang. Adapun untuk menentukan besar jumlah sampel 

dengan populasi kurang dari 10.000, peneliti menggunakan rumus berikut5: 
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Maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang. 

Uji analitik yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel Hasil Nilai Evaluasi 

Asuhan Kebidanan II dengan Hasil Nilai Evaluasi Pelatihan Persalinan Normal adalah Kai 

Kuadrat (Chi Square) dengan menggunakan SPSS versi 17. 

Uji Chi Square adalah teknik statistik yang dimaksud untuk menguji hubungan antara dua 

variabel, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya antara variabel bebas dan variabel terikat 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

x2 = Kuadrat Chi. 

fo = Frekuensi yang di observasi. 

fh = Frekuensi yang diharapkan (nilai ekspetrasi) 

Derajat kemaknaan ( ) yang akan digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. 

 

 

N = Besar populasi 

d  = Tingkat 

Penyimpanan 

n  = Besar Sampel 



HASIL PENELITIAN 

Telah dilakukan penelitian terhadap 100 orang Mahasiswa Program Studi Diploma III 

Kebidanan, STIKes Cirebon Tahun Ajaran 2009 - 2010. Dalam penelitian tersebut hasil 

belajar ASKEB II didapat dari nilai yang telah diperoleh mahasiswa yang ada di Program 

Studi Diploma III Kebidanan, STIKes Cirebon Tahun Ajaran 2009 - 2010. Sedangkan 

nilai/hasil pelatihan APN didapat dari nilai/hasil akhir pelatihan APN yang ada di P2KP 

Kabupaten Cirebon.  

1. Analisis Univariat. 

a. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II (Askeb II). 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Askeb II, Mahasiswa Program Studi 

Diploma III Kebidanan, STIKes Cirebon Tahun Ajaran 2009 - 2010. 

 

HASIL BELAJAR ASKEB II FREKUENSI PERSENTASE 

A = 4 (Baik)  

B = 3 (Sedang)  

C = 2 (Rendah) 

60 

35 

5 

60% 

35% 

5% 

Jumlah 100 100 % 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa yaitu 60 orang 

(60 %) dari Hasil Belajar Askeb II mendapat nilai A = 4 (Baik). 

 

b. Distribusi Frekuensi Hasil Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (Pengetahuan). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 

(Pengetahuan) Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan, STIKes 

Cirebon Tahun Ajaran 2009-2010. 

Nilai Pengetahuan Pelatihan APN 

(kuis Tengah) 
FREKUENSI PRESENTASE 

Memuaskan  

Tidak memuaskan  

83 

17 

83% 

17% 

Jumlah  100 100% 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa yaitu 83 orang 

(83 %) dari nilai Kuis Tengah Pengetahuan Pelatihan APN mendapat predikat 

"Memuaskan". 

 

c. Distribusi Frekuensi Hasil Pelatihan Asuhan Persalinana Normal (Keterampilan). 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Hasil Pelatihan Asuhan Persalinana Normal 

(Keterampilan), Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan, STIKes 

Cirebon Tahun Ajaran 2009-2010. 

 

Nilai Pengetahuan Pelatihan APN 

(kuis Tengah) 
FREKUENSI PRESENTASE 

Memuaskan  

Tidak memuaskan  

91 

9 

91% 

9% 

Jumlah  100 100% 

 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa seluruh mahasiswa sebanyak 91 orang (91 

%) dari Nilai Akhir APN Keterampilan Pelatihan APN mendapat predikat 

"Memuaskan". 



2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II (Askeb II) dengan Hasil Pengetahuan 

Pelatihan APN (Pengetahuan). 

 

Tabel 4. Hubungan Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II (Askeb II) dengan Hasil 

Pengetahuan Pelatihan APN (Pengetahuan) Mahasiswa Program Diploma III 

Kebidanan STIKes Cirebon Tahun Ajaran 2009 - 2010. 

 

HASIL 

BELAJAR 

ASKEB II 

Nilai Pengetahuan Pelatihan APN 

(Kuis Tengah) 
Total 

p value 
Memuaskan 

Tidak 

memuaskan  

N % N % N % 

A = 4 (baik) 

B = 3 (sedang) 

C = 2 (rendah) 

49 

29 

5 

81,6 

82,9 

100 

11 

6 

0 

18,3 

17,1 

0 

60 

35 

5 

60 

35 

5 
0,577 

Jumlah  83 83 17 17 100 100 

 

Pada Tabel 4 Hasil Belajar Askeb II bagi mahasiswa yang memuaskan dengan 

berpredikat A = 4 (Baik) diperoleh sebanyak 49 orang (81,6%), predikat B (Sedang) 

sebanyak 29 orang (82,8%) dan predikat C (Rendah) sebanyak 5 orang (100%) dan 

berdasarkan uji statistik yang dilakukan menggunakan chi square di dapatkan nilai p 

Value 0.577 (p > 0.05) yaitu Ho tidak diterima. Artinya tidak ada hubungan bermakna 

antara hasil belajar ASKEB II dengan hasil pengetahuan APN. 

 

b. Hubungan Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II (Askeb II) dengan Keterampilan 

Pelatihan APN. 

Tabel 5. Hubungan Hasil Belajar Askeb II dengan Hasil Pelatihan APN 

(Keterampilan), Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan, STIKes 

Cirebon Tahun Ajaran 2009 - 2010. 

HASIL 

BELAJAR 

ASKEB II 

Nilai Pengetahuan Pelatihan APN 

(Kuis Tengah) 
Total 

p value 
Memuaskan 

Tidak 

memuaskan  

N % N % N % 

A = 4 (baik) 

B = 3 (sedang) 

C = 2 (rendah) 

57 

31 

3 

95 

88,6 

60 

3 

4 

2 

5 

11,4 

40 

60 

35 

5 

100 

100 

100 
0,043 

Jumlah  91 91 9 9 100 100 

 

Pada Tabel 5 Hasil Belajar Askeb II selurah mahasiswa baik yang berpredikat A = 

4 (Baik) sebanyak 57 orang (95 %), predikat B = 3 (Sedang) 31 orang (88,6%) 

maupun yang berpredikat C = 2 (Rendah) sebanyak 3 orang (60%). 

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan menggunakan chi square didapatkan nilai 

p value 0,043 (p < 0,05) yaitu Ho diterima. Artinya ada hubungan bermakna antara 

hasil belajar ASKEB II dengan hasil keterampilan APN. 

Hasil belajar adalah pernyataan kemampuan siswa dalam menguasai sebagian atau 

seluruh kompetensi tertentu. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki berupa 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan 

bertindak dan berpikir setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau sub aspek mata 

pelajaran tertentu.5 



Sedangkan menurut Bloom, hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku yang 

domain (ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor). 

Peneliti tertarik pada mata pelajaran Asuhan Kebidanan II (Persalinan) untuk 

diteliti dan dari hasil penelitian yang dilakukan didapati Hasil Belajar Askeb II pada 

Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon sebanyak 100 

orang sebagai sampel, yang hasilnya adalah: 

1. Kategori/predikat A = 4 (Baik), sebanyak 60 orang (60 %). 

2. Kategori/predikat B = 3 (Sedang), sebanyak 35 orang (35 %). 

3. Kategori/predikat C = 2 (Rendah), sebanyak 5 orang (5%). 

Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa 60 orang (60 %) telah memiliki 

pengetahuan atau ingatan serta penerapan mata pelajaran Asuhan Kebidanan II 

(Persalinan) dengan baik. 

Kuesioner Tengah ini dirancang untuk menolong peserta memantau kemajuan 

belajarnya selama pelatihan APN berlangsung, Umumnya kuis tengah ini diberikan 

kepada peserta latih pelatihan APN untuk mendukung suatu keterampilan setelah 

selesai melalui sesi pembelajaran.4 

Ranah kognitif (psikologi) salah satu aspeknya adalah pengetahuan, dan pada akhir 

pelatihan APN diharapkan peserta/mahasiswa mampu untuk menguasai pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk melakukan secara benar keterampilan/prosedur psikomotor 

yang diinginkan).7 

Menurut Reber (1988) belajar pengetahuan ialah dengan cara melakukan 

penyelidikan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebuah program belajar terencana 

untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan investigasi dan eksperimen. 

Tujuan belajar pengetahuan agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan 

pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumet dan 

memerlukan kiat khusus untuk mempelajarinya misalnya dengan menggunakan alat-

alat laboratorium dan penelitian lapangan. 

Oleh karena itu penulis menyatakan bahwa hasil belajar ASKEB II Tidak Ada 

Hubungan Dengan Pengetahuan APN, hal ini mendukung pendapat Reber (1988). 

Nilai Akhir APN adalah penilaian terhadap kinerja psikomotor atau keterampilan 

dalam pelatihan APN. Dengan kata lain sampai sejauh mana peserta, mahasiswa 

mampu mengikuti proses pembelajaran langkah - langkah dan urutan yang benar dan 

apa yang harus dilakukan (skill Acquisition to Skill Competency).4 

Hasil belajar ASKEB II ada hubungan dengan hasil pelatihan APN (Keterampilan), 

hasil belajar SKEB II akan berpengaruh terhadap keterampilan karena bukan hanya 

meliputi gerak motorik melainkan juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat 

kognitif.8 

 

SIMPULAN 

Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II didapati sebagian besar Mahasiswa berpredikat A = 4 

(Baik) sebanyak 60 orang (60 %), predikat B = 3 (Sedang) sebanyak 33 orang (33 %) dan 

yang berpredikat C = 2 (Rendah) sebanyak 7 orang (7 %). 

Tidak ada Hubungan Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II dengan Pengetahuan Pelatihan 

Asuhan Persalinan Normal p Value 0.577 (p > 0.05) 

Ada Hubungan Hasil Belajar Asuhan Kebidanan II dengan Ketrampilan Pelatihan Asuhan 

Persalinan Normal p value 0,043 (p < 0,05) 

 

 

 

 

SARAN 



1. Bagi Institusi Pendidikan : 

a. Diharapkan dapat lebih mempersiapkan lagi mahasiswanya dalam menghadapi 

Pelatihan 

Asuhan Persalinan Normal (APN) baik dari segi teori ASKEB II maupun praktek 

Laboratorium. 

b. Agar Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) dalam keterampilan lebih sering 

dilakukan pada Klien dari pada Model (Phantoom). Hal ini akan lebih membentuk 

"percaya diri" dan lebih meningkat, sehingga aspek psikologi yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor dapat dipahami dan dihayati oleh 

peserta/mahasiswa. 

2. Bagi Peneliti Lain : 

Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan metode 

dan desain penelitian yang berbeda, tempat yang berbeda serta menggunakan sampel 

yang lebih banyak. 
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ABSTRAK 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan 

perkembangan global. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan motivasi belajar mahasiswa program studi DIE Keperawatan STIKes 

Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Random Sampling, Sampel 

dalam penelitian ini adalah 85 dari jumlah populasi 697 mahasiswa program studi D HI 

Keperawatan STIKes Cirebon Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 

belajar mahasiswa P,ffi Keperawatan STIKes Cirebon dengan kategori tinggi sebesar 63,5 % 

dan 36,5 % dengan kategori rendah. Dari hasil analisa antara umur, pendidikan, sumber dana 

kuliah, program pendidikan, sikap dosen, administrasi pendidikan dengan motivasi belajar 

mahasiswa ada hubungan yang bermakna. Saran yang dapat diberikan untuk STIKes Cirebon 

makin meningkatkan administrasi pendidikannya. Salah satu bagian dari administrasi 

pendidikan yang sangat penting adalah pembagian tugas yang jelas pada masing-masing 

bagian yang sudah ada, Bagi pihak pengelola, pertahankan motivasi belajar mahasiswa yang 

telah cukup ini. Dan bagi mahasiswa, agar meningkatkan motivasi belajar yang selama ini 

dirasa kurang, mempertahankan prestasi yang telah diraih dalam belajar dan terus berupaya 

untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Kata Kunci: Motivasi dan Belajar 

 

ABSTRACT 

National development is an effort to improve the quality of human and people of Indonesia 

are carried out on an ongoing basis, based on national capabilities, by utilizing advanced 

science and technology as well as attention to the challenges of global development. The 

purpose of this study aims to determine the factors associated with student learning 

motivation Nursing Diploma courses STIKes Cirebon. This research is a descriptive 

analytical cross-sectional approach. The sampling technique in this study is random sampling, 

sample in this study was 85 of the total population of 697 students of Diploma Nursing 

STIKes Cirebon in 2009. The results showed that students learning motivation Nursing 

STIKes D. Ill Cirebon with high category at 63.5% and 36.5% with a low category. From the 

analysis between age, education, college funding, educational programs, faculty attitudes, 

education admininistrative student motivation to learn there is a meaningful relationship. 

Advice can be given to further improve the Cirebon STIKes education administration. One 

part of the administration of education is very important is a clear division of tasks in maing 

their existing parts, For the manager, keep learning motivation of students who had enough of 

this. And for students, in order to increase the motivation to learn during this drasa less, 

maintaining achievements in learning and continually strive to improve motivation and 

achievement. Keywords: Motivation and Learning 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Tujuan pembangunan bangsa Indonesia berlandaskan pada tujuan nasional bangsa seperti 

yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiaL1 Dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri 

serta berkualitas. Hal ini sejalan dengan ketetapan MPR RI, tentang Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) adalah sebagai berikut : 

"Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan 

perkembangan global".1 

Di samping itu perancangan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategi 

nasional menuju Indonesia Sehat 2010", juga mendukung usaha meningkatkan mutu sumber 

daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta mampu memelihara dan meningkatkan 

kesehatan masyarakat, sebagai salah satu arah pembangunannya. Untuk mencapai hal 

tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya peningkatan sumber daya manusia untuk 

mendukung strategi tersebut, upaya yang dilakukan adalah antara lain peningkatan kualitas 

calon tenaga kesehatan yang nantinya akan sangat berperan dalam pembangunan berwawasan 

kesehatan sebagai strategi nasional menuju Indonesia Sehat 2010. Kualitas calon tenaga 

kesehatan yang handal tersebut juga melibatkan peran serta dari sektor swasta dalam 

pengadaan atau mendidik calon tenaga kesehatan yang berkualitas. 

Motivasi dibentuk oleh inner component dan outer component adalah perubahan dan diri 

seorang, merasa tidak puas dan ketegangan psikologis kebutuhan-kebutuhan yang ingin 

dipuaskan. Sedangkan outer component adalah tujuan yang hendak dicapai seseorang yang 

menjadi arah perilaku/perbuatannya.2 

Dalam hal ini peranan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon adalah sangat 

penting sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Cirebon yang tugasnya 

mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional, berdaya saing tinggi dan berkualitas. 

STIKes Cirebon mempunyai 7 program studi, salah satunya adalah program studi D III 

Keperawatan yang visinya adalah terwujudnya program studi D III Keperawatan yang 

berkualitas dan mampu menghasilkan ahli madya keperawatan (perawat profesional pemula) 

yang memiliki sikap profesional terhadap perkembangan dunia kerja internasional, beretika 

serta memiliki jiwa wirausaha.3 

Penelitian tentang motivasi belajar, khususnya motivasi belajar mahasiswa masih sangat 

terbatas. Dari penelitian yang ada, didapatkan informasi bahwa motivasi belajar mahasiswa 

masih relatif rendah. di Akper Depkes Bandung dengan mengukur prestasi belajar 

mahasiswa. Didapatkan bahwa 32,4% motivasi belajar mahasiswa Akper rendah.4 

Penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi siswa masuk perguruan tinggi 

negeri di SMUN 5 Bandung. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel 

internal (jenis kelamin), variabel eksternal (sikap guru, administrasi pendidikan, dukungan 

orang tua) dengan motivasi siswa masuk perguruan tinggi negeri.4 

Program studi D III Keperawatan STIKes Cirebon telah memiliki empat angkatan yang 

terdiri dari program kelas reguler dengan latar belakang pendidikan dari SMU (sederajat) dan 

program kelas reguler khusus dengan latar belakang pendidikan SPK. Sekarang jumlah 

keseluruhan mahasiswa tersebut adalah sebanyak 298 orang. Berdasarkan data hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan pada tahun 2008 diperoleh dari pengelola, mahasiswa dan 

beberapa pihak lain yang terlihat dalam sistem pendidikannya, dapat diketahui bahwa secara 

umum motivasi belajar mahasiswa STIKes Cirebon program studi D III Keperawatan masih 

rendah. Hal tersebut diperkuat dengan data sekunder berupa daftar hadir perkuliahan, daftar 



nadir bimbingan laboratorium, dan sebagainya. Berdasarkan daftar hadir perkuliahan yang 

dihitung pada setiap akhir perkuliahan diperoleh data bahwa mahasiswa yang jumlah 

kehadirannya kurang dari 75% jumlah perkuliahan berkisar antara 20-30% atau 10 sampai 15 

orang dari jumlah mahasiswa setiap kelas, hal ini akan dapat mempengaruhi standar nilai dan 

kelulusan yang ditetapkan oleh STIKes Cirebon.3 

Menurut data yang diperoleh dari Administrasi Akademik STIKes Cirebon, bahwa Nilai 

Indeks Prestasi (IPK) program Studi Dili Keperawatan STIKes Cirebon tahun 2006 rata-rata 

IPK 2,92, tahun 2007 rata-rata IPK 2.,74 dan tahun 2008 rata-rata IPK 2,06 dan nilai tersebut 

belum memenuhi nilai standar kelulusan yang ditetapkan STIKes Cirebon adalah 3,00 Indeks 

Prestasi Kumulatimya.3 

Pihak pengelola dan dosen pengajar mengemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa 

tidak memahami tujuan pembelajaran di D III keperawatan semangat mengikuti perkuliahan 

masih rendah, masih jarangnya kegiatan belajar secara kelompok atau bersama dilakukan para 

mahasiswa, dan dari segi kehadiran masih ada mahasiswa yang memperoleh kehadiran kurang 

dari 75% jumlah pertemuan yaitu sekitar 10-15 orang. Dari data administrasi keuangan 

diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa atau sekitar 50 orang yang tidak menyelesaikan 

administrasi keuangan tepat waktu, akibatnya mereka tidak diperbolehkan mengikuti ujian 

tengah/akhir semester. Bahkan sering terjadi mahasiswa menyelesaikan administrasi 

keuangannya pada saat ujian atau praktek lapangan berlangsung setelah mendapat teguran / 

peringatan baik melalui surat ataupun lisan. Dalam hal pelaksanaan praktek lapangan terdapat 

perbedaan semangat antara kelas reguler dan kelas reguler khusus.3 

Sedangkan sebagian besar mahasiswa atau sekitar 50 orang berpendapat bahwa 

administrasi dan manajemen pendidikan yang dilaksanakan di program studi Dili 

Keperawatan STIKes Cirebon dinilai masih kurang hal ini dirasakan mahasiswa yang merasa 

tidak adanya suatu peraturan yang ditegakkan dengan benar, misalnya sangat berharap 

mahasiswa yang tidak disiplin dan masih kurangnya pengaturan yang baik tentang jadwal 

perkuliahan. Jadwal perkuliahan pada sore hari dianggap tidak efektif oleh sebagian 

mahasiswa. Mengenai metode pembelajaran, mahasiswa beranggapan bahwa metode yang 

digunakan oleh para dosen sangat monoton dan tidak variatif, hal ini menyebabkan 

mahasiswa merasa jenuh. Para dosen tidak berupaya mengembangkan metode pembelajaran 

dan hanya terpaku pada metode pembelajaran di kelas dengan menggunakan saran 

OHP/laptop dan papan tulis. Para dosen dinilai tidak memberi kesempatan pada mahasiswa 

untuk kreatif dan mengembangkan potensi. Bahkan beberapa dosen dinilai tidak disiplin oleh 

mahasiswa, misalnya pemberitahuan terlebih dahulu. Mengenai hubungan staf dengan 

mahasiswa, sebagian besar mahasiswa merasa dekat dengan staf. Dari karakteristik 

mahasiswa program studi Dili perawatan STIKes Cirebon, diperoleh data bahwa usia mereka 

berkisar antara 18-45 tahun yang terbagi menjadi mahasiswa program reguler dan mahasiswa 

program reguler khusus. Mahasiswa program reguler khusus sebagian besar merupakan 

karyawan/sudah bekerja sedangkan kelas reguler sebagian besar belum bekerja. Mereka 

berasal dari wilayah III Cirebon (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, 

Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka) serta dari daerah Kabupaten Brebes, Kota 

Kabupaten Tegal dan sekitarnya.3 

Dengan mengetahui kondisi yang demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai motivasi belajar mahasiswa program studi Dili keperawatan STIKes 

Cirebon. Masalah   penelitian   adalah   rendahnya  motivasi   belajar   mahasiswa  program   

studi   DIII Keperawatan STIKes Cirebon. Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian ini 

adalah : 

1. Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan motivasi belajar mahasiswa program studi 

Dili Keperawatan STIKes Cirebon tahun 2009 ? 

2. Apakah faktor-faktor umur, pendidikan terakhir, sumber dana, program pendidikan, sikap 

dosen dan administrasi pendidikan berhubungan dengan motivasi belajar mahasiswa 



program 

studi Dili Keperawatan STIKes Cirebon tahun 2009 ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

motivasi belajar mahasiswa program studi Dili Keperawatan STIKes Cirebon. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Pertimbangan pendekatan cross sectional karena relatif lebih murah, mudah dan cepat karena 

pengumpulan data dilakukan pada waktu yang sama. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian pendahuluan dari penelitian lebih lanjut yaitu 

studi analitik atau eksperimental Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan 

pendekatan cross sectional. 

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 

dengan motivasi belajar mahasiswa program studi Dili Keperawatan STIKes Cirebon antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh mahasiswa program studi Dili 

Keperawatan STIKes Cirebon tahun 2009 yang berjumlah 697 mahasiswa. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Random Sampling. Yaitu cara 

pengambilan sample / sistematik. Teknik yang diambil menggunakan rumus : 
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Keterangan: 

N : Besar sampel 

Z : Taraf kepercayaan 95% (1,96 ) 

N  : Besar populasi 

P : Proporsi 

G  : Galat perdugaan (0,1) 

 

Jadi Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 85 mahasiswa program studi Dili 

Keperawatan STIKes Cirebon karena penulis ingin mengetahui motivasi belajar mahasiswa 

pada program studi Dili Keperawatan STIKes Cirebon tahun 2009. 

Dalam penelitian ini, penulis dalam pengambilan sampel dengan menggunakan cara 

sampel dipilih dengan teknik acak sederhana {simple random sampling), pada mahasiswa 

program studi Dili Keperawatan STIKes Cirebon tahun 2009. 

Penelitian ini diambil pada program studi D.III Keperawatan STIKes Cirebon yang 

beralamat di jalan Brigjen Dharsono No. 12B Cirebon Telp. (0231) 247852. Waktu penelitian 

dilakukan selama 30 hari yaitu dari bulan 10 Juni sampai 20 Juli 2009. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penyebaran angket (data 

primer). Pengumpulan data dilakukan terhadap responden. 

Data juga diperoleh melalui sumber data sekunder yaitu berupa dokumen yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai motivasi responden, seperti daftar hadir 

perkuliahan, daftar hadir pelaksanaan ujian tengah/akhir semester, daftar hadir praktek 

lapangan, data keuangan dan dokumen lainnya. 

Instrumen/alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner serta dokumen yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai motivasi responden seperti yang diuraikan 

sebelumnya. Kuesioner berisikan pertanyaan yang di dalamnya terdapat pilihan jawaban yang 

akan ditentukan oieh responden. 



Kuesioner yang disebarkan merupakan kuesioner tertutup karena responden hanya diminta 

untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang sudah tersedia. Kuesioner terdiri dari nomor 

responden, tanggal pengisian, dan pertanyaan inti. 

Analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran pada masing-

masing variabel. Data-data disuguhkan dalam bentuk label frekuensi maupun diagram-

diagram frekuensi. Analisis persentase mula-mula digunakan untuk menampilkan tabel-tabel 

frekuensi dan diagram untuk mendapatkan gambaran responden menurut karakteristiknya, 

dalam bentuk analisis univariat. 

Analisis Bivariat. Analisis bivariat ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antar 

variabel. Uji statistik yang digunakan adalah uji kai-kuadrat {Chi - Square) karena mengingat 

data yang diperoleh adalah data kategorikal sehingga untuk melihat hubungan antar variabel 

dependen dan variabel independen yang tepat adalah dengan uji Kai kuadrat tersebut. Untuk 

melihat tingkah kemaknaan perhitungan statistik, digunakan batas kemaknaan 0905 (a), 

sehingga pada analisisnya di dapat: 

1) P (value) < a berarti ada hubungan yang bermakna antara variabel yang diuji 

2) P (value) > a berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel yang diuji. 

 

HASIL 

PENELITIAN 

Faktor Intrinsik 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Faktor Intrinsik Mahasiswa D III Keperawatan 

STIKes Cirebon Tahun 2009 

 

No Variabel Kategori Frekuensi % Total 

1 Umur 
< 25 tahun 

> 25 tahun 

64 

21 

75,3 

24,7 
100% 

2 Pendidikan Terakhir  
SMA/Sederajat 

SPK 

65 

20 

76,5 

23,5 
100% 

3 Sumber Dana 
Orang Tua  

Mandiri 

65 

20 

76,5 

23,5 
100% 

 

Dari tabel 1. hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Dili 

Keperawatan STIKes Cirebon berumur kurang dari 25 tahun yaitu dengan prosentase 75.3 %. 

Sisanya 24.7 %. 

Dilihat dari pendidikan terakhir, sebagian besar yaitu 76.5 % mahasiswa D.III 

Keperawatan STIKes Cirebon berlatar belakang pendidikan SMA/Sederajat, sedangkan 

23.5% berlatar belakang pendidikan SPK. 

Dilihat dari sumber dana kuliah D.III Keperawatan STIKes Cirebon berasal dari orang tua 

sebesar 76,5%, dan 23.5% sumber dana perkuliahan berasal dari din sendiri / mandiri. 

 

Faktor Ekstrinsik 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Faktor Ekstrinsik Mahasiswa D.III Keperawatan STIKes 

Cirebon Tahun 2009 

 

No Variabel Kategori Frekuensi % Total 

1 Program Pendidikan 
Reguler 

Reguler khusus  

65 

20 

76,5 

23,5 
100% 

2 Sikap Dosen  
Sangat Baik 

Kurang Baik  

74 

11 

87,1 

12,9 
100% 

3 
Administrasi 

Pendidikan 

Sangat Baik 

Kurang Baik 

75 

10 

88,2 

11,8 
100% 



 

Berdasarkan tabel 2. diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon dengan program pendidikan reguler sebesar 

76,5 % dan 23.5% menunjukkan bahwa mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon 

dengan program pendidikan reguler khusus. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa D.III Keperawatan 

STIKes Cirebon dengan Sikap dosen kategori sangat baik sebesar 87,1 % dan 12,9 % 

menunjukkan bahwa mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon dengan Sikap dosen 

kategori kurang baik. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa D.III Keperawatan 

STIKes Cirebon dengan administrasi pendidikan kategori sangat baik sebesar 88,2 % dan 11,8 

% menunjukkan bahwa mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon dengan administrasi 

pendidikan kategori kurang baik. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Mahasiswa D.III Keperawatan STIKes 

Cirebon Tahun 2009 

 

No Variabel Kategori Frekuensi % Total 
1 Motivasi belajar  

mahasiswa 

Rendah 

Tinggi 

31 

54 

36.5 

63.5 100% 

 

Dilihat dari tabel 3. bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

motivasi belajar mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon dengan kategori tinggi 

sebesar 63,5 % dan 36,5 % menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa D.III 

Keperawatan STIKes Cirebon dengan kategori rendah 

 

Hubungan Umur Dengan Motivasi Belajar Mahasiswa  

Tabel 4. Hubungan Umur Dengan Motivasi Belajar 

 

Umur 

Motivasi 
Total Keterangan 

Tinggi Rendah 

N % N % N % x2 Nilai p 

< 25 th 

> 25 th 

46 

8 

54,1 

9,4 

18 

13 

21,2 

15,3 

64 

21 

75,3 

24,7 7,787a 0,005 

Total  54 63,5 31 36,5 85 100 

 

Umur responden dengan motivasi belajar didapat umur yang kurang dari 25 tahun dengan 

motivasi belajar rendah sebesar 21,2% dan motivasi belajar tinggi 54,1%. Sedangkan umur 

yang lebih dari sama dengan 25 tahun motivasi belajar rendah dan tinggi masing-masing 

sebesar 15,3% dan motivasi belajar tinggi 9,4%. Secara statistik hubungan antara umur 

dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang bermakna. (P < 0,05). 

 

Hubungnya Pendidikan Terakhir Dengan Motivasi Belajar Mahasiswa  

Tabel 5. Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Motivasi Belajar 

 

Pendidikan 

Motivasi 
Total Keterangan 

Tinggi Rendah 

N % N % N % x2 Nilai p 

SMA 

SPK 

46 

8 

54,1 

9,4 

19 

12 

22,4 

14,1 

65 

20 

76,5 

23,5 6,249a 0,012 

Total  54 63,5 31 36,5 85 100 



Pada kelompok pendidikan terakhir SMA, motivasi belajar tinggi sebesar 54,1 % dan 22,4 

% motivasi belajar rendah. Begitu pula pada kelompok pendidikan terakhir SPK, motivasi 

belajar tinggi sebesar 9,4 % dan 14,1 % motivasi belajar rendah. Secara statistik hubungan 

antara pendidikan terakhir dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang bermakna, (P 

< 0,05). 

 

Hubungan Sumber Dana Dengan Motivasi Belajar Mahasiswa  

Tabel 6. Hubungan Sumber Dana Dengan Motivasi Belajar 
 

Sumber Dana 

Kuliah  

Motivasi 
Total Keterangan 

Tinggi Rendah 

N % N % N % x2 Nilai p 

Mandiri  

Orang Tua 

8 

46 

9,4 

54,1 

12 

19 

14,1 

22,4 

20 

65 

23,5 

76,5 6,249a 0,012 

Total  54 63,5 31 36,5 85 100 

 

Pada kelompok sumber dana kuliah dari mandiri, motivasi belajar tinggi sebesar 9,4% dan 

14,1% motivasi belajar rendah dan kelompok sumber dana kuliah dari orang tua, motivasi 

belajar tinggi sebesar 54,1% dan 22,4 % motivasi belajar rendah. Secara statistik hubungan 

antara kelompok sumber dana kuliah dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang 

bermakna. (P < 0,05). 
 

Hubungan Program Kelas Dengan Motivasi Belajar Mahasiswa  

Tabel 7. Hubungan Program Kelas Dengan motivasi Belajar 

 

Program Kelas 

Motivasi 
Total Keterangan 

Tinggi Rendah 

N % N % N % x2 Nilai p 

Reguler 

Reguler khusus 

46 

8 

54,1 

9,4 

19 

12 

22,4 

14,1 

65 

20 

100 

100 6,249a 0,012 

Total  54 63,5 31 36,5 85 100 

 

Pada kelompok program pendidikan reguler, motivasi belajar tinggi sebesar 54,1% dan 

22,4 % motivasi belajar rendah serta kelompok program pendidikan reguler khusus, motivasi 

belajar tinggi sebesar 9,4% dan 14,1 % motivasi belajar rendah. Secara statistik hubungan 

antara program kelas dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang bermakna. (P < 

0,05). 

 

Hubungan Sikap Dosen Bengali Motivasi Belajar Mahasiswa  

Tabel 8. Hubungan Sikap Dosen Dengan Motivasi Belajar 
 

Sikap Dosen  

Motivasi 
Total Keterangan 

Tinggi Rendah 

N % N % N % x2 Nilai p 

Kurang Baik 

Sangat Baik 

2 

52 

2,4 

61,2 

9 

22 

10,6 

25,9 

11 

74 

12,9 

87,1 12,214a 0,001 

Total  54 63,5 31 36,5 85 100 

 

Pada kelompok sikap dosen sangat baik, motivasi belajar tinggi sebesar 61,2 % dan 25,9 % 

motivasi rendah serta kelompok sikap dosen kurang baik, motivasi belajar tinggi sebesar 2,4 

% dan 10,6 % motivasi rendah. Secara statistik hubungan antara sikap dosen dengan motivasi 

belajar menunjukan hubungan yang bermakna. (P < 0,05). 



Hubungan Administrasi Pendidikan Dengan Motivasi Belajar Mahasiswa  

Tabel 9. Hubungan Administrasi Pendidikan Dengan Motivasi Belajar 

 

Administrasi 

Pendidikan 

Motivasi 
Total Keterangan 

Tinggi Rendah 

N % N % N % x2 Nilai p 

Kurang Baik 

Sangat Baik 

2 

52 

2,4 

61,2 

8 

23 

9,4 

27,1 

10 

75 

11,8 

88,2 9,268a 0,002 

Total  54 63,5 31 36,5 85 100 

 

Pada kelompok administrasi pendidikan sangat baik, motivasi belajar tinggi 61,2 % dan 

27,1 % motivasi belajar rendah serta kelompok administrasi pendidikan kurang baik, motivasi 

belajar tinggi 2,4 % dan 9,4 % motivasi belajar rendah. Secara statistik hubungan antara 

administrasi pendidikan dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang bermakna. (P < 

0,05). 

 

PEMBAHASAN 

Motivasi Belajar mahasiswa 

Dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar motivasi belajar mahasiswa 

program studi D III Keperawatan STIKes Cirebon dengan kategori tinggi sebesar 63,5% dan 

36,5% menunjukan bahwa motivasi belajar mahasiswa D III Keperawatan STIKes Cirebon 

dengan kategori rendah. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Motivasi Belajar 

Mahasiswa: 

1) Umur 

Dari hasil pnelitian menunjukann bahwa sebagian besar mahasiswa D.HI Keperawatan 

STIKes Cirebon berumur kurang dari 25 tahun yaitu dengan presentasi 75,3 % dan 

sisanya 24,7 %. 

2) Pendidikan terakhir 

Dilihat dari pendidikan terakhir, sebagian besar yaitu 76.5 % mahasiswa D.III 

Keperawatan STIKes Cirebon berlatar belakang pendidikan SMA/Sederajat, sedangkan 

23.5% berlatar belakang pendidikan SPK. 

3) Sumber dana 

Dilihat dari sumber dana kuliah Dili Keperawatan STIKes Cirebon berasal dari orang 

tua sebesar 76,5%, dan 23.5% sumber dana perkuliahan berasal dari diri sendiri / mandiri. 

4) Program pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa D.III 

Keperawatan STIKes Cirebon dengan program pendidikan reguler sebesar 76,5 % dan 

23.5% menunjukkan bahwa mahasiswa Dill Keperawatan STIKes Cirebon dengan 

program pendidikan reguler khusus, pada kelompok program pendidikan reguler, 

motivasi belajar tinggi sebesar 54,1% dan program reguler khusus dengan motivasi 

belajar rendah sebesar 22,4 % maka secara statistik hubungan antara program kelas 

dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang bermakna. (P < 0,05). 

5) Sikap Dosen 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa D.III 

Keperawatan STIKes Cirebon dengan Sikap dosen kategori sangat baik sebesar 87,1 % 

dan 12?9 % menunjukkan bahwa mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon dengan 

Sikap dosen kategori kurang baik. 

Pada kelompok sikap dosen sangat baik, motivasi belajar tinggi sebesar 61,2 % dan 

25,9 % motivasi rendah serta kelompok sikap dosen kurang baik, motivasi belajar tinggi 

sebesar 2,4 % dan 10,6 % motivasi rendah. Secara statistik hubungan antara sikap dosen 

dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang bermakna. (P < 0,05). 



6) Administrasi Pendidikan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa D.III Keperawatan 

STIKes Cirebon dengan administrasi pendidikan kategori sangat baik sebesar 88,2 % dan 

11,8 % menunjukkan bahwa mahasiswa D.III Keperawatan STIKes Cirebon dengan 

administrasi pendidikan kategori kurang baik. 

Pada kelompok administrasi pendidikan sangat baik, motivasi belajar tinggi 61,2 % dan 

27,1 % motivasi belajar rendah serta kelompok administrasi pendidikan kurang baik, 

motivasi belajar tinggi 2,4 % dan 9,4 % motivasi belajar rendah. Secara statistik hubungan 

antara administrasi pendidikan dengan motivasi belajar menunjukan hubungan yang 

bermakna. (P < 0,05). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka 

dapat di ambil simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa D.III Keperawatan 

STIKes 

Cirebon menunjukkan bahwa motivasi belajar dengan kategori rendah 36.5%. 

2. Dari hasil analisa antara umur dengan motivasi belajar mahasiswa D III Keperawatan 

STIKes 

Cirebon ada hubungan yang bermakna (P <0,05). 

3. Dari hasil analisa antar pendidikan terakhir dengan motivasi belajar mahasiswa ada 

hubungan yang bermakna (P<0,05). 

4. Dari hasil analisa antara sumber dana kuliah dengan motivasi belajar mahasiswa ada 

hubungan yang bermakna (P<0,05) 

5. Dari hasil analisa antara program pendidikan dengan motivasi belajar mahasiswa ada 

hubungan yang bermakna (p<0,05 ). 

6. Secara statistik antara sikap dosen dan motivasi belajar mahasiswa menunjukkan hubungan 

yang bermakna (P<0,05). 

7. Secara statistik antara administrasi pendidikan dan motivasi belajar mahasiswa 

menunjukkan hubungan yang bermakna (p<0,05). 

 

SARAN 

1. Bagi STIKes Cirebon 
Untuk dapat memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penyelenggaraan administrasi 

pendidikan yang sesuai dengan standarisasi perguruan tinggi kesehataii. 

2. Bagi Program Studi D III Keperawatan 

Pengelolaan progran studi D III Keperawatan STIKes Cirebon agar Sebih ditingkatkan 

kembali dalam memberikan motivasi dan bimbingan belajar pada mahasiswa agar 

prestasinya lebih baik. 

3. Dosen Program Studi D III Keperawatan 
Bagi Dosen Program Studi D III Keperawatan STIKes Cirebon agar datang tepat pada 

waktunya dan apabila berhalangan mengajar hendaklah memberikan informasi sebelumnya 

ke program studi 

4. Bagi Mahasiswa D III Keperawatan STIKes Cirebon 

Mahasiswa diharapkan agar belajar yang rajin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dan 

terus berusaha bermotivasi dalam belajar. 
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ABSTRAK 

Sebagaian besar Puskesmas Induk dan seluruh Puskesmas teratama di daerah terpencil 

dipimpin oleh seorang perawat dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau 

perbatasan adalah tenaga perawat karena pemerintah beium mampu mendayagunakan dan 

menempatkan tenaga kefarmasian yang rasional di daerah tersebut. Hal tersebut membuat 

kesan di masyarakat umum pedesaan menganggap bahwa perawat dapat mediagnosa 

penyakit dan memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun berdasarkan PP 51 

tahun 2009 pasal 22 tidak memberikan peluang untuk perawat dalam melaksanakan praktek 

kefarmasian. Hendaknya aturan hukum yang mengatur ha! tersebut di atas harus jelas, tidak 

multi interpretative dan kontradiktif diantiaa peratoran perundangan yang mengaturnya 

bahkan dengan peraturan perandangan yang ada di atasnya. Berdasarkan latar belakang, 

penulis merumuskan masalah, yaitu; Bagaimana tindakan perawat dalam penyelenggaraan 

praktek kefarmasian didaerah terpencil? Bagaimana pertanggungjawaban hukum praktek 

perawat dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian didaerah terpencil? Metode penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Sifat penelitian mengenai batasan kewenangan praktek 

perawat dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian didaerah terpencil tindakan perawat 

dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian didaerah terpencil ini adalah yuridis normatif. 

Pelayanan praktek kefarmasian yang dilakukan perawat tanpa memenuhi ketentuan yang 

berlaku merupakan suatu larangan (verbode), dan melanggar ketentuan perundangan-

undangan yang berlaku, bersifat sengaja perbuatan meSawan hukum, menimbulkan kerugian 

yang menyebabkan intoksikasi atau kematian merupakan unsur tindak pidana sehingga akan 

dikenakan sanksi perdata, pidana ataupun administrasi. Khususnya di daerah terpencil, 

berdasarkan Permenkes 148 perawat di perkenankan melakukan tindakan di !uar 

kewenangannya, waiaupun secara hiarki hukum, Permenkes di bawah PP namuan melihat 

konteks aturan tersebut permenkes 148 lebih bersifat spesialistik di daerah terpencil 

dibandingkan dengan PP no 51 tahun 2009 yang mengatur secara umum tentang praktek 

kefarmasian. Kata Kunci: Tindakan perawat, praktek kefarmasian, daerah terpencil 

 

ABSTRACT 

The majority of main public health service in remote areas is run by nurses and medical team 

as the government is not able to empower pharmacists in such areas. It apparently causes 

misinterpretation for public that a nurse is able to diagnose and prescribe medicine for certain 

diseases. According to the government rule and regulations number 51 in 2009, article 22 that 

a nurse does not have a right to perform pharmaceutical care. However, the regulations itself 

must be comprehensible that it does not elicit multi interpretation and contradiction, moreover 

if it is compared to the precede rule and regulations. In accordance with the background 

stated above, the writer formulates the problem into two questions: How ar^ the nursing 

interventions and implementations done in the field of pharmaceutical care in remote areas? 

and what are the consequences or legal actions taken to nurses in doing pharmaceutical care?. 

The research methodology of this study is descriptive and qualitative. It is also juridical 

normative which means giving a broad and an overall value according to juridical point. In 

conclusion, Pharmaceutical care services done without concerning official regulations are 

strictly forbidden, or intentionally against the law that causes loss or mortality is considered a 

crime. It is liable for either crime or civil sanctions and administrative sanction as well. 

According to the ordinance of the minister of health number 148 that in a particular remote 



area, a nurse is allowed to do some interventions and implementations beyond his/her 

authority, meanwhile the law hierarch shows that the Ordinance of minister of Health number 

148 is after the aforementioned government rule and regulations number 51 in 2009. 

Nevertheless, considering the contextual rule, the ordinance of minister of health number 148 

is more specifically addressed to remote or rural areas than to the pharmaceutical care in 

general. Keyword: Nursing implementation, pharmaceutical carpe, remote or rural area. 

' Dosen Pengajar STIKes Cirebon 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk mentngkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian 

telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai 

komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian tidak 

saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan 

pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring 

penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengobatan (medication error).l 

Sementara itu berbagai upaya hukum yang dengan dilakukan dalam memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dan Tenaga 

Kefarmasian sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi dirasakan masih 

belum memadai karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat 

cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. 

Terjadinya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model 

medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke 

paradgima sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan 

bukan sebagai focus pelayanan, maka perawat berada pada posisi kunci dalam reformasi 

kesehatan ini. Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa 40 % - 75 % pelayanan kesehatan 

merupakan pelayanan keperawatan dan hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan 

pencegahan penyakit baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lain 

dilakukan oleh perawat. 

Hasil penelitian Direktorat Keperawatan Depkes RI dan PPNI tentang kegiatan perawat di 

Puskesmas, ternyata lebih dari 75 % dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan 

pelayanan keperawatan.3 Enam puluh persen tenaga kesehatan adalah perawat yang bekerja 

pada berbagai sarana atau tatanan pelayanan kesehatan dengan pelayanan 24 jam sehari, 7 

hari seminggu, merupakan kontak pertama dengan sistem klien. Keperawatan sebagai profesi 

mempersyaratkan pelayanan keperawatan diberikan secara profesional oleh perawat atau ners 

dengan kompetensi yang memenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral, 

sehingga masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang 

bermutu. Keperawatan sebagai profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda 

dengan profesi lain, altruistik, memiliki wadah profesi, memiliki standard dan etika profesi, 

akuntabilitas, otonomi, dan kesejawatan.4 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Global, turut pula menandatangani kesepakatan 

di antara 10 negara ASEAN khususnya di bidang pelayanan kesehatan yang dikenal dengan 

MRA (Mutual Recognition Agreement), dimana Konsil Keperawatan sebagai Badan yang 

independen diperlukan untuk mengatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi praktik 

perawat.5 Dalam kancah global, keperawatan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan 

negara-negara di Asia terutama dalam hal lemahnya regulasi tentang praktik keperawatan. Di 



antara 10 negara di Asia tenggara, 7 negara telah memiliki undang-undang yang mengatur 

tentang praktik keperawatan, sedangkan negara yang belum memiliki undang-undang praktik 

keperawatan adalah Indonesia, Laos dan Vietnam. Adanya undang-undang praktik 

keperawatan (Regulatory Body) merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk ikut berperan 

dalam kancah global, apalagi Indonesia telah memproduk tenaga keparawatan dalam jumlah 

yang besar. Dengan adanya undang-undang praktik keperawatan merupakan jaminan terhadap 

mutu dan standard praktik disamping sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dan 

penerima jasa pelayanan keperawatan. 

Salah satu contoh nyata persoalan hukum dalam pembangunan kesehatan di Negara in! 

adalah kontroversi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 

108. Adalah Misran, Kepala Puskesmas Pembantu di pedalaman Kuala Samoja, Kabupaten 

Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, yang pertama kali mempermasalahkan Pasal 108 

tersebut.bersama 12 perawat lainnya, Misran mengajukan permohonan judicial review atau 

uji materi atas Pasal 108 UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).6 

Misran adalah perawat yang mengabdikan diri dan berperan aktif dalam kegiatan 

pembangunan kesehatan di wilayahnya di daerah terpencil pedalaman Kalimantan Timur 

dimana tidak ada lagi petugas kesehatan seperti dokter dan apoteker yang bertugas di sana. 

Misran tinggal dan berbaur dengan masyarakat di sana. Secara sosial dan emosional 

merupakan bagian dari masyarakat Kuala Samoja. Nilai-nilai kearifan lokal disana 

mengajarkan antar sesama harus saling menolong dan memberi bantuan kepada yang 

membutuhkan. Sebagai petugas kesehatan yang berdinas disana Misran pun dituntut untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di dalam maupun diluar jam 

dinasnya. 

Namun akibat memberikan pertolongan kepada masyarakat Misran divonis hukumae 3 

bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong pada 19 November 2009 karena 

memberikan obat keras atau obat daftar G kepada pasiennya.Yang bersangkutan dianggap 

melanggar Pasal 108 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa praktik kefarmasian hanya dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Putusan PN Tenggarong ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 

(PT) Samarinda. Misran berargumentasi bahwa tindakan itu terpaksa dilakukan karena di 

wilayah tempat dia praktik tidak ada tenaga kefarmasian atau apoteker dan dokter yang 

bertugas, karena lokasinya terpencil. Jika obat tidak diberikan, dikhawatirkan nyawa pasien 

akan terancam. 

Misran Pemohon uji materi ini merupakan perawat dan juga kepala puskesmas pembantu 

didaerah Kutai Kartanegara yang sedang dijerat pidana Pasal UU Kesehatan karena 

memberikan obat daftar G kepada pasien. Kerentanan pemidanaan tersebut disebabkan 

adanya ketentuan perawat sebagai tenaga kesehatan diharuskan memberikan pertolongan 

pertama kepada pasien dan tidak boleh menolaknya karena dapat dipidana penjara 2 tahun 

sesuai dengan Pasal 190 ayat (1). Sementara itu, ketika melakukan pertolongan dan 

memberikan obat, ternyata juga dapat dipidanakan karena ada ketentuan terbatas bagi 

perawat untuk memberikan obat kepada pasien. 

Bila kita merunut ke atas dalam tata perundang-undangan negara kita, seperti yang 

tersurat dalam UUD 1945 mulai dari pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat 

(3) dan 28H ayat(l) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.7 Sehingga segala sesuatu perundang-undangan dibawah 

UUD 1945 tidak boleh bertentangan. Dan seharusnya pula setiap implementasi pelaksanaan 

peraturan perundangan harus memperhatikan kemampuan dan kondisi atau fakta yang ada. 

Fakta di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar Puskesmas Induk dan seluruh 

Puskesmas terutama di daerah terpencil itu dipimpin oleh seorang perawat dan tenaga 

kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau perbatasan adalah tenaga perawat karena 



pemerintah belum mampu mendayagunakan dan menempatkan tenaga kefarmasian yang 

rasional di daerah tersebut. 8 Fakta lainnya adalah berdasarkan penelitian Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Indonesia dan Departemen Kesehatan RI tahun 2005 di Puskesmas 

Kota dan Desa menunjukan 92 % Perawat melakukan diagnose medis dan 93 % perawat 

membuat resep obat. 

Hal tersebut membuat kesan di masyarakat umum pedesaan menganggap bahwa perawat 

dapat mediagnosa penyakit dan memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Kesan itu 

terbawa walaupun perawat tersebut tidak dalam jam dinasnya. Bila ada anggota masyarakat 

yang sakit di luar jam kerja puskesmas, mereka akan mendatangi perawat di rumahnya dan 

berharap mendapat pertolongan sesuai peran perawat yang mereka lihat di tempat 

kerjanya.Situasi ini membuat perawat dalam posisi yang dilematls, apabila dia menolong 

pasien dengan memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya dimana obat tersebut diluar 

obat bebas dan obat bebas terbatas maka dia akan terkena sanksi pidana pasal 198 UU no 36 

Tahun 2009, namun apabila perawat tersebut menolak memberikan pertolongan maka dia 

juga akan dikenai sanksi pidana pasal 32 dan 85 dari UU yang sama yaitu UU no 36 Tahun 

2009 dan sanksi sosial dari masyarakat sekitafnya karena tidak mau memberikan pertolongan 

kepada mereka disaat menderita sakitJadi yang dialami oleh Misran pada hakikatnya juga 

dialami oleh perawat-perawat lainnya yang berdinas di Puskesmas dan daerah-daerah 

terpencil lainnya. Adanya kontradiksi antara aspek legal formal dengan kondisi sosiologis 

yang ada dimasyarakat. Hal ini semakin diperparah dengan aparat penegak hukumnya yang 

melakukan penegakan hukum hanya berdasarkan aspek legal formal saja tanpa melihat 

kondisi sosiologis masyarakatnya.9 

Oleh karena itu maka diperlukan suatu rumusan tindakan perawat dalam memberikan obat 

pada pasien ataupun praktek kefarmasian lainnya misalnya penyimpanan dan penyediaan obat 

sefta kondisi-kondisi dimana tidak ada tenaga farmasi dan dokter yang bertugas untuk 

penyimpanan dan penyediaan obat. Hendaknya aturan hukum yang mengatur hal tersebut di 

atas harus jelas, tidak multi interpretative dan kontradiktif diantara peraturan perundangan 

yang mengatumya bahkan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya. 

Dari permasalahan tersebut diatas peneliti mengajukan judul tesis "Tindakan perawat 

dalam perawat dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian di daerah terpencil”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINDAKAN PERAWAT  

DALAM PRAKTEK KEFARMASIAN DIDAERAH TERPENCIL 

 

Metode Penelitian 

Model penelitian hukum doktrinal di sini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), yakni beranjak dari dan berfokus kepada semua peraturan hukum yang 

secara teoretik dianggap relevan dengan masalah pertanggungjawaban perawat atas praktek 

kefarmasian yang dapat mengakibatkan atau berdampak over dosis atau syock anapilatik. 

Pilihan pendekatan tersebut, mengingat hubungan hukum antara jasa pelayanan medis oleh 

perawat dan pengguna jasa, yang dalam konteks di sini menunjuk kepada personifikasi pasien 

atau orang yang dalam kondisi di daerah terpencil, tidak hanya mengacu kepada peraturan 

pelayanan kesehatan, juga merajuk kepada peraturan hukum lainnya, baik secara keperdataan, 

kepidanaan maupun administratif. 

 

Dari perspektif teoretik pula, bahwa melalui pendekatan perundang-undangan niscaya 

terbuka kemungkinan memperluas lingkup pertanggungjawaban atas perawat dalam konteks 

hubungan kedinasan dengan atasan atau hubungan kerja dengan instansi tempat ia bekerja. 

Perluasan kontekstual ini, sama sekali tidak membawa pretensi mengalihkan atau 

mengaburkan masalah subyek penanggung jawab, tetapi justru untuk mencari konsepsi 

preskriptif dalam menentukan akurasi pertanggungjawaban yang logis, konsisten, dan 

sistematik. 

Berangkat dari masalah dan tujuan penelitian yang membahas prediksi teoretik penerapan 

konsep dan atau kaidah pertanggunganjawaban terhadap kemungkinan peristiwa hukum -

overdosis atau syock anapilatik akibat praktek kefarmasian oleh perawat-- dan sesuai dengan 

penggunaan statute approach, maka desain penelitian ini dapat dikategorikan atau termasuk 

spesifikasi penelitian penemuan hukum in concrete. Prediksi penerapannya diproyeksikan 

kepada implikasi konsep-konsep pertanggung jawaban secara keperdataan, kepidanaan, dan 

administratif terhadap profesi keperawatan.10 

 

Jenis dan teknik pengumpulan data 

Jenis data kualitatif yang digunakan adalah bersumber dari bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum primer terdiri dua bidang atau yurisdiksi, pertama, peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan fungsi 

perawat. Kedua, peraturan perundang-undangan lainnya yang secara yuridis-teoretis dapat 

diaplikasikan terhadap hubungan hukum antara perawat dan pengguna jasa kesehatan. Sedang 

bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen tidak resmi tetapi secara eksplisit 

memuat substansi ihwal aspek hukum pelayanan medis kefarmasian, seperti karya-karya 

ilmiah yang dipublikasikan (buku referensi dan jumal) dan yang tidak dipublikasikan 

(disertasi dan tesis). 

Semua bahan hukum primer dan sekunder dihimpun melalui teknik penulusuran 

kepustakaan yang berbasis pada kriteria yuridis-teoretik. Khusus untuk kaidah-kaidah yang 

bersumber dari bahan hukum primer akan diorganisasikan ke dalam kategori lex genemlis dan 

lex specialis bagi profesi perawat selaku subyek hukum. Sementara, bahan-bahan hukum 

sekunder yang terpilih difungsikan sebagai komplemen argumentatif yang menguatkan 

intensitas yuridis-teoretik, baik untuk kaidah yang bersifat general maupun yang bersifat 

spesial. Dengan kata lain, kategorikal tersebutlah yang akan dijadikan sebagai data dalam 

melakukan legal audit pada tahapan analisis. 

 

Teknik Analisis data 



Proses atau tahapan analisis data menggunakan cara berpikir silogisme deduksi dengan 

konstraksi premis mayor, premis minor, dan premis konklusi. Langkah teknisnya 

sebagaimana skema analisis pada Ragaan 1, yang ditata dengan aiur sebagai berikut: 

(1) Penelusuran peraturan perundang-undangan (legal audit) berfokus kepada pencarian 

konsep-konsep pertanggungjawaban perawat yang diawali dengan pengkategorian kaidah 

khusus (lex specialis) dan kaidah uraum (lex generalis). Kategori pertama, ialah kaidah-

kaidah hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur kedudukan, wewenang, dan 

fungsi perawat dalam pelayanan kesehatan. Sedang kategori kedua, adalah kaidah-kaidah 

ufflum — entah bersifat eksplisit atau implisit- yang secara teoretik dapat diberlakukan 

terhadap personifikasi perawat sebagai subyek hukum perdata, pidana, dan administratif. 

Hasil 

interpretasi yang terbilang sebagai konsep-konsep hukum (postulat) pertanggungjawaban 

diposisikan sebagai premis mayor; 

(2)  Temuan postulat difimgsikan sebagai Sandasan untuk menilai premis minor, yaitu 

bangunan fakta-fakta yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang praktek 

kefarmasian kepada masyarakat di daerah terpencil, serta kemungkinan akibat intoksikasi 

dan syock anapilatik yang berpotensi menjadi peristiwa hukum. Oleh karena itu, semua 

fakta-fakta yang relevan secara teknis dikonversi menjadi fakta hukum, baik dalam 

dimensi keperdataan, kepidanan, maupun administratif. 

(3) Hasil dari telaah deduktif konsep hukum pertanggungjawaban terhadap fakta hukum 

merupakan nalar hukum yang direkonstruksi dengan argumentasi preskriptif, yaitu 

sebagai premis konklusi tentang teorisasi hukum pertangungjawaban perawat 

 

HASIL PENELITIAN 

Tindakan perawat dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian di daerah terpencil 

Tindakan seperti apa yang seharusnya diambil perawat ketika dihadapkan pada kondisi 

dimana pasien membutuhkan pengobatan sedangkan tidak terdapat tenaga yang berwenang? 

Studi kasus berikut akan menguraikan permasalahan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan 

etis dalam mengambil keputusan bagi tenaga keperawatan yang dihadapkan pada kondisi 

tersebut 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di daerah Malausma 

Kabupaten Majalengka ditemukan fakta perawat yang berdinas di Puskesmas Pembantu 

setempat melaksanakan praktek kefarmasian untuk melayani masyarakat daerah tersebut baik 

di dalam maupun di luar jam kerjanya. Hal tersebut dilaksanakan dari mulai menulis resep 

obat-obatan, meracik, membungkus hingga menyerahkan obat tersebut kepada pasien. Ini 

terjadi disebabkam karena keterbatasan tenaga kesehatan yang ada yaitu hanya ada satu 

perawat yang bertugas di daerah tersebut. 

Di dalam waancara terungkap bahwa selain karena keterbatasan sumber daya manusia, 

terjadinya praktek kefarmasian oleh perawat juga dikarenakan adanya tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan terpadu yang meliputi medis, perawatan dan kefarmasian. 

Apabila perawat sebagai satu-satunya tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil, 

mengabaikan tuntutan masyarakat maka perawat tersebut akan terkena dampak dari 

pertanggungjawaban hukum terhadap pelayanan praktek kefarmasian. 

Sangat dilematis perawat yang betugas paling depan dalam gugus pelayanan kesehatan di 

daerah terpencil tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup memadai dalam 

melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. 

Pada kondisi dimana regulasi praktik kefarmasian ditegakan di tengah keterbatasan tenaga 

kefarmasian di berbagai tempat, tidak seharusnya tenaga keperawatan yang melakukan 

praktik kefarmasian dipersalahkan secara hukum. Sebuah kewajaran jika perawat, sebagai 

tenaga kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dokter dan tenaga kefarmasian 

berperan ganda dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan di daerah yang tidak 



terdapat tenaga kesehatan lain yang berwenang. Sebuah kasus yang menguak adalah kasus 

Misran, seorang perawat yang bertugas sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, 

Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

Pertanggungjawaban  hukum  penyelenggaraan  praktek kefarmasian oleh  perawat di 

daerah terpencil 

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di daerah terpencil di 

Kabupaten Majalengka, ditemukan fakta bahwa sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan 

yang tersedia di daerah tersebut masih sangat terbatas. Hanya ada satu puskesmas pembantu 

dengan satu tenaga kesehatan yaitu perawat yang diharapkan oleh masyarakat sekitar untuk 

dapat melayani kebutuhan kesehatan mereka. 

Perawat di Puskesmas Pembantu tersebut berperan sebagai dokter yang menulis resep obat, 

apoteker yang meracik, membungkus dan memberikan obat kepada pasien sekaligus juga 

perawat yang melakukan pemeriksaan fisik dan mencatat keluhan serta registrasi pasien. 

Memang sangat ironi bila kita melihat aspek yuridis tentang kefarmasian di Indonesia. 

Pengaturan praktik kefarmasian yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan sebagai sebuah 

langkah yang baik. Namun, sebelum memberlakukannya secara ketat, pemerintah perlu 

terlebih dulu melihat realitas yang ada terutama terkait dengan keberadaan tenaga kesehatan 

sebagai penentu berjalan tidaknya sebuah sistem kesehatan yang direncanakan. Saat ini, 

Indonesia masih kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, Penulis 

berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Tindakan perawat dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian di daerah terpencil 

Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan 

praktik kefarmasian secara terbatas, yaitu pada pemberian obat bebas dan obat bebas 

terbatas saja, sedangkan obat keras seperti antibiotika dan analgesik psikotropika, 

dilarang pemberiannya oleh perawat. Itu pun hanya dapat dilaksanakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga kesehatan yang ada yaitu hanya ada satu 

perawat yang bertugas di daerah tersebut maka perawat melaksanakan praktek dari mulai 

menulis resep obat-obatan, meracik, membungkus hingga menyerahkan obat tersebut 

kepada pasien. 

2. Pertanggungjawaban hukum penyelenggaraan praktek kefarmasian oleh perawat di 

daerah terpencil 

PP 51 taliun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memberikan kebolehan kepada Tenaga 

Kesehatan diluar Tenaga Kefarmasian. Hal ini tercantum dalam Pasal 22. u Pengecualian 

terhadap berwenangnya dokter/perawat dalam melakukan praktik kefarmasian di daerah 

terpencil dimana tenaga kefarmasian tidak ada pun belum dapat menjamin 

terselenggaranya praktik kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku. Karena kekurangan 

tenaga kesehatan bukan hanya terjadi di tenaga kefarmasian saja tetapi juga pada tenaga 

dokter. 

Pada kondisi dimana regulasi praktik kefarmasian ditegakan di tengah keterbatasan 

tenaga kefarmasian di berbagai tempat, tidak seharusnya tenaga keperawatan yang 

melakukan praktik kefarmasian dipersalahkan secara hukum. Sebuah kewajaran jika 

perawat, sebagai tenaga kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dokter dan 

tenaga kefarmasian berperan ganda daSam melakukan tindakan medis dan pengobatan di 

daerah yang tidak terdapat tenaga kesehatan lain yang berwenang. 

 

SARAN 



1. Sanksi yang diberikan kepada dokter dan perawat yang tidak melaksanakan kewajiban 

menuliskan resep obat mesti tetap dijalankan, karena derjgan sanksi tersebut bisa 

membuat perbaikan dan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi tenaga kesehatan atau 

dokter yang bersangkutan. 

2. Khususnya bagi institusi pemerintah dan penegak hukum hendaknya lebih melihat 

konteks aturan perundangan yang mengatur tentang tindakan perawat dalam praktek 

kefarmasian dl daerah terpencil.  Walaupun secara hirarki hukum kedudukan PP     lebih 

tinggi dari Permenkes, namun Permenkes no 148 yang mengatur tindakan perawat di iuar 

batas kewenangannya pada daerah terpencil lebih spesialis/khusus dari pada PP no 51 

tahun 2009 yang mengatur praktek kefarmasian secara umum. Sehingga kedua peraturan 

tersebut hendaknya tidak saling dibenturkan namun saling melengkapi untuk situasi 

daerah terpencil dan tidak terpencil 
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HUBUNGAN PERSEPSI CITRA TUBUH IBU POSTPARTUM DENGAN 

KECENDERUNGAN PEMBERIAN ASIEKSKLUSIF 

 

lin Kristanti1 

 

ABSTRAK 

Berkaitan dengan persepsi citra tubuh ibu postpartum dikuatirkan akan berdampak negatif 

terhadap kecenderungan pemberian ASI eksklusif. Kabupaten Majalengka berdasarkan 

Analisis Ibu daft Anak Tahun 2008 didapat data bahwa bayi usia 1 tahun yang mendapat ASI 

eksklusif hanya 32,40%. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran hubungan 

persepsi citra tubuh ibu postpartum dengan kecenderungan pemberian ASI eksklusif di 

Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan seksional silang (cross sectional),. Analsa data dilakukan dengan cara 

membandingkan x2 hitung dengan x2 tabel. Jika x2 hitung > x2 tabel atau p value <0,05 berarti 

hipotesa alternatif diterima. Dari 35 reponden 22 orang dengan persepsi citra tubuh ibu 

postpartum positif, 19 orang (86,4%) cenderung memberikan ASI, sedangkan 3 orang (13,6 

%) tidak cenderung. Dari 13 orang dengan dengan persepsi citra tubuh ibu postpartum 

negatif, hanya 5 orang (38,5%) yang cenderung memberikan ASI, sedangkan sisanya yaitu 8 

orang (61,5 %) tidak cenderung. Perhitungan statistik didapat x2 hitung 8,700 daft p value 

0.003 berarti ada hubungan antara persepsi citra tubuh ibu postpartum dengan kecenderungan 

pemberian ASI eksklusif di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten MajaSengka. 

Bila melihat usia rata-rata yaitu 28,17 tahun dengan multipara hal ini akan mempengaruhi 

cara pandang ibu terhadap perubahan fisik tubuhnya yang lebih banyak meninggalkan bekas 

daripada primipara sehingga ibu cenderung tidak memberikan ASI. Oleh karena itu dperlukan 

persiapan kematangan usia dan psikologis saat merencanakan kehamilan, disini dilakukan 

konsultasi perubahan yang akan terjadi saat hamil dan setelah persalinart untuk 

menumbuhkan persepsi yang positif terhadap citra tubuh postpartum seSiingga akan membuat 

koping yang positif pula. Kata kunci: citra tubuh, ASI Eksklusif, kematangan usia, konsultasi 

 

ABSTRACT 

Associated with postpartum maternal perception of body image concern will negatively affect 

the trend of exclusive breastfeeding. Majalengka based Analysis of Maternal and Child of 

2008 obtained the data that infants 1 year of age who received breast milk only 32.40%. The 

purpose of tills study to get an idea of body image perception of the relationship with the 

mother's postpartum trend of exclusive breastfeeding in the General Hospital Cideres 

Majalengka. This study uses cross-sectional approach (cross-sectional). Analsa data is done 

by comparing the count with XX22 table. If x 2> X 2 teWe or p value < 0.05 means that the 

alternative hypothesis is accepted. Of the 35 respondents, 22 people with postpartum maternal 

perception of body image positive, 19 (86.4%) likely to breastfeed, while 3 (13.6%) is not 

likely. Of the 13 people with the perception of postpartum maternal negative body image, 

only 5 people (38.5%) are likely to breastfeed, while the remaining 8 (61.5%) is not likely. 

Statistical calculations obtained %2 0.003 8.700 and p value means that there is a relationship 

between postpartum maternal perception of body image with the trend of exclusive 

breastfeeding in the General Hospital Cideres Majalengka. When you see the average age is 

28.17 years with multipara this will affect the mother's perception of the physical changes in 

her body that left the former more so than primiparous mothers are less likely to breastfeed. 

Therefore dperlukan age and psychological maturity preparation when planning a pregnancy, 

here are the changes consultation will occur during pregnancy and after childbirth to foster a 

positive perception of postpartum body image that will make a positive coping well. 

Keywords: body image, exclusive breastfeeding, age of maturity, consulting 

 



PENDAHULUAN 

Periode postpartum adalah masa enam minggu sejak bayi lahlr sampai organ-organ 

reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Hampir pada seluruh sistem organ 

tubuh ibu terjadi perubahan dimana, perubahan tersebut cenderung menyebabkan gapngguan 

rasa nyaman dan sedikitnya menyisakan perubahan pada bentuk fisik tubuh ibu termasuk 

ukuran tubuh maupun sistem tubuh lainnya, antara Iain pada sistem integumen, striae yang 

diakibatkan karena regangan kulit abdomen mungkin akan tetap bertahan lama setelah 

kelahiran.' 

Citra tubuh berhubungan erat dengan kepribadian. Cara individu memandang diri 

mempunyai dampak penting pada aspek psikologisnya. Pandangan yang realistik terhadap 

diri, menerima dan menyukai bagian tubuh akan memberi rasa aman sehingga terhindar dari 

rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Individu yang stabil, realistis dan konsisten terhadap 

citra tubuhnya akan memperlihatkan kemampuan yang mantap terhadap realisasi yang akan 

memacu sukses di dalam kehidupan.2 

Ibu post partum yang mengalami citra tubuh yang negatif akan menyembunyikan dan 

berasaha tidak melihat atau menyentuh bagian tubuh yang telah berubah struktur karena 

trauma atau penyakit. Beberapa ibu mungkin akan mengekspresikan perasaan 

ketidakmampuan, putus asa, ketidakberdayaan, dan sangat sensitif, dan bisa jadi akan 

memperlihatkan perilaku yang merusak tubuh seperti melakukan diet yang sangat ketat 

(undereating).3 Menurut Hawkins, citra tubuh yang negatif merupakan masalah yang serius 

dan bisa berdampak pada kerusakan harga diri yang akan menimbulkan depresi sehingga 

menyebabkan eating disorder. Sedangkan pembatasan yang kaku terhadap kebutuhan kalori 

bisa mengakibatkan kehabisan energi, menurunkan imunitas, dan menurunkan produksi ASI.4 

Ibu postpartum sering mengekspresikan ketidaknyamanan tentang penampilan mereka dan 

berkonsentrasi untuk mengembalikan berat badan dan figur normal mereka. 5 Tidak sedikit 

wanita yang kecewa dan stress terhadap tubuh postpartum mereka. Walaupun sedikit kaget 

terhadap kehilangan berat badan secara mendadak karena melahirkan, mereka masih merasa 

kecewa karena masih belum bisa memakai pakaian sebelum hamil dan harus memakai 

pakaian hamil sampai satu atau dua minggu postpartum. 6 Beberapa ibu memiliki harapan 

yang tidak realistik terhadap pengembalian berat badan dan waktu yang di gunakan untuk 

kembali ke keadaan sebelum hamil. 4 Banyak wanita yang menginginkan tubuh mereka 

kembali ke keadaan sebelum hamil secepatnya dan mengakhiri kekecewaan dan depresi yang 

disebabkan oleh berat badan yang berlebih yang juga menyebabkan perubahan pada bentuk 

tubuhnya.7 

Ibu yang memberikan makanan tambahan terlalu dini di bawah usia 6 bulan akan 

menyebabkan bayi rawan terhadap penyakit infeksi terutama bila diberi makanan tambahan 

yang kurang higienis akan mudah jatuh sakit. Bayi akan mudah diare dan mudah kurang gizi. 

Sedangkan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun akan menimbulkan ikatan batin yang kuat 

dengan anaknya, baik untuk proses tumbuh kembang terutama psikologi dan rasa terlindung 

untuk anak. 8 Pemberian ASI saja sampai 6 bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh 

kembang, tetapi setelah 6 bulan dimana ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan bayi, 

mernerlukan makanan tambahan selain ASI yang disebut sebagai makanan pendamping ASL 

Berkaitan dengan persepsi citra tubuh ibu postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah 

Cideres Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa ibu postpartum memiliki citra tubuh 

negatif sebesar 48,58%, 9 dan hal ini dikuatirkan akan berdampak negatif terhadap 

kecenderungan pemberian ASI eksklusif. Seperti hasil pengamatan di beberapa rumah sakit 

bersalin di Jakarta, selama lima tahun ditemukan 0,5% bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif 

secara cukup karena faktor psikologis ibu.10 

Melihat kondisi yang telah dipaparkan di atas, dimana citra tubuh negatif pada ibu 

postpartum dapat menimbulkan permasalahan terutama pada kesehatan ibu dan bayinya, 

maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan persepsi citra tubuh   ibu postpartum dengan 



kecenderungan pemberian ASI eksklusif di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten 

Majalengka. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional. Sedangkan 

korelasional dilakukan untuk menjelaskan mengapa variabel memiliki hubungan satu sama 

lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan seksional silang (cross sectional), dilakukan 

dengan cara variabel-variabel dalam penelitian diukur dalam waktu yang bersamaan. 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah: Hipotesa nol (HO) Tidak ada hubungan antara 

persepsi citra tubuh ibu postpartum dengan kecenderungan pemberian ASI ekslusif di Rumah 

Sakit Umum Daerah Cideres Kabupateft Majalengka. Hipotesa alternatif (Ha) Ada hubungan 

antara persepsi citra tubuh ibu postpartum dengan kecenderungan pemberian ASI ekslusif di 

Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Cideres. Jumlah pasien postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres tahun 

2009 adalah 643 orang. Jadi jika dirata-ratakan, tiap bulan terdapat 54 orang 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random 

Sampling, dengan menggunakan rumus :  
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Keterangan: 

N = Besar populasi 

n = Besar sampel 

d = Bound of error (0,1) 

 

Untuk mengetahui gambaran persepsi citra tubuh ibu postpartum di Rumah Sakit Umum 

Daerah Cideres, digunakan kuesioner berbentuk skala bertingkat (rating scale), yaitu suatu 

bentuk pengumpulan data dengan menggunakan skala. Jenis skala yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah skala likert, dimana masing-masing pemyataan mempunyai empat 

kemungkinan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

Menggunakan skoring dengan nilai skala: 

• STS = 1, TS = 2, S = 3, dan SS = 4 untuk pernyataan yang positif 

• STS = 4, TS = 3, S = 2, dan SS =1 untuk pernyataan yang negatif 

Untuk mengetahui kecenderungan pemberian ASI eksklusif, digunakan kuesioner 

berbentuk skala bertingkat (rating scale), yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan 

menggunakan skala. Jenis skala yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala likert, dimana 

masing-masing pemyataan mempunyai empat kemungkinan jawaban, yaitu Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Menggunakan skoring dengan nilai skala: 

• STS = 1, TS = 2, S = 3, dan SS = 4 untuk pernyataan yang positif 

• STS = 4, TS = 3, S = 2, dan SS =1 untuk pernyataan yang negatif 

Untuk pengujian validitas variabel sikap digunakan tehnik karena data yang digunakan 

berupa skala likert. Dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r = Koefisien validitas 

X = Skor setiap item  

Y = Skor total 

 

Uji validitas dilakukan di RSUD Majaiengka dengan alasan masih satu wilayah Kabupaten 

Majaiengka sehingga adanya persamaan letak geografis, persamaan karakteristik ibu 

postpartum dan persamaan tipe rumah sakit yaitu Tipe C Non Pendidikan. 

Suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud 

jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0,444 untuk N = 20 dengan harga 

r = 95%. Hasil uji validitas untuk pertanyaan persepsi citra tubuh postpartum didapat nilai 

koefisien validitas terendah 0,462 yaitu untuk item pertanyaan nomor 24 dan koefisien 

validitas tertinggi 0,797 yaitu untuk item nomor 12. 

Pertanyaan kecenderungan pemberian ASI EkskHusif didapat nilai koefesian vaiiditas 

terendah 0,535 yaitu untuk item pertanyaan nomor 3 dan koefisien validitas tertinggi 0,779 

yaitu untuk item nomor 2. 

Maka dari hasil uji validitas, semua item pertanyaan dinyatakan valid dan layak dijadikan 

instrumen dalam penelitian ini. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas 

instrument (Arikunto, 2002). Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu 

tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama,dengan menggunakan alat ukur yang sama maka hasilnya akan tetap atau tidak 

berubah-ubah. 

Uji reliabilitas variabel sikap adalah rumus Alpha Cronbach. 
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Keterangan : 

k   : Banyak pertanyaan  

 2

iS  : Jumlah varians item 

2

iS   : Varian skor total 

 

Uji reliabilitas dilakukan di RSUD Majaiengka dengan alasan masih satu wilayah 

Kabupaten Majaiengka sehingga adanya persamaan letak geografis, persamaan karakteristik 

ibu postpartum dan persamaan tipe rumah sakit yaitu Tipe C Non Pendidikan. 

Pertanyaan persepsi citra tubuh ibu postpartum dikatakan reliabel jika koefisien 

reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,903. Hasil uji realibilitas didapat nilai koefisien 

realibilitas 0,905. 

Sedangkan pertanyaan kecenderungan pemberian ASI Eksklusif dikatakan reliabel jika 

koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,706. Hasil uji realibilitas didapat nilai 

koefisien realibilitas 0,708. 

Maka dari hasil uji reliabilitas, semua item pertanyaan dinyatakan reliabel dan layak 

dijadikan instrumen dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Persalinan 

 

No. Jenis Persalinan 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

Normal  

SC 

VE 

28 

7 

0 

80 

20 

0 

 Jumlah  35 100 

 

Hampir seluruh responden (80 %) yang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 

melahirkan dengan normal (pervaginam), sebagian kecil responden yang melahirkan dengan 

tindakan Sectio Caesaria (SC) (20 %), dan responden yang melahirkan dengan tindakan 

Vacum Extraction (VE) tidak ada. 

 

Karakterisfik Responden Berdasarkan Status Parietas 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Parietas 

 

No. Paritas  
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

Primipara  

Multipara  

15 

20 

42,85 

57,15 

 Jumlah  35 100 

 

Jika dilihat dari pengelompokan parietas, jumlah responden multipara lebih banyak 

daripada primipara, multipara 20 orang (57,15 %) dan primipara 15 orang (42,85 %).  

 

Persepsi Citra Tubuh Ibu Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 

Kabupaten Majalengka. 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Persepsi Citra tubuh Ibu Postpartum 

 

No. Citra Tubuh 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

Positif  

Negatif  

20 

15 

57,14% 

42,86% 

 Jumlah  35 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi citra tubuh pada ibu postpartum di Rumah Sakit 

Umum Daerah Cideres sebagian dari responden positif yaitu 20 orang (57,14 %), dan 15 

orang (42,86 %) mempunyai citra tubuh negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Pie 1. Distribusi Freknensi Citra tubuh Ibu Postpartum 

57.14%42.86%

Sikap Positif

Sikap Negatif



Gambaran Persepsi Terhadap Ukuran dan Bentuk Tubuh 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Persepsi Terhadap Ukuran dan Bentuk Tubuh 

 

No. Kategori Persepsi  
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

Positif  

Negatif  

16 

19 

45,71% 

54,29% 

 Jumlah  35 100 

 

 

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa 19 orang (54,29%) responden memiliki persepsi 

yang negatif terhadap ukuran dan bentuk tubuh postpartum. Sedangkan sisanya 16 orang 

(45,71%) responden memiliki persepsi positif terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya. Dengan 

demikian, sebagian dari responden memiliki persepsi yang negatif terhadap ukuran dan 

bentuk tubuh postpartum mereka.  

 

Kecenderungan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Pemberian ASI Eksklusif 

 

No. Kategori  
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

Cenderung 

Tidak cenderung 

24 

11 

68,57% 

31,43% 

 Jumlah  35 100 

 

Sebagian besar ibu postpartum yaitu 24 orang (68,57%) cenderung memberikan ASI 

Eksklusif kepada bayinya, sedangkan 11 responden (31,43%) tidak cenderung untuk 

memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Pie 2. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Pemberian ASI Eksklussif 

 

 

PEMBAHASAN 

Persepsi Citra Tubuh Ibu Postpartum terhadap Ukuran dan Bentuk Tubuh 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa 19 orang (54,29%) responden memiliki 

persepsi yang negatif terhadap ukuran dan bentuk tubuh postpartum. Sedangkan sisanya 16 

orang (45,71%) responden memiliki persepsi positif terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya. 

Dengan demikian, sebagian dari responden memiliki persepsi yang negatif terhadap ukuran 

dan berituk tubuh postpartum mereka. 

Dari persentase ini terlihat persentase persepsi negatif terhadap ukuran dan bentuk tubuh 

postpartum lebih banyak daripada persepsi positif. Maka dapat diartikan bahwa ibu 

68.57%
31.43%

Cenderung

Tidak Cenderung



postpartum lebih banyak bersikap negatif terhadap perubahan fisik tubuh postpartum mereka 

atau ibu kurang menyukai perubahan ukuran dan bentuk tubuh postpartumnya. Hal ini 

tentunya sangat berkaitan terhadap perubahan yang terjadi hampir pada seluruh sistem organ 

tubuh ibu yang biasanya perubahan tersebut juga mengurangi tingkat kenyamanan yang 

mereka alami setelah melahirkan. 

Pada periode postpartum, perubahan fisik yang paling terlihat adalah perubahan pada 

bentuk dan ukuran tubuh ibu postpartum, khususnya area abdomen yang merupakan tempat 

pembesaran uterus selama kehamilan, dimana ukuran uterus menjadi sedikit lebih besar 

setelah hamil. Perubahan ini sangat mempengaruhi bagaimana ibu memandang dirinya. 

Banyak wanita yang memiliki pandangan yang tidak realistis terhadap tubuh postpartum 

seharusnya dan mereka sering 'dihantui' ketika melihat perut yang longgar dan tanda yang 

membekas setelah melahirkan.8 Keinginan untuk "mendapatkan tubuh saya kembali" bisa 

menjadi perhatian yang serius pada beberapa ibu. Banyak ibu, khususnya yang baru pertama 

kali menjadi ibu (primipara) disibukkan dalam hal perawatan fisik yang intens. 7 

 

Persepsi Citra Tubuh Ibu Postpartum di Rumafa Saldt Umum Daerah Cideres 

Kabupaten Majalengka 

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang 

diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.l 

Citra tubuh adalah bagian dari konsep diri yang mencakup sikap dan pengalaman yang 

berkaitan dengan tubuh, termasuk pandangan tentang maskulinitas dan feminitas, kegagahan 

fisik, daya tahans dan kapabilitas. n 

Periode postpartum adalah masa enam minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ 

reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil.13 

Dengan demikian persepsi citra tubuh ibu postpartum dapat diartikan sebagai proses 

penerimaan perubahan fisiologis dan psikologis setelah kehamilan dan melahirkan melalui 

pancaindra yang didahului oleh perhatian sehingga ibu postpartum mampu mengetahui, 

mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati tentang perubahan tersebut termasuk 

juga tentang feminitas sebagai seorang ibu. 

Dalam penelitian ini didapat perbedaan yang kurang dari 5 % antara ibu postpartum yang 

memiliki persepsi citra tubuh positif dengan yang memiliki persepsi citra tubuh negatif. 

Mungkin hal ini dapat dipengaruhi oleh sebagian sebagian responden (57,15 %) merupakan 

ibu multipara, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kultur timur lebih banyak bercermin 

kepada kultur barat, dimana penampilan fisik merupakan hal yang sangat penting bagi harga 

diri seorang ibu. Hal ini sesuai dengan hasi! penelitian yang dilakukan oleh Jordan (2005), 

ditemui adanya kontradiktif, yaitu sebagian argumen mengatakan bahwa citra tubuh adalah 

masalah umum yang terjadi pada masa awal menjadi ibu (primipara), tetapi ternyata sebagian 

lainnya menganggap citra tubuh bukanlah suatu masalah. Pada penelitian ini responden 

multipara lebih banyak daripada responden primipara, sehingga citra tubuh negatif pada ibu 

multipara mungkin dipengaruhi oleh cara pandang ibu terhadap perubahan fisik tubuhnya 

yang lebih banyak meninggalkan bekas daripada primipara dan pengalaman ibu multipara 

terhadap proses melahirkan. Tambahan lagi masih banyak perubahan pada tubuh ibu 

multipara yang sedikitnya meninggalkan bekas, seperti striae, linea, dan bekas luka 

episiotomi yang mungkin dialami lebih dari satu kali. Maka bisa kita maknai bahwa 

perubahan fisiologis pada ibu multipara yang mempengaruhi bentuk tubuh ditambah dengan 

pengalaman yang lebih meningkatkan rasa ketidaknyamanan bisa menjadi faktor penyebab 

ibu multipara bersikap negatif terhadap citra tubuh postpartum. 

Jika dilihat berdasarkan jenis persalinan, pada penelitian ini 80 % menjalani persalinan 

normal (pervaginam), cukup banyak perubahan-perubahan yang menjadi penyebab 

kekhawatiran ibu postpartum terhadap tubuhnya, antara lain luka episiotomi yang 



menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada area perineal. Sedangkan ibu yang menjalani 

persalinan dengan tindakan SC sebanyak 7 orang (20 %). Banyak wanita yang melahirkan 

secara sesaria mengungkapkan perasaan yang mempengaruhi pertahanan mereka terhadap 

konsep diri yang adekuat. Perasaan-perasaan ini meliputi rasa takut, kecewa, frustasi karena 

kehilangan kontrol, marah, serta kehilangan harga diri yang terkait dengan perubahan citra 

diri. Beberapa wanita melihat jaringan parut sebagai sesuatu yang mengganggu dan 

kekhawatiran akan daya tarik feminimitas muncul. 

Hasil penelitian dengan melihat usia rata-rata yaitu 28,17 tahun, maka hal ini akan 

mempengaruhi persepsi ibu terhadap citra tubuh postpartumnya. Usia ini tergolong masih 

muda dan masih mengharapkan keadaan yang ideal pada tubuhnya karena perubahan 

perkembangan yang normal seperti peitumbuhan dan penuaan mempunyai efek penampakan 

yang lebih besar pada tubuh dibandingkan dengan aspek lainnya dari citra tubuh. Perubahan 

ini tergantung pada kematangan fisik dan perubahan hormonal. 

Tingkat pendidikan pada penelitian ini didapat 71,42 % berpendidikan sekolah menengah, 

baik Sekolah Menengah pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Hal ini tidak bisa 

dikatakan sebanding dengan tingkat kecerdasan seseorang untuk memahami suatu informasi 

yang membentuk persepsi terutama citra tubuh post partum karena banyak faktor yang 

menyebabkan seesorang tidak bisa melanjutkan pendidikannnya ke tingkat yang lebih tinggi. 

Dengan kata lain tingkat pendidikan tidak tertalu signifikan berpengaruh pada persepsi 

seseorang untuk membentuk sikap tertentu terhadap tubuhnya. 

 

Kecenderungan Pemberian ASI Eksklusif 

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa 

jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6 

bulan.10 Setelah 6 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan lain dan tetap diberikan ASI 

sampai bayi berumur 2 tahun. Pemberian ASI pada bayi selama 6 bulan tanpa makanan 

tambahan (ASI eksklusif) dapat memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan serta 

menghindari bayi dari infeksi sehingga yang pada akhirnya dapat mencegah kematian bayi 

dan menurunkan angka kematian bayi sebagai hasil yang diharapkan pada pembangunan 

bidang kesehatan saat ini. Dengan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun akan menimbulkan 

ikatan batin yang kuat dengan anaknya, baik untuk proses tumbuh kembang terutama 

psikologi dan rasa terlindung untuk anak.8 Pemberian ASI saja sampai 6 bulan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan tumbuh kembang, tetapi setelah 6 bulan dimana ASI sudah tidak 

mencukupi kebutuhan bayi, memerlukan makanan tambahan selain ASI yang disebut sebagai 

makanan pendamping ASI. 

Hasil penelitian sebagian besar ibu postpartum (68,57%) cendrung memberikan ASI 

Eksklusif kepada bayinya, hal ini merupakan hal yang positif untuk meningkatkan kesehatan 

bayi yang tentunya akan berdampak dengan peningkatan kesehatan dan kecerdasan suatu 

generasi penerus bangsa. Tetapi dari penelitian juga didapatkan bahwa 11 responden 

(31,43%) ibu post partum tidak cenderung untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. 

Waktu dikonfirmasi bagi ibu yang cenderung tidak memberikan ASI Eksklusif ada beberapa 

alasan, diantaranya adalah alasan takut payudara menjadi tidak ideal lagi, hal ini terjadi pada 

ibu multipara dengan pengalaman menyusui anak pertama terjadi perubahan yang tidak ideal 

pada payudaranya setelah menyusui selama 1 tahu, sehingga untuk anak kedua mengatakan 

hanya akan memberi ASI dicampur dengan susu formula. Alasan lain adalah karena memang 

produksi ASI yang tidak mencukupi sehingga dari minggu ke-empat bayi sudah mendapat 

susu formula dengan memakai dot. Ada juga yang mengatakan tidak memberi ASI Eksklusif 

karena alasan sudah mulai bekerja sehingga tidak sempat meminta ijin untuk menyusui di 

rumah. 

 

 



Kita tahu bahwa bayi yang diberikan makanan tambahan terlalu dini di bawah usia 6 bulan 

akan menyebabkan bayi rawan terhadap penyakit infeksi terutama bila diberi makanan 

tambahan yang kurang higienis akan mudah jatuh sakit. Bayi akan mudah diare dan mudah 

kurang gizi. Karena dengan pemberian susu bayi formula harus memakai dot dan hal ini bila 

masalah higienis dalam pencucian kurang diperhatikan dot akan mengandung bakteri, dan 

juga bila air yang digunakan untuk membuat susu kurang matang atau kurang memenuhi 

standar kesehatan akan berdampak pada bayi dimana akan terjadi masuknya bakteri lewat 

pemberian susu formula. 

Pada keadaan dimana ibu tidak memberikan ASI Eksklusif karena takut akan terjadi 

perubahan pada payudara, perlu mendapat penjelasan hal perubahan sebenarnya yang terjadi 

secara fisiologis pada post partum. Keadaan setelah melahirkan, ketika hormon yang 

dihasilkan plasenta tidak lagi ada untuk menghambatnya, kelenjar pituitari mengeluarkan 

prolaktin (hormon laktogenik). Sampai hari ketiga setelah melahirkan terbukti adanya efek 

prolaktin pada payudara. Pembuluh dalam payudara menjadi bengkak terisi darah, 

menyebabkan hangat, bengkak, dan rasa sakit. 

Ketika bayi menghisap puting, refleks saraf merangsang lobus posterior kelenjar pituitari 

untuk mensekresi hormon oksitosin. Oksitosin merangsang refleks let-down (mengalirkan), 

menyebabkan efek ejeksi dari sinusis laktiferus payudara ke duktus yang terdapat pada 

puting. Ketika ASI dialirkan karena isapan bayi atau karena memompa, sel-sel ASI 

terangsang uiituk menghasilkan ASI lebih banyak. Proses ini dapat berlanjut sampai 

berbulan-bulan bahkan tahunan. Bila ASI tetap berada dalam duktus, menyebabkan tekanan 

balik meningkat; maka hanya sedikit ASI yang terbentuk, dan hal ini akan menyebabkan 

infeksi pada saluran ASI dimana payudara akan terasa sakit, bengkak, kemerahan dan bisa 

terjadi demam pada ibu. 

Masa kritis pemberian ASI adalah pada bulan kedua bagi ibu yang harus kembali bekerja. 

Biasanya ibu mulai melatih dengan memberi pengenalan susu buatan. Hal ini merupakan 

tindakan yang keliru karena dengan memberi pengenalan pada susu buatan berarti akan mulai 

terjadi penekanan produksi ASI. Keadaan ini dapat diatasi dengan ibu tetap harus lebih sering 

memberikan ASI dan mengosongkan payudara dengan melakukan pengurutan tiap kali 

sehabis menyusui. Pengosongan payudara setiap kali sehabis menyusui akan terus 

merangsang hormon prolaktin yang membantu memproduksi ADI menjadi lebih banyak dan 

dapat menyimpan sisa ASI-nya dalam lemari pendingin. Dengan metode ini, bayi tidak akan 

pernah kekurangan ASI walaupu ibu pergi bekerja. 

 

Hubungan Persepsi Citra Tubuh Ibu Postpartism dengan Kecenderungan Pemberian 

ASI eksklusif 

Dari tabel 3. menunjukan gambaran bahwa dari 35 orang responden ibu postpartum, dari 

22 orang dengan persepsi citra tubuh ibu postpartum positif, 19 orang (86,4 %) cenderung 

memberikan ASI secara Eksklusif, sedangkan 3 orang (13,6 %) tidak cenderung memberikan 

ASI secara Eksklusif. Dari 13 orang dengan dengan persepsi citra tubuh ibu postpartum 

negatif, hanya 5 orang (38,5 %) yang cenderung memberikan ASI secara Eksklusif, 

sedangkan sisanya yaitu 8 orang (61,5 %) tidak cenderung memberikan ASI secara Eksklusif. 

Berdasarkan hasil perhitungan, x2 hitung 8,700 > %2 tabel 3,8415 dan p value 0.003 < 

0,05, maka HO ditolak berarti dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara persepsi 

citra tubuh ibu postpartum dengan kecenderungan pemberian ASI ekslusif di Rumah Sakit 

Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka. 

Hasii penelitian dari 13 orang dengan dengan persepsi citra tubuh ibu postpartum negatif, 

di slni hanya 5 orang (38,5 %) yang cenderung memberikan ASI secara Eksklusif. Memang 

secara teori, pada periode ini ibu mengalami adaptasi fisiologis dan psikologis yang kompleks 

dan bervariasi. Terkadang cukup sulit bagi kita untuk membayangkan kehidupan ibu pada 

periode ini dimana ia sedang mengaiami perubahan secara fisik sekaligus emosi. Tidak hanya 



mengalami perubahan luar biasa dimana tubuh kembali ke keadaan sebelum hamil, tetapi juga 

harus berjuang untuk banyak perubahan dalam kehidupannya.5 

Ketika berada pada masa postpartum, peristiwa melahirkan telah terlewati dan ibu telah 

memiliki seorang bayi, perhatian ibu akan kembali pada perubahan yang dramatis pada 

tubuhnya karena kehamilan dan persalinan. Penglihatan pertama kali pada perut postpartum 

yang sudah longgar bisa membuatnya kaget meskipun perut terlihat lebih kecil Perhatian ibu 

lebih banyak pada ha! ini, bagaimana menata kembali bentuk setelah melahirkan. Ibu 

menginginkan tubuh mereka kembali ke keadaan sebelum hamil secepatnya dan mengakhiri 

kekecewaan yang disebabkan oleh berat badan yang berlebih yang juga menyebabkan 

perubahan pada bentuk tubuhnya. 

Ibu postpartum sering mengalami gangguan terhadap citra tubuh. Ibu mengekspresikan 

ketidaknyamanan tentang penampilan mereka dan berkonsentrasi untuk mengembalikan berat 

badan dan figur normal mereka, sebagai contoh ibu tidak mau memberikan ASI secara 

Eksklusif karena takut terjadi perubahan payudara yang tidak ideal atau dengan melakukan 

diet yang ketat sehingga menurunkan produksi ASI. 

Berkaitan dengan masalah tersebut perlu adanya tindakan yang tepat sebagai usaha untuk 

mencegah ibu tidak memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Usaha yang pertama yaitu 

persiapan kematangan usia dan psikologis saat akan pertama kali merencanakan kehamilan, 

disini dilakukan konsultasi perubahan yang akan terjadi saat hamil dan setelah persalinan, hal 

ini untuk menumbuhkan persepsi yang positif terhadap citra tubuh postpartum sehingga akan 

membuat koping yang positif pula. 

 

SARAN 

1. Bagi keperawatan 

a. Perawat harus lebih aktif dalam memberikan informasi tentang perubahan-perubahan 

yang aktual atau yang dibayangkan selama kehamilan dan setelah persalinan. 

b. Perawat mengajarkan aktivitas fisik normal ibu dan partisipasi dalam olah raga atau 

program latihan senam nifas. 

c. Perawat harus lebih sering untuk mengajarkan cara menyusui yang benar dan cara 

perawatan payudara serlah menyusui. 

2. Bagi rumah sakit 

a. Penyediaan lembaran penyuluhan berupa lembaran leafleat dan poster-poster yang 

ditempel di area rumah sakit mengenai perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu 

postpartum yang sekiranya mudah ditemukan dan dibaca pengunjung. 

b. Penyediaan lembaran penyuluhan berupa lembaran leafleat dan poster-poster tentang 

pemberian ASI Eksklusif. 

c. Mengaktifkan kembali Pojok Menyusui di ruang perawatan postpartum dan ruang 

perinatologi. 

d. Mengadakan ruang konsultasi bagi pasangan suami istri yang merencanakan kehamilan. 

 

3. Bagi Institusi 

a. Saran bagi dinas kesehatan untuk lebih mensosialisasikan dan bekerja sama dengan 

pihak perusahaan tentang peraturan dispensasi pemberian ASI Eksklusif bagi ibu yang 

menyusui. 

b. Bagi penelitian  selanjutnya perlu diadakan penelitian tentang  koping  ibu terhadap 

perubahan fisiologis dan psikologis post partum. 

c. Bagi penelitian selanjutnya perlu diadakan penelitian tentang kecenderungan berapa 

lama peinberian ASI pada bayi dan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan 

pemberian ASI Eksklusif. 
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PERBEDAAN WAKTU KESEMBUHAN LUKA SIRKUMSISI COUTER DENGAN 

SIRKUMSISI GUNTING PADA PASIEN 

 

Masripah1 Rokhmatul hikmat2 

 

ABSTRAK 

Sirkumsisi adalah membuang preputium penis sehingga glans penis menjadi terbuka, 

sirkumsisi dapat dilakukan dengan cara tradisional dan medis seperti dengan cara cincin, 

raangkok, gunting, electro couter dan couter. Proses penyembuhan luka tergantung oleh 

banyak factor. Tujuan peneJitian ini adalah untuk mengetahd perbedaan waktu kesembuhan 

luka sirkumsisi couter dengan sirkumsisi gunting pada pasien di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif 

analitik dengan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah anak telah dikhitan dengan teknik 

couter dan gunting di Balai Pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes pada 

bulan Januari 2012. Alat pengumpulan data menggunakan data sekunder dan kuesioner 

dengan teknik wawancara. Analisa data menggunkan t-test independent Hasil penelitian 

menunjukan bahwa karakteristik responden sebagian besar berumur 6 tahun (59,4%), status 

ekonomi cukup (62,5%), personal hygiene kurang baik (59,4%) dan pemenuhan gizi baik 

(62,5%). Waktu kesembuhan luka pada sirkumsisi couter rata - rata 7,87 hari, sedangkan 

waktu kesembuhan luka pada sirkumsisi gunting rata-rata 11,12 hari. Hasil uji statist! 

didapatkan ada perbedaan waktu kesembuhan luka antara sirkumsisi couter dengan sikumsisi 

gunting pada pasien. Kata Kunci: Waktu Kesembuhan Luka, Sirkumsisi, couter, gunting. 

 

ABSTRACT 

Circumcision is to remove the prepuce penis so that the glans penis be opened, circumcision 

can be done by traditional means such as by medical and rings, bowls, scissors, electro couter 

and couter. Wound healing process depends on many factors. The purpose of this study was 

to determine differences in circumcision wound healing period couter with scissors 

circumcision in patients at Berkah Clinic Limbangan Wetan Kabupaten Brebes in 2012. This 

research is a type of descriptive analytical research design used in this study is cross-

sectional. The population in this study Berkah Clinic Center Blessing Limbangan Wetan 

Kabupaten Brebes in January 2012. Data collection tool using secondary data and 

questionnaires with interview techniques. Use the data analysis independent t-test. The results 

showed that most of the characteristics of respondents aged 6 years (59.4%), sufficient 

economic status (62.5%), poor personal hygiene (59.4%) and good nutrition (62.5%). Time 

healing wounds on circumcision couter average of 7.87 days, while the time healing wounds 

on circumcision scissors average 11.12 days. The test results obtained statisti no time 

difference between circumcision wound healing sikumsisi couter with scissors in patients. 

Keywords: Wound Healing Time, Circumcision, couter, scissors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Sirkumsisi (circumcisionAzhitan) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 

"sunat" atau "supit", mempakan tuntutan syariat Islam yang sangat mulia dan diisyaratkan 

baik untuk laki - kali maupun perempuan dan tidak hanya orang islam tetapi orang - orang 

Yahudi, Nasrani dan agama lainnya sekarang juga banyak yang mnjalaninya karena terbukti 

memberikan manfaat terhadap banyak masalah kesehatan.' Pengertian sirkumsisi sendiri 

adalah membuang prepusium penis sehingga glans penis menjadi terbuka. Tindakan ini 

merupakan tindakan bedah minor yang paling banyak dikerjakan di seluruh dunia, baik yang 

dikerjakan oleh dokter maupun oleh paramesid ataupun dukun sunat.2 

Sirkumsisi dapat dilakukan dengan cara tradisional dan medis seperti dengan cara cincin, 

mangkok, electro confer, dan couter. Ada beberapa langkah yang dilaukan ketika melakukan 

suiiat yaitu pertama - tama mengiris kulit dibagian punggung penis (dorsumsisi). Ini 

dilakukan untuk mengeluarkan ujung bagian dalam penis. Kedua, mengiris kulit kulup yang 

mengeliling penis (sirkumsisi). Dengan begitu, penis jadi terbuka. Setelah itu bam dokter 

akan menjahir luka irisan tersebut agar penyembuhan berlangsung cepat dan tidak timbul 

komplikasi.3 

Pada prinsipnya, sirkumsisi adalah tindakan minor surgery dengan anesthesia local, 

termasuk pada neonatal. Ada dua model anesthesia local yangs erring diguakan. Pertama 

suntikan baik pada pangkal penis (DPNB) maupunpreputin (ring - block). Kedua, 

menggunakan topical, biasanya berupa spray. Dlam litelatur, metode suntukan lebih efektif, 

tetapi dalam praktek tergantung pada tenik sirkumsisi yang dipakai dan keterampilan 

dokternya. Rata - rata waktu yang diperlukan hanya sekitar 10-15 menit, selama tidak ada 

penyulit.4 

Proses penyembuhan luka mencakup reaksi kimia dan seluler an berhubungan dengan 

peyatuan jaringan - jaringan setelah adanya jejas. Proses perbaikan pada jaringan manusia 

berhubungan pula dengan system jarigan dan regenerasinya.5 

Luka merupakan risaknya kesatuannya / komponen jaringan, dimana secara spesifik 

terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang, pada proses penymbuhan luka diantaranya 

memperbanyak diri dan mmbentuk jarring - jarring sel - sel yang bermigrasi. Sel - sel epitel 

membentuk kuncup pada piringan Suka; kuncup ini berkembang enjadi kapiler, yang 

merupaka sumber nutrisi bagi jaringan yang baru, dan pada proses ini berlangsung smpai 5 

hari. 

Masing-masing metode sirkumsisi mempunyai kelebihan dan kekurangannya, diantaranya 

seperti pada kelebihan couter adalah lebih cepat dan efektif tetapi mempunyai kekurangn 

yaitu penyinaran dengan couter biasanya tidak bisa dilakukan hanya satu kali melaikan 

berulang kali, efek samping penggunaan couter yang sering dilaporkan adalah munculnya 

rasa panas setelah dilakuan penyinaran. Serta penggunaan couter harus sesuai dengan jenis 

kelamin, kekuatan couter dan lama pajanannya. Bila kelira maka efek samping bsa saja 

muncul, serta tindakan couter membutuhkan syarat tertentu. Misalnya, diruang penyinaran 

sebainya tidak terdapat alcohol dan produk lain yang megandung alcohol seperti hair spray, 

minyak wang, antiseptic atau lainnya.7 

Sedangkan sirkumsisi dengan gunting merupakan metode standar yang digunakan oleh 

banyak tenaga dokter maupun perawat atau tabib. Kelebihannya adalah sudah sesuai dengan 

standar medis, mnggunakan pembiusan lokal dan benang yang jadi daging, resiko infeksi 

kecil dan resiko perdarahan tidak ada. Metode ini cukupuntuk semua kelompok umur, 

biayanya cukup terjangkau serta pilihan utama untuk pasien dengan fimosis. Kekurangannya 

membutuhkan keahlian khusus dari penghitanan dan proses waktunya antara 15-20 menit. 

Adapun proses penyembuhan luka sirkumsisi tergantung oleh banyak faktor diantaranya 

koagulasi, gangguan system imun (infeksi, virus), gizi penjahitan; kebersihan din/personal 

hygiene, faskularisasi baik proses penyembuhan berlangsung, pergerakan, daerah yang 

relative sering bergerak, ketegangan tepi luka. 



Studi pendahulan yang dilakukan peneliti di Balai Pengobatan Berkah Limbangan Wetan 

Kabupaten Brebes terhadap 6 pasien sirkumsisi didapatkan hasil sebagai berikut, 3 pasien 

dengan sirukumsisi couter diketahui 2 pasien sembuh dengan bail (cepat sembuh) dan 1 

pasien sembuh kurang baik (lambat) dan 3 pasien dengan sirukumsisi gunting diketahui 1 

pasien sembuh dengan baik dan 2 pasien sembuh kurang baik (lambat). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

"Perbedaan Waktu Kesembuhan Luka Sirkumsisi Couter dengan Sirkumsisi Gunting pada 

Pasien di Balai Pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012". 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan waktu kesembuhan 

luka sirkumsisi couter dengan sirkusmsisi gunting pada Pasien di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan jenis Deskripitf Analitik. Rancangan yang 

digunakan adalah rancangan komparatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah anak telah dikhitan dengan teknik couter 

dan gunting di Balai Pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes pada bulan 

januari 2012 sejumlah 32 orang. 

Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan t-test sampling. Teknik pengambilan 

sampelnya adalah dengan menggunakan teknik total sampling. Jadi sampel penelitian ini 

adalah sejumlah 32 orang. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: pasien yang dikhitan di Balai Pengobatan 

Berkah dan pasien yang tercatat secara lengkap tentang waktu dikhitan dan waktu 

kesembuhan luka oleh Balai Pengobatan Berkah. Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah 

pasien yang dikhita di Balai Pengobatan Berkah tetapi tidak melaporkan atau memberitahu 

tentang kesembuhan luka. 

Sebelum data dianalisa terlebih dahuli dilakukan pengolahan data meliputi tahapan-

tahapan; Editing (Pengelompokan data), Coding (pemberian kode), tabulating (memasukan 

data) dan scoring (pemberian skor). 

Analisa yang digunakan untuk melihat perbandingan waktu kesembuhan luka sirkumsisi 

couter dengan sirkumsisi gunting hari ke enam engn menggunakan uji independent. Dengan 

menggunakan program SPSS (Statistik Product and Service Solution). 

Uji Prasyarat Analisis; Pertama, dengan Uji Normalitas Data, dimaksudkan untuk 

mengetahui data yang diperoleh distribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan untuk 

uji normalitas data adalah metode olmonogrov-Sirnov. Pengujian normalitas, apabila nilai p-

value >0,05 dapat disimpulkan wahwa data berdistribusi normal. Pengolahan data dengan 

bantuan SPSS VERSI17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Xi 

SD

xxi
z


 

Fr Fs FsFr   

1 

2 

dst 

     

 

Keterangan: 

xi = angka pada data 

Z = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 

FT      = Probabilitas kumulatif normal  

FS  = Probabilitas kumulatif empiris 

FT      = Komulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi Zi, dihitung dari luasan 

kurva mulai ari ujing kiri kurva satnpai dengan titik Z 

Fs   = 
.data .pada.. .angka.. .seluruh.. .. Banyaknya

 ni ke ... ...angka .sampai...angka.. Banyaknya
  

 

Kedua, Uji Kesamaan Dua Varian. Uji ini ciigunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok memiliki target varian yang sama atau tidak pada tahap awal ini. Untuk mengetahui 

kesamaan dua varian data dari dua kelompok rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Ho : 22 21    

Ha : 22 21    

 

F = 
2

2

2

1

S

S
 

Diterima jika Ho Fhitung < Ftabel 

Ditolak jika Fhitung > Ftabel 

 

Ketiga, Uji Hipotesis. Untuk menguji kebenaran hipotesis yang dianjurkan untuk menguji t 

dua pihak. Penggunaannya dibedakan menjadi 2 yaitu, jika data mempunyai varian yang sama 

maka statistik yang digunakan adalah uji t, yang ditulis sebagai berikut: 

 

Kriteria keputusan: 

Ho diterima jika t hitung < t1-1/2 dan Ho ditolak jika t mempunyai harga yang lain dengan 
=5% dan dk = n1 + n2 -2.9 

 

Keterangan: 

1X  = Rata-rata hasil tingkat kesembuhan luka dengan teknik sirkumsisi confer 

2X  = Rata-rata tingkat kesembuhan luka dengan teknik sirkumsisi guting 

n1 = Banyaknya kelompok latar belakang sirkumsisi confer 

n1 = Banyaknya kelompok latar belakang sirkumsisi gunting 

S1 = Banyaknya simpangan baku kelompok kesembuhan luka sirkumsisi confer 

S2 = Banyaknya simpangan baku kelompok kesembuhan luka sirkumsisi gunting 

S = Simpangan baku gabungan 

 

    Jika data tidak memiliki kesamaan varians, maka rumus yang digunakan sebagai berikut: 
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Kriteria penilaian menurut 9, Ho ditolak jika nilai t hitung > t tabei atau signifikansinya (p  

value), nilai a. 

    Penelitian dilaksanakan di balai pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes 

dan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2012. 

 

HASIL PENELITIAN  

Karakteristik Responden Umur 
Tabel 1.       Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan umur di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Umur Frekuensi Prosentase (%) 

< 1 tahun 

1-6 tahun 

> 6 tahun 

1 

12 

19 

3,1 

37,5 

59,4 

Total 32 100,0 

 

Tabel 1. Menunjukan bahwa sebagian besar umur responden >6 tahun yaitu 19 responden 

(59,4%). 

 

Sosial Ekonomi 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan sosial ekonomi di Balai Pengobatan 

Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Sosial Ekonomi Frekuensi Prosentase (%) 

Cukup  

Kurang  

20 

12 

62,5 

37,5 

Total 32 100,0 

 

Tabel 2. Menunjukan bahwa sebagian besar sosial ekonomi keluarga responden adalah 

dengan status ekonomi cukup yaitu 20 responden (62,5%). 

 

Personal Higiene 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan personal hygiene di Balai 

Pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Personal Hygiene Frekuensi Prosentase (%) 

Baik 

Kurang Baik 

13 

19 

40,6 

59,6 

Total 32 100,0 

 

Tabel 3. Menunjukan bahwa sebagian besar perilaku personal hygiene adalah kurang baik 

yaitu 19 responden (59,6%). 

 

 

 

 



Pemenuhan Gizi 

Tabel 4.       Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan kebutuhan gizi di Balai Pengobatan 

Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Pemenuhan Gizi Frekuensi Prosentase (%) 

Baik 

Kurang Baik 

20 

12 

62,5 

37,5 

Total 32 100,0 

 

Tabel 4. Menunjukan bahwa sebagian besar pemenuhan gizi responden adalah baik yaitu 

20 responden (62,5%). 

 

Analisa Univariaf  

Teknik Sirkumsisi 

Tabel 5.       Distribusi Frekuensi Teknik Sirkumsisi di Balai Pengobatan Berkah Limbangan 

Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Teknik Sirkumsisi Frekuensi Prosentase (%) 

Counter 

Gunting  

16 

16 

50 

50 

Total 32 100,0 

 

Tabel 5. Menunjukan bahwa teknik sirkumsisi yang responden pilih adalah sama masing -

masing 16 responden (50%). 

 

Waktu kesembuhan Luka 

Tabel 6.  Distribusi Frekuensi Waktu Kesembuhan Luka di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

Waktu Kesembuhan Luka Frekuensi Prosentase (%) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

1 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

5 

5 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

Total  16 32 

 

Tabel 6. Menunjukan ahwa waktu kesembuhan luka sirkumsisi dengan waktu kesembuhan 

tercepat 4 hari dan paling lama 16 hari, adapun paling banyal adalah 7 dan 8 hari yaitu 

maisng-masing 5 responden (15,6%). 

 

 

 

 



Analisa Bivariat 

Tabel 7.     Distribusi Frekuensi Waktu Kesembuhan Luka di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 

 

 Waktu Kesembuhan 

Luka 

Frekuensi Prosentase (%) 

Counter Gunting   

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

1 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

Total  16 16 32 

Mean 7,8750 11,1250 9,5 

 

Berdasarkan tabel 7. Menunjukan bahwa responden berjimlah 32 dengan rincian 

responden dengan sirkumsisi couter berjumlah 16 orang, waktu kesembuhan 7,87 hari 

sedangkan responden sirkumsisi gunting berjumlah 16 orang, waktu kesembuhan rata - rata 

11,12 hari. 

Berdasarkan waktu kesembuhan luka sirkumsisi yang diperoleh amka dilakukan 

perhitungan untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, yang sebelumnya 

dilakukan terlebihdahulu uji prasyarat analisis yaitu dengan uji normalitas dan homogenitas. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan menggunakan teknik kolmonogrov Smirnov dengan taraf P-value > 

0,05 yang berarti data berdistribusi normal.  

Tabel 8. Hasil uji normalitas dengan teknik Kolmogorov Smirnov 

 

Metode 
Kolmonogrov Smirnov 

Statistic  df  P-value 

Counter 

Gunting 

0,166 

0,138 

16 

16 

0,22 

0,22 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS taraf signifikansi a = 0,05, waktu kesembuhan 

dengan sirkumsisi metode couter didapatkan P-value = 0,200. Nilai P-value > a atau 0,200 > 

0,05. Sedangkan waktu kesembuhan dengan metode gunting didapatkan P-value = 0,200. 

Nilai P-value > a atau 0,200 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan kedua data tersebut berdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas didapatkan hasil seperti pada tabel 9 berikut ini:  

Tabel 9. Hasil Test of Homogenity of Variance 

 Levene Statistic Df1 Df2 P-Value 

Nilai Based on mean 

Based on median 

Based on median with adjusted df 

Based on trimmed mean 

0,240 

0,224 

0,244 

0,240 

1 

1 

1 

1 

30 

30 

29,675 

30 

0,628 

0,640 

0,640 

0,628 

 

Menggunakan taraf signifikansi a = 0,05 dengan P- value = 0,628 dapat disimpulkan P-

Value >  atau > 0,05 artinya data tersebut homogen. 

Dari kedua tabel prasyarat analisis data tersebut dapat dikatakan bahwa kedua sampel 

dalam keadaan normal dan homogen, sehingga perhitungan analisis data dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus uji t. 

 

Hipotesis 

Analisis perbandingan waktu kesembuhan luka sirkumsisi couter dengan sirkumsisi 

gunting seperti pada tabel berikut ini.  

Tabel 10. Hasil perbandingan hipotesis dengan Uji t Penelitian 

Metode Mean Std. Deviasi Thitung P-Value 

Counter 

Gunting  

7,87 

11,12 

2,36 

2,47 
-3,801 0,001 

 

Dari tabel 10. Nilai-nilai yang diperoleh didistribusikan kedalam rumus uji t dan diperoleh 

t huung -3,801 dan P-Value = 0,001 dan nilai a = 0,05 yang berarti P-Value < 0,005 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan waktu 

kesembuhan luka sirkumsisi couter dengan sirkumsisi gunting, sedangkan hasil perhitungan 

rata-rata (mean) waktu kesembuhan luka antara kedua kelompok tersebut menunjukan bahwa 

sirkumsisi couter lebih cepat sembuh daripada sirkumsisi gunting yaitu mean kesembuhan 

luka sirkumsisi couter 7,78 hari dan mean kesembuhan luka sirkumsisi gunting 11,12 hari. 

 

PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden  

Umur 

Hasil penelitian diketahui bahwa sebagian umur responden >6 tahun yaitu 19 responden 

(59,4%), usia 1-6 tahun sebanyak 12 respon6 tahun (37,5%) dan responden berusia <1 tahun 

ada 1 responden (3,1%). Orang tua cenderung memilih usia >6 tahun untuk pelaksanaan 

sirkumsisi, namun tidak ada alasan spesifik untuk pemilihan usia iini, menurut mereka 

pemilihan usia ini mengikuti saudara dan tetangga mereka yang sudah memiliki pengalaman 

mensirkumsisi anaknya. 

Usia tua akan berhubungan dengan perubahan pada penyembuhan luka yang berkaitan 

dengan penurunan responden inflamasi, angiogenesis yang tertunda, penurunan sintesis dan 

degradasi koSagen serta penurunan kecepatan epitelisasi. 

Secara normal kecepatan respon penyembuhan luka pada bayi baru lahir dan anak - anak 

akan rendah pada kondisi malnutrisi protein kalori, hipotensi, edema, infeksi dan 

ketidakstabilan psikologi, ini termasuk faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka pada 

anak bayi baru lahir. Bati baru lahir memiliki resiko tinggi untuk mengalami sepsis karena 

infeksi sekunder dari prolifrasi bakteri pada daerah luka, sehingga memungkinkan terjadi 

penurunan daya kohesi antara dermis dan epidermis. 

Penelitian ini didukung pula oleh penelitian mengenai hubungan antara usia dengan masa 

penyembuhan luka pada usia tua dan muda (orang tua dan remaja atau anak). Penelitian 



tersebut menyatakan semakin tua usia pasien maka angka komordibitasnya akan meriingkat. 

Respon terhadap fase imflamasi, fase proliferasi dan maturasi mengalami perubahan dengan 

pengaruh usia. 

 

Sosial Ekonomi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar sosiai ekonomi keluarga responden 

adalah dengan status ekonomi cukup yaitu 20 responden (62,5%), adapun status ekonomi 

kurang ada 12 responden (37,5%). 

Status ekonomi merupakan gambaran tingkat kehidupan seseorang dalam masyarakat 

yang ditentukan dengan pendapatan keluarga karena ini dapat mempengaruhi aspek 

kehidupan termasuk pemeliharaan kesehatan.10 

Status ekonomi seseorang mempengaruhi keinginan seseorang untuk mendapatkan 

informasi, karena kemampuan finansial akan mendorong untuk berkehidupan yang lebih baik 

sehingga selalu mencari informasi kesehatan termasuk dalam pepenuhan kebutuhan untuk 

mempercepat kesembukan luka sirkumsisi. 

 

Personal hygiene 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar perilaku personal hygienen adalah 

kurang baik yaitu 19 responden (59,6%), sedangkan yang melakukan personal hygiene 

dengan baik ada 13 reponden (40,6%). Sebagian responden tidak minimal 2x sehari dan tidak 

mengganti pembalut kain kassa Ix sehari, hal ini disebabkan karena responden melakukan 

perawatan luka dirumah dan di lluar pengawasan tenaga kesehatan. 

Secara keseluruhan orang tua pasien yang sirkumsisi di Balai Pengobatan Berkah diberi 

edukasi untuk melakukan perawatan luka selama satu minggu setelah sirkumsisi, pencegahan 

infeksi akan mempengaruhi proses penyembuhan luka. 

Tujuan personal hygiene adalah mencegah terjadinya infeksi sehubungan dengan 

penyembuhan jaringan. Infeksi menyebabkan peningkatan inflamasi dan nekrosis yang 

menghambat penyembuhan luka. Adanya benda asing, pengelupasan jaringan yang luas akan 

memperhambat penyembuhan dan kekuatan regangan luka menjadi tetap rendah. Karena 

perawatan yang kasar dan salah akan mengakibatkan kapiler darah baru msak dan mengalami 

perdarahan serta penyembuhan luka terhenti. Kemungkinan terjadinya infeksi pada luka 

karena perawatan yang tidak benar, dapat meningkat dengan adanya benda mati dan benda 

asing. 

Benda asing dapat bertindak sebagai fokus infeksi pada luka jika lika terkontaminasi pleh 

benda asing atau jaringan nekrotik, pembersihan luka diperlukan untuk mencegah 

perlambatan penyembuhan. Luka yang kotor hams dicuci bersih. Bila luka kotor, maka 

penyembuhan sulit terjadi. Kalaupun sembuh akan memberikan hasil yang buruk. Jadi, luka 

bersih sembuh lebih cepat daripada luka yang kotor. 

 

Pemenuhan gizi 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar pemenuhan gizi responden 

baik adalah baik yaitu 20 responden (62,5%) dan pemenuhan gizi yang kurang baik ada 12 

responden (37,5%). 

Jaringan tubuh akan dipengaruhi nutrisi, perfusi jaringan dan oksigenash Iskemi jaringan 

dan kerusakan jaringan akan terjadi jika sel kekurangan oksigen dan nutrisi. Anak - anak 

harus diberikan nutrisi yang adekuat untuk mendukung proses penyembuhan. 

Makanan yang bergizi dan sesuai porsi akan menyebabkan anak dalam keadaan sehat dan 

segar. Dan akan mempercepat masa luka sirkumsisi. Sebenarnya tidak ada pantangan 

makanan tertentu yang khusus untuk pakaian kkhitan. Ikan, telur dan daging bukan suatu 

"larangan untuk dimakan" karena hal tersebut hanyalah "mitos" yang salah dan banyak 

berkembang dimasyarakat. Sebaliknya kandungan vitamin dan protein yang terkandung 



dalam makanan tersebut diperlukan tubuh untuk membantu proses penyembuhan luka agar 

lebih cepat kering. 

 

ANALISA UNIVARIAT 

Teknik Sirkumsisi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa teknik sirkumsisi yang responden ppilih adalah sama 

baik sirkumsisi couter maupun sirkumsisi gunting yaitu masing-masing 16 responden (50%). 

Hal ini berarti bahwa pemilihan teknik sirkumsisi yang orang tua pilih untuk anaknya 

berdasarkan atas informasi dari teman, keluarga atau lingkungan sekelilingnya. 

Sirkumsisi gunting merupakan metode yang paling banyak digunakan hingga saat ini, cara 

ini merupakan penyempurnaan metode dorsumsisi dan merupakan metode standar yang 

digiunakan oleh banyak tenaga dokter maupun mantri (perawat). Alat yang digunakan 

semuanya sesuai dengan standar medis dan membutuhkan keahlian khusus untuk melakukan 

metode ini. Kelebihan peralatannya sudah sesuai dengan standar medis, menggunakan 

pembiusan lokal dan benang yang jadi daging, resiko infeksi kecil dan resiko perdarahan 

tidak ada. Metode ini cocok untuk semua kelompok umur, biayanya cukup terjangkau. 

Pengetahuan orang tua sebagai pengawas anak - anak tentang perawatan luka sirkumsisi 

sahgat menentukan lama penyembuhan sirkumsisi. Apabila pengetahuan orang tua kurang, 

terlebih masalah kebersihan maka penyembuhan luka pun akan berlangsung lama. Hal ini 

menunjang kemampuan orang tua daSam menyediakan sarana prasarana dalam perawatan 

luka misalnya kemampuan orang tua dalam menyediakan antiseptik. Faktor lain juga seperti 

pemenuhan makanan yang bergizi dan sesuai porsi sehingga menyebabkan anak dalam 

keadaan sehat dan segar. 

 

Analisa Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa waktu kesembuhan luka antara kedua 

kelompok tersebut menunjukan bahwa sirkumsisi gunting yaitu mean kesembuhan luka 

sirkumsisi couter 7,87 hari dan mean kesembuhan luka sirkumsisi gunting 11,12 hari dengan t 

Mtung -3,801 dan P-Value =0,001 dan nilai a = 0,5 yang berarti P-Value < 0,005 Ho ditolak 

dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpuikan bahwa ada perbedaan waktu 

kesembuhan luka sirkumsisi couter dengan sirkumsisi gunting. 

Metode sirkumsisi dengan gunting, proses sederhana tanpa perlu peralatan - peralatan 

yang canggih dan mahal, akan tetapi dalam proses kesembuhan luka pada metode gunting 

akan memakan waktu yang lama halnini dikarenakan pada proses sirkumsisi prosesnya 

"bersimbah" darah, karena ketika memotong preputium, otomatis pembuluh darah juga 

terpotong, pembuluh darah yang terpotong ini bila menggunakan gunting tidak ada yang 

membendungnya, jadi setelah yXsmlforcep diiepas maka serta mertalah darah itu keluar juga 

pada sirkumsisi dengan gunting proses khitanan membutuhkan waktu lama karena pembuluh 

darah yang terpotong harus dilegasi atau di ikat terlebih dahulu menggunakan catgut. 

Sedangkan pada sirkumsisi dengan metode couter banyak cara atau varian teknik seperti 

electorcouter. Pada metode ini menggunakan panas yang tinggi tetapi dalam waktu yang 

sangat siingkat. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal mengatur perdarahan, dimana 

umum terjadi pada anak berumur dibawah 8 tahun, yang dimana memiliki pembuluh darah 

yang kecil dan halus. 

Metode couter yang digunakan di Balai Pengobatan Berkah ada yang menggunakan flas 

couter yang merupakan pengembangan secara tidak langsung dari metode electorcoutery 

yang dimana perbedaan mendasamya adalah menggunakan sebilah logam yang sangat tipis 

dan diregangkan sehingga terlihat seperti benang logam. Logam tersebut kemudian 

dipanaskan sedikit menggunakan battery. Hal ini dimaksudkan untuk membunuh bakteri 

yang kemungkinan masih ada, dan juga untuk mempercepat pemotongan. Karena alat ini 

menggunakan battery, alat ini cenderung lebih mudah dibawa sehingga beberapa dokter yang 



memiliki alat ini bisa melakukan proses serkumsisi di rumah pasien sampai selesai. Cara 

pemotongan pada khitan (circumcison) sama seperti menggunakan pisau (digesek, diiris). 

Dalah hitungam detik preputium terpotong dengan sempurna, (tanpa perdarahan, dan dengan 

luka bakar sangat minimal). Dalam metode ini biasanya pasien dalam kondisi normal dapat 

sembuh antara 3 samapi 5 hari saja. 

Secara normal, kecepatan respon penyembuhan luka akan rendah pada kondisi malnutrisi 

protein kalori, hipotensi, edemam infeksi dan ketidakstabilan psikologi, ini termasuk faktor 

yang mempengaruhi penyembuhan lika pada anak. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesembuhan luka termasuk luka sirkumsisi. 

Faktor -faktor penyembuhan luka terdiri dari faktor eksternal seperti llingkungan keluarga 

untuk perawatan luka, tradisi seperti tidak boleh amkan telor, sosial ekonomi, penanganan 

petugas dan gizi sirkumsisi serta faktor onternal meliputi usia, personal hygiene, malnutrisi 

dan penanganan jaringan.6 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Karakteristik pasien sirkumsisi di Balai Pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten 

Brebes Tahun 2012 sebagian besar berumur > 6 tahun (59,4%), atatus ekonomi cukup 

(62,5%), personal hygiene kurang baik (59,4%) dan pemenuhan gizi baik (62,5%). 

2. Waktu kesembuhan luka pada pasien sirkumsisi couter di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 rata - rata 7,87 hari. 

3. Waktu kesembuhan luka pada pasien sirkumsisi gunting di Balai Pengobatan Berkah 

Limbangan Wetan Kabupaten Brebes Tahun 2012 rata - rata 11,12 hari. 

4. Ada perbedaan waktu kesembuhan luka antara sirkumsisi confer dengan sirkumsisi 

gunting pada pasien di Balai Pengobatan Berkah Limbangan Wetan Kabupaten Brebes 

Tahun 2012. 

 

SARAN 

1. Bagi Masyarakat 

Agar mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknik sirkumsisi serta dapat 

berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengkhitan tentang metode yang tepat 

untuk anaknya serta dapat merawat luka dengan baik sehingga proses kesembuhan luka 

sirkumsisi dapat berjalan dengan cepat. 

2. Instansi Kesehatan 

Memberikan arahan kepada masyarakat untuk menggunakan metode sirkumsisi serta 

memberikan kebijakan agar tenaga kesehatan untuk menggunakan metode sirkumsisi yang 

dapat terjangkau biayanya oleh masyarakat dan menimbulkan resiko sedikit. 

3. Dunia Peneliti 

Mengenbangkan penelitian tentang faktor - faktor yang dapat mempengaruhi 

kesembuhan luka sirkumsisi. 

4. Instansi Pendidikan 

Meningkatkan kualitas pendidikan serta agar memberikan pelatihan tentang metode 

sirkumsisi sehingga telah siap untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti sirkumsisi. 
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ABSTRAK 

Pembelajaran dengan pendekatan Teacher Centered Learning paling umurn diterapkan di 

institusi pendidikan tetapi kurang melibatkan peserta didik, sehingga pembeiajaran tidak 

efektif dan mempengaruhi prestasS belajamya. Hasil belajar merupakan salah satu indikator 

keberhasilan peserta didik selama meSaksanakan perkuliahsn. Untuk itu, perlu adanya pola 

pembelajaran yang merangsang peserta didik aktif memahami pembelajaran teori mslalus 

pembelajaran empirik dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio. 

Rancangan penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan subjek penelitian 

mahasiswa tingkat II semester IV Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon sebanyak 54 

responden. Analisis data menggunakan uji beda untuk mengetahui model pembelajaran mana 

yang lebih baik.Hasil perhitungan uji beda (one tailed-uji pihak kiri), mode! pembelajaran 

berbasis portofolio lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar, nilai signifikansi 0.009 (p <0.05), nilai rata-rata hasil belajar portofolio 

3.25 dan konvensional 3.09. model pembelajaran berbasis portofolio Sebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar pada kelompok prestasi 

belajar <3, nilai signifikansi 0.006 (p <0.05), nilai rata-rata hasil belajar portofolio 2.87 dan 

konvensional 2.78. model pembelajaran berbasis portofolio lebih baik dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar pada kelompok prestasi belajar >3, 

nilai signifikansi 0.105 (p >0.05), nilai rata-rata hasil belajar portofolio 3.37 dan konvensional 

3.29. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan variabel moderator, seperti gaya berpikir, 

intelektualitas majemuk serta memperbanyak jumlah sampel penelitian, rancangan 

eksperimen yang lebih kompleks, waktu penelitian yang lebih lama. Selain itu, peranan 

peserta didik, pengajar dan institusi pendidikan yang saling menunjang dalam menumbuhkan 

minat dan kreatifitas peserta didik.  

Kata kunci: model pembelajaran berbasis portofolio, hasil belajar 

 

ABSTRACT 

Teacher centered learning is very commonly used in educational institutions. This model does 

not involve students learning, so that learning is not effective and affect student achievement. 

Learning outcomes is one indicator of the success of students during lectures implement. 

Therefore, the need for patterns that stimulate active student learning in the understanding of 

learning theory through empirical study, that the portfolio-based learning model. This 

research uses a quasi-experimental research subjects II level fourth semester students of the 

Diploma of Midwifery STIKes Cirebon by 54 respondents. Data analysis using different test 

(one-tailed test for the left). Different test results (one-tailed test for the left), learning model 

portfolio compared to the conventional model of learning on learning outcomes with 

significant value 0.009 (p<0.05) average value result in class learning portfolio 3.25 and class 

learning conventional 3.09, learning model portfolio compared to the conventional model of 

learning on learning outcomes in academic achievement group <3 with a significance value 

0.006 (p<0.05) average value result in class learning portfolio 2.87 and class learning 

conventional 2.78, learning model portfolio compared to the conventional model of learning 

on learning outcomes in academic achievement group £3 with a significance value 0.105 

(p>0.05) average value result in class learning portfolio 3.37 and class learning conventional 

3.29. There needs to be more research with variable moderator, like the style of thought, 



intellect compound, the numberof samples, draft a complex experiment and research for along 

time. In addition, the role of students, teachers and educational institutions are interconnected 

so that students have an interest and creative. Keyword: portfolio-based learning model, 

conventional learning models, learning outcomes 

 

PENDAHULUAN 

Proses kegiatan belajar mengajar merupakan dua kegiatan yang searah, terdiri dari 

kegiatan primer yang mengacu pada peserta didik dan kegiatan sekunder mengacu pada 

tenaga pengajar. Kedua kegiatan tersebut saling berkaitan dan memerlukan peran aktivitas 

peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga berjalan efelctif dan peserta didik 

termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.1 

Proses pembelajaran yang efektif dan efisien menjadi salah satu masalah mendasar untuk 

mencapai tujuan utama pendidikan. Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan 

model pembelajaran melalui pendekatan Student Centered Learning (SCL) dan dianggap 

efektif untuk mendekatkan peserta didik pada objek yang akan dibahas, sehingga peserta 

didik memperoleh pengalaman fisik untuk merekonstruksi pengetahuannya sendiri melalui 

interaksi dengan lingkungannya.2 

Pola pembelajaran dengan pendekatan Teacher Centered Learning (TCL) merupakan 

perilaku pengajaran yang paling umum diterapkan di institusi pendidikan seluruh dunia. 

Pengajaran ini dipandang efektif, terutama untuk berbagi informasi yang tidak mudah 

ditemukan ditempat lain, menyampaikan informasi dengan cepat, membangkitkan minat akan 

informasi dan mengajari peserta didik dengan cara terbaiknya adalah mendengarkan. Tetapi 

disisi lain, model pengajaran ini kurang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

melakukan aktivitas sesuai minat dan keinginannya, sehingga timbul kejenuhan serta 

kurangnya minat untuk mengikuti proses pembelajaran karena kurang melibatkan mereka. 

Akibatnya, proses pembelajaran tidak berjalan efektif dan mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik.3 

Prestasi belajar sebagai tolak ukur penguasaan akademik dan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan peserta didik selama melaksanakan perkuliahan.4 Hal ini menjadi dasar 

suatu instansi lapangan kerja mencantumkan nilai prestasi belajar yang cukup tinggi sebagai 

salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan di instansi yang bersangkutan. Prestasi 

belajar sebenarnya tidak dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kualitas kerja seseorang, 

namun dapat diasumsikan bahwa seseorang yang memiliki nilai prestasi belajar baik maka 

memiliki kemampuan yang baik dalam akademik dan akan berpengaruh baik bagi 

perkembangan di dunia kerja.5 

Program Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan pendidikan vokasional 

menghasilkan Bidan Pelaksana dengan gelar Ahli Madya Kebidanan (AMd. Keb) yang 

mampu berperan sebagai care provider, community leader dan communicator.6 

Merujuk kurikulum pendidikan Bidan (2002), Bidan hams memiliki kompetensi dalam 

memberikan asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, kesehatan 

reproduksi dan rujukan kegawatdaruratan. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, 

terdapat beberapa mata kuliah inti dalam kurikulum Diploma III Kebidanan, salah satunya 

adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan atau Asuhan 

Kegawatdaruratan Maternal Neonatal). Mata kuliah ini memiliki tujuan menghasilkan peserta 

didik yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan praktik asuhan kebidanan yang aman, 

berkualitas dan tanggap dalam pengambilan keputusan rujukan  kegawatdaruratan.6 

STIKes Cirebon merupakan salah satu institusi pendidikan yang menyelenggarakan 

program studi Diploma III Kebidanan.7 Berdasarkan hasil data dokumentasi bidang 

Administrasi Akademik di STIKes Cirebon selama tiga tahun terakhir, hasil belajar mata 

kuliah Asuhan Kebidanan IV perlu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan beberapa 

mata kuliah inti lainnya karena persentase hasil belajar dengan kategori cukup dan kurang 



lebih banyak diperoleh peserta didik dalam mata kuliah tersebut, yaitu sebesar 21% (Tahun 

akademik 2008-2009), 30% (tahun akademik 2009-2010) dan 48.8% (tahun akademik 2010-

2011).8 

Selara itu, umpan balik peserta aidik paaa aknir penomanan (tanun AKaaemiK 

menunjukkan 64,6% menyatakan perkuliahan membosankan karena kurang melibatkan 

peserta didik, 37,3% menyatakan mated yang dipelajari sangat banyak, 44,7% menyatakan 

pengajar kurang bervariasi daiam menggunakan metode mengajar.8 Hal ini menyebabkan 

peserta didik kurang memahami manfaat dari perkuliahan tersebut dan proses perkuliahan 

tidak diikuti dengan penuh semangat, akibatnya tidak terjalin hubungan antara peserta didik 

dan pengajar serta kurang merangsang kecerdasan bagi peserta didik. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

menggunakan beberapa metode pembelajaran lainnya, seperti diskusi, role play dan 

demonstrasi. Walaupun demikian, peserta didik belum sepenuhnya memahami penerapan 

materi saat mengaplikasikan dengan kenyataan di lapangan, sehingga perlu adanya suatu 

model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk mengkonstraksi 

pengetahuannya sendiri melalui pembelajaran empirik. 

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu perubahan dan inovasi dalam menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif dan progresif melalui pendekatan Student Centered Learning 

(SCL) yang dapat merangsang peserta didik terlibat secara aktif memperoleh pengetahuan 

bara dengan mengkonstruksinya sendiri dan diharapkan mereka akan merasakan suasana 

yang menyenangkan karena termotivasi untuk mengembangkan potensi dirinya.9'10 Salah satu 

model pembelajaran yang dapat merangsang pemahaman seseorang (peserta didik) tersebut 

adalah model pembelajaran berbasis portofolio, merupakan suatu inovasi pembelajaran untuk 

membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pembelajaran empirik.9 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan model pembelajaran berbasis portofolio 

dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar Asuhan Kebidanan IV 

mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon, menganalisis perbedaan model 

pembelajaran berbasis portofolio dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar Asuhan Kebidanan IV mahasiswa Diploma III STIKes Cirebon pada kelompok 

prestasi belajar <3, menganalisis perbedaan model pembelajaran berbasis portofolio dengan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar Asuhan Kebidanan IV mahasiswa 

Diploma III STIKes Cirebon pada kelompok prestasi belajar >3. 

 

SUBJEK DAN METODE 

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Tingkat II semester IV Program Studi 

Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon. Pengambilan sampel dilakukan random smpling 

untuk memilih pasangan kelas. Masing-masing kelas dikelompokkan menjadi kelas portofolio 

terdiri dari kelompok portofolio dengan prestasi belajar <3 (13 mahasiswa) dan £3 (41 

mahasiswa) dan kelompok konvensional dengan prestasi belajar <3 (32 mahasiswa) dan £3 

(20 mahasiswa). Adapun kriteria eklusi pada penelitian ini peserta didik sedang mengikuti 

perkuliahan semester pendedk, belum lulus uji tahap l-Basic Skill, sedang mengikuti praktik 

lapangan susulan Keterampilan Dasar Klinik (KDK). Jenis penelitian ini kuantitatif 

menggunakan kuasi eksperimen karena dalam penelitian ini tidak mengontrol semua variabel. 

 

HASIL 

Penelitian tentang perbandingan model pembelajaran berbasis portofolio dengan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar Asuhan Kebidanan IV Diploma III 

Kebidanan STIKes Cirebon. Pengambilan sampel tidak dilakukan pengacakan individu, 

karena mengingat kelas-kelas sudah ada dan tidak memungkinkan untuk merubah kelas yang 

ada, sehingga hanya melakukan random kelas saja, terdiri dari regular 1 dan 4 adalah kelas 

yang terpilih untuk diberikan model pembelajaran portofolio, sedangkan regular 2 dan 3 



adalah kelas yang terpilih untuk diberikan model pembelajaran konvensional. Waktu 

penelitian yang dibutuhkan selama 25 hari, yaitu dimulai dari tanggal 13 April sampai dengan 

10 Mei 2013. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Diploma III 

Kebidanan Menggunakan Model Pembelajaran Portofolio dan Model 

Pembelajaran Konvensional. 

 

Model  

Pembelajaran 

Hasil Belajar 

N Persentase (%) 

Portofolio 

A 

B 

C 

D 

13 

23 

13 

0 

24,1 

51,9 

24,1 

0 

Konvensional 

A 

B 

C 

D 

3 

29 

20 

0 

5,8 

55,8 

38,5 

0 

 

Hasil belajar pada kelas portofolio memperoleh nilai A sebanyak 24.1% dan C sebanyak 

24.1% dan hasil belajar yang diperoleh kelas konvensional nilai A sebanyak 5.8% dan C 

38.5%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar yang diperoleh kelas portofolio 

dengan kelas konvensional. 
 

Tabel 2.  Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Dengan Model 

Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil Belajar Asuhan Kebidanan IV 

Mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon 
 

Model 

Pembelajaran 
n Rerata + s.d 

Perbedaan Rerata 

(IK95%) 
p 

Portofolio 

konvensional 

54 

52 

3.25 + 0.30 

3.09 + 0.29 

0.15 (0.04-0.27) 0.009 

 

Nilai significancy 0.009 (p < 0.05), artinya hasil belajar Asuhan Kebidanan IV yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio lebih baik dibandingkan dengan 

mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Selisih nilai hasil belajar 

pada kelas portofolio dan kelas konvensional adalah antara 0.04 sampai 0.27. 

 

Tabel 3.  Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Dengan Model 

Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil Belajar Asuhan Kebidanan IV 

Mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon Pada Kelompok Prestasi 

Belajar <3 

 

Model 

Pembelajaran 
n Rerata + s.d 

Perbedaan Rerata 

(IK95%) 
p 

Portofolio 

konvensional 

54 

52 

2.87 + 0.06 

2.78 + 0.13 

0.08 (0.03-0.15) 0.006 

 

Nilai significancy 0.006 (p <0.05), artinya hasil belajar Asuhan Kebidanan IV pada 

kelompok mahasiswa dengan prestasi belajar <3 di kelas portofolio lebih baik dibandingkan 

dengan liasil belajar Asuhan Kebidanan IV yang diperoleh mahasiswa di kelas konvensional. 

Selisih nilai hasil belajar pada kelas portofolio dan konvensional adalah antara 0.03 sampai 

0.15. 



Tabel 4. Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Dengan Model 

Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil BeSajar Asuhan Kebidanan IV 

Mahasiswa Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon Pada Kelompok Prestasi 

Belajar >3 

 

Model 

Pembelajaran 
n Rerata + s.d 

Perbedaan Rerata 

(IK95%) 
p 

Portofolio 

konvensional 

54 

52 

3.37 + 0.23 

3.29 + 0.19 

0.08 (0.02-0.18) 0.105 

 

Nilai significancy 0.105 (p >0.05), artinya tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar 

Asuhan Kebidanan IV pada mahasiswa kelompok prestasi belajar >3 yang menggunakan 

model pembelajaran portofolio dengan model pembelajaran konvensional. Selisih nilai hasil 

belajar pada kelas portofolio dan konvensional adalah antara 0.02 sampai 0.18. 

 

PEMBAHASAN 

Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Dengan Model Pembelajaran 

Konvensional Terhadap Hasil Belajar Asuhan Kebidanan IV Diploma III Kebidanan 

STIKes Cirebon 

Hasil belajar Asuhan Kebidanan IV yang diperoleh peserta didik (mahasiswa) dengan 

menggunakan model pembelajaran portofolio lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik (mahasiswa) menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Proses pembelajaran menghasilkan perubahan tingkah laku (pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan keterampilan) berupa hasil belajar setelah peserta didik memperoleh pengalaman 

belajar. Salah satu keberhasilan dalam belajar apabila peserta didik memperoleh hasil belajar 

yang mampu bertahan lama dan meningkat, yaitu dengan merefleksikan hasil belajarnya.11 

Kegiatan pembelajaran di kelas portofolio menggunakan model pembelajaran berbasis 

portofolio melalui pendekatan Student Centered Learning (SCL) menuntut peserta didik aktif 

dan mandiri, sehingga mereka mudah untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan 

cara merefleksikannya. Sedangkan, di kelas konvensional, model pembelajaran yang 

digunakan menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah, diskusi 

dan penugasan ataupun kuis melalui pendekatan Teacher Centered Learning (TCL). 

Proses pembelajaran di kelas portofolio pada peserta didik (mahasiswa) regular 1 (satu) 

dan regular 4 (empat) Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon dilakukan melalui beberapa 

langkah, seperti identifikasi masalah, memilih masalah untuk kajian kelas, mengumpulkan 

informasi, mengembangkan portofolio kelas dan penyajian portofolio {showcase). Langkah-

langkah kegiatan pembelajaran berbasis portofolio tersebut pada umumnya dilakukan dengan 

lancar dan hal ini merupakan salah satu keberhasilan dalam belajar, sehingga hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik di kelas portofolio (nilai A; 24.1%) lebih baik dibandingkan 

dengan kelas konvensional (nilai A; 5.8%). 

Sebelum pelaksanaan kegiatan belajar di kelas portofolio, ada beberapa upaya yang 

dilakukan agar proses kegiatan pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Hal ini 

dilakukan untuk membantu peserta didik merefleksikan dirinya sehingga mempengaruhi hasil 

belajarnya menjadi lebih baik. 

Lima prinsip dasar dalam pembelajaran berbasis portofolio telah diterapkan oleh seluruh 

peserta didik dan fasilitator, seperti belajar aktif, kooperatif, partisipatorik, reactive teaching, 

dan joyfull learning. Hanya saja saat implementasi pembelajaran tersebut dilakukan ada 

beberapa anggota dalam kelompok yang masih kurang kooperatif dan ada beberapa peserta 

didik yang masih kurang aktif dalam merefleksikan dirinya. 

Kegiatan belajar yang dilakukan di kelas konvensional, pengajar memilih materi pelajaran 

sesuai silabus yang sudah dibuatnya, dengan kata lain pengajar memilih materi yang akan 



diajarkannya. Pengajar mempresentasikan materi yang dibuatnya atau memberikan seluruh 

informasi tentang materi yang dibuatnya sedangkan peserta didik mendengarkan apa yang 

dijelaskan oleh pengajar, lalu diakhir sesi pemberian materi barulah pengajar mempersilahkan 

peserta didik untuk bertanya atau pengajar sesekali memberikan pertanyaan atau kuis, 

penugasan kepada peserta didik berkaitan dengan materi yang sudah dipresentasikannya. Pola 

pembelajaran konvensional tidak terjadi proses konstruksi konsep, peserta didik hanya 

menghapal konsep-konsep yang bersifat abstrak saja sebagai hasil dari transfer pengajar ke 

peserta didik (transfer of knowledge), sehingga pemahaman konsep tidak tercapai atau dapat 

tercapai tetapi memakan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang menyebabkan adanya 

perbedaan antara model pembelajaran berbasis portofolio dengan model pembelajaran 

konvensional. Berikut ini perbedaan kegiatan proses pembelajaran portofolio dengan 

pembelajaran konvensional. 

Perlu adanya suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mempelajari cara menemukan fakta, konsep dan prinsip melalui pengalaman secara 

langsung. Tidak hanya menghapal materi saja, tetapi mereka mempunyai kesempatan untuk 

berlatih mengembangkan keterampilan berpikir dan bersikap ilmiah sehingga memungkinkan 

terjadinya proses konstruksi pengetahuan dengan cara memahami materi yang dipalajarinya. 

Hal ini menjadikan pengetahuan yang mereka miliki dapat bertahan lama dalam ingatannya 

karena peserta didik terlibat secara langsung (refleksi diri), peserta didik belajar lebih 

bermakna dan kebermaknaan dalam belajar akan berdampak pada daya ingat dan pemahaman 

mereka terhadap konsep-konsep yang lebih kuat sehingga akan berdampak positif terhadap 

hasil belajarnya. 

 

Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Dengan Model Pembelajaran 

Konvensional Terhadap Hasil Beiajar Asuhan Kebidanan IV Mahasiswa Diploma III 

Kebidanan STIKes Cirebon Pada Kelompok Presfasi Belajar <3 

Hasil belajar Asuhan Kebidanan IV pada kelompok peserta didik (mahasiswa) dengan 

prestasi belajar <3 yang menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio lebih baik 

dibandingkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik (mahasiswa) dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang 

memiliki kecerdasan yang rendah, apabila diberikan stimulus berupa pembelajaran yang 

inovatif, lama-kelamaan akan rnempengaruhi tingkah lakunya (hasil belajamya) menjadi lebih 

baik. 

Peserta didik yang memiliki intelektualitas atau kecerdasan rendah cenderung berperilaku 

pesimis, rendah diri (merasa tidak mampu mengatasi suatu pekerjaan yang sulit), tidak 

termotivasi untuk mencari jalan keluar dari situasi yang dirasakan menyulitkan bagi dirinya, 

menyalahkan diri sendiri menganggap dirinya seorang yang bodoh, dan selalu mengelak dari 

tanggung jawab, menganggap suatu kesulitan sebagai bencana, yang merasuki wilayah-

wilayah lain dalam kehidupannya, memandang kesulitan dan penyebab-penyebabnya sebagai 

peristiwa yang berlangsung lama, dan menganggap peristiwa-peristiwa positif sebagai 

sesuatu yang bersifat sementara. Lama-kelamaan seseorang cenderung kurang bertindak 

melawan kesulitan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang permanen.12 

Kelompok peserta didik (mahasiswa) dengan prestasi belajar <3 menunjukkan 

karakteristik individu yang memiliki kecerdasan atau intelektualitas rendah, sehingga perlu 

adanya suatu stimulus (pola pembelajaran) yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya 

menjadi lebih baik. Salah satunya dengan pemberian model pembelajaran interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dari peserta didik. 

Selain itu, diperlukan juga model penilaian alternatif (mencakup kognitif, afektif, 

psikomotorik) yang dapat memberikan penekanan terhadap aktivitas siswa, mampu 



menghargai siswa sebagai individu yang dinamis, aktif mengkonstruksi pengetahuan sesuai 

dengan pengalamannya yang spesifik. 

Model pembelajaran berbasis portofolio bertujuan untuk mendekatkan peserta didik pada 

objek yang akan dibahas, sehingga mereka memperoleh pengalaman fisik.21 Pola 

pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari cara 

menemukan fakta, konsep dan prinsip melalui pengaSamannya secara langsung.2' Selain itu, 

peran fasilitator membantu memberikan stimulus pada beberapa individu yang masih kurang 

aktif agar melakukan aktivitas bersama-sama dalam kelompok dan tiap anggota dalam 

kelompok bekerja sama dalam melakukan aktivitas belajamya. Disinilah peran serta individu 

melakukan pembelajaran partisipatorik, yaitu belajar dengan melakoni atau memerankan dan 

peran fasilitator penting dalam meyakinkan peserta didik akan kegunaan materi pembelajaran 

bagi kehidupan nyata dalam memahami suatu permasalahan, sehingga menciptakan 

pembelajaran yang tidak membosankan (reactive teaching). 

Apabiia prinsip pembelajaran portofolio dikaitkan dengan kelompok peserta didik dengan 

prestasi belajar <3, mereka yang memiliki kecerdasan rendah cenderung menganggap belajar 

merupakan suatu beban bagi dirinya sendiri. Justru dengan beberapa prinsip dasar model 

pembelajaran berbasis portofolio yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran membantu 

menumbuhkan semangat dan motivasi mereka (peserta didik) untuk berusaha memperoleh 

hasil yang baik. Hal tersebut didukung oleh Suprijono (2009), bahwa dalam suatu teori 

menjelaskan sesulit apapun materi pelajaran apabiia dipelajari dalam suasana yang 

menyenangkan (joyfull learning), maka pelajaran tesebut akan mudah dipahami begitupula 

sebaliknya.14 

Penggunaan model pembelajaran konvensional akan kurang efektif dalam memberikan 

kemampuan pada peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata kuliah tersebut, karena 

mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan 

ilmu dan keterampilan, dimana proses pembelajarannya memerlukan kreatifitas peserta didik 

untuk dapat memecahkan suatu masalah kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai dengan 

kompetensi dasar dan kewenangan bidan.6 

Selain itu, peranan pengajar sebagai fasilitator, motivator, mediator dan administrator 

dalam proses pembelajaran sangat penting untuk membantu meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan respon yang dihasilkan dalam 

mendapatkan kesulitan. Menampilkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri peserta didik 

untuk ditindaklanjuti, menganalisis respon yang terjadi pada peserta didik dalam menghadapi 

kesulitan dan mengerjakan hal-hal yang membantu dalam proses pembelajaran. 

 

Perbandingan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio Dengan Model Pembelajaran 

Konvensional Terhadap Hasil Belajar Asuhan Kebidanan IV Mahasiswa Diploma III 

Kebidanan STIKes Cirebon Pada Kelompok Prestasi Belajar >3 

Tidak ada perbedaan hasil belajar Asuhan Kebidanan IV pada kelompok peserta didik 

(mahasiswa) dengan prestasi belajar >3 yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

portofolio dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Jadi, pada peserta 

didik dengan prestasi belajar >3 diberikan perlakuan apapun (model pembelajaran berbasis 

portofolio dan model pembelajaran konvensional) tidak mempengaruhi hasil atau prestasi 

belajamya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Budiada (2010), 

bahwa model pembelajaran tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang.5 Sedangkan 

Sumaryati (2007) dan Sukmaningtyas (2011) berpendapat bahwa, kecerdasan dapat 

mempengaruhi hasil belajar seseorang. 3'15 Hal ini berarti bahwa, seseorang yang memiliki 

bakat dan kecerdasan yang baik jika diberikan perlakuan model pembelajaran apapun dia 

dapat menerimanya dengan baik pula dan seseorang dengan kecerdasan yang baik akaft 

mempengaruhi hasil belajarnya menjadi lebih baik juga. 

 



Kelompok peserta didik dengan prestasi belajar >3, termasuk peserta didik yang memiliki 

kecerdasan (intelektualitas) tinggi. Menurut Budiada (2010) dan Sukmaningtyas (2011) 

peserta didik dengan intelektualitas tinggi memiliki tingkat kendali yang kuat atas peristiwa-

peristiwa buruk, cenderung berperilaku optimis, percaya diri, mampu mengatasi kesulitan 

sebagai sesuatu yang spesifik atau terbatas, tidak menyalahkan orang lain dan diri sendiri 

serta memiliki tanggung jawab tinggi, senang menghadapi tantangan belajar.12,13 

Kemampuan peserta didik untuk mengenali emosi diri sendiri merupakan kemampuan 

yang penting, karena dengan itu mereka dapat mengendalikan emosinya secara baik sehingga 

dapat mengikuti proses pelajaran dengan baik. Pengelolaan emosi menjadi bagian yang 

penting pada saat mereka mengikuti proses pembelajaran, karena dengan emosi yang 

terkelola dengan baik, mereka tidak akan mengalami banyak masalah dalam berinteraksi 

dengan sesama teman maupun fasilitator, sehingga kegiatan belajar dapat diterima dengan 

baik.16 

Apabila karakteristik tersebut dikaitan dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan IV. mata 

kuliah inti ini memerlukan kreativitas peserta didik untuk dapat mengkonstruksi 

pemahamannya sendiri sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang baik dan mudah 

untuk mengkaji dan menganalisis segala bentuk permasalahan atau kasus yang berkaitan 

dengan materi dalam mata kuliah tersebut dalam semua situasl6 

Model pembelajaran konvensional efektif dilakukan pada waktu yang terbatas dengan 

materi atau informasi yang akan disampaikan banyak, kemudian memiliki staf pengajar 

sedikit dengan jumlah peserta didik banyak, sehingga peserta didik tidak dituntut untuk 

menguasai materi.17 Sedangkan, pada model pembelajaran berbasis portofolio yang 

diterapkan di regular 1 dan 4 Diploma III Kebidanan STIKes Cirebon, peserta didik berlatih 

memadukan konsep yang diperoleh pengajar atau sumber pustaka dengan penerapannya 

secara empirik, mereka diberikan kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas (objek 

langsung), dilatih untuk mengatasi objek yang akan dibahas, membuat suatu keputusan 

berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, serta merumuskan langkah yang akan 

dilakukan untuk mengatasi serta mencegah timbulnya masalah berkaitan dengan topik yang 

akan dibahas. Kegiatan pembelajaran ini, menuntut peserta didik membangun sendiri 

pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. 

Pola pembelajaran berbasis portofolio lebih menekankan pada aktivitas peserta didik, 

manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan peserta didik, sehingga memiliki 

kesempatan terbuka untuk melakukan aktivitas sesuai minat dan keinginannya. Pola 

pembelajaran ini sangat cocok diberikan pada peserta didik yang memiliki kecerdasan baik 

(kelompok prestasi belajar >3), karena individu dengan kecerdasan atau intelektualitas yang 

baik memiliki kinerja yang baik, optimis, memiliki keuletan dalam belajar, bertanggung 

jawab dan senang menghadapi tantangan belajar sehingga mereka akan lebih mudah 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Salah satu tujuan dari proses belajar mengajar adanya perubahan tingkah laku, baik aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Pada penilaian konvensional hanya dua aspek yang dapat 

diukur, yaitu kognitif dan psikomotorik. Sedangkan, penilaian hasil karya dalam kelas 

portofolio dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan peserta 

didik, penilaian sikap dan minat diukur melalui pengamatan dan penilaian. Menilai 

kemampuan seseorang akan lebih   baik jika  dilakukan  pengukuran  pada   semua  aspek,   

baik  kognitif,   afektif  dan psikomotorik.18 PeniJaian menggunakan asesmen portofolio perlu 

diterapkan karena dalam pembelajaran Asuhan Kebidanan IV karena dengan asesmen 

portofolio, penilaian dapat dilakukan secara menyeJuruh dan berkesinambungan yang 

mencakup aspek kognitif, afektlf dan psikomotorik. 

 

 

 



SIMPULAN 

Model pembelajaran berbasis portofolio lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar Asuhan Kebidanan IV, model pembelajaran 

portofolio lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional pada kelompok 

dengan prestasi belajar <3 terhadap hasil belajar Asuhan Kebidanan IV, model pembelajaran 

portofolio tidak lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional pada 

kelompok dengan prestasi belajar >3. terhadap hasil belajar Asuhan Kebidanan IV. 

 

SARAN 

Untuk kesempurnaan penelitian ini, disarankan perlu adanya penelitian lanjutan dengan 

melibatkan variabel moderator lainnya, seperti gaya berpikir, intelektualitas majemuk, Selain 

itu, disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel penelitian, menggunakan rancangan 

eksperimen yang lebih kompleks, waktu penelitian lebih lama agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik. Perlunya peranan peserta didik, pengajar dan institusi pendidikan yang saling 

menunjang dalam menumbuhkan minat dan kreatifitas peserta didik sehingga menimbulkan 

ketertarikan dan motivasi diri yang kuat untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Selain itu, memanfaatkan model pembelajaran dengan pendekatan Student Centered Learning 

(SCL), salah satunya dengan mengaplikasikan model pembelajaran berbasis portofolio tidak 

hanya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan IV saja, sehingga peserta didik memperoleh 

pengalaman belajar yang dapat memberikan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 
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