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ABSTRAK 

Perdarahan post partum  menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia. Robekan Jalan lahir merupakan 

penyebab kedua tersering dari perdarahan  pasca persalinan setelah atonia uteri. Ruptur perineum merupakan perlukaan 

jalan lahir yang terjadi pada saat kelahiran bayi baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ruptur perinium pada ibu 

bersalin di Bidan Praktek Swasta Desa Mekarsari Kabupaten Bogor tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional, analisa data dengan uji  Chi-square. Data yang dikumpulkan 

berupa data sekunder yang di dapat dari rekam medik pasien. Sampel yang diambil berjumlah 86 orang, teknik total 

sampling. Analisa yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Hasil penelitian tidak ada hubungan  yang signifikan 

antara faktor paritas dengan kejadian rupur perineum, dari 86 responden 58 orang (67%) ibu dengan multipara/grande 

multipara dengan  Pvalue=0,058, sedangkan terdapat hubungan yang signifikan antara jarak kehamilan dengan ruptur 

perinem, dari 86 responden 50 orang (58%) pada jarak kehamilan ≥2 tahun dengan Pvalue=0,038,OR=1,023,terdapat 

hubungan yang signifikan antara berat badan bayi dengan ruptur perineum, dari 86 responden 69 orang (80%)  ibu 

bersalin dengan berat badan bayi 2500-4000 dengan Pvalue=0’028,OR=1,144,  terdapat  hubungan yang signifikan 

antara umur ibu dengan ruptur perineum, dari 86 responden 73 orang (85%) melahirkan pada kelompok umur 20-35 

tahun dengan  Pvalue= 0,046, OR=0,046dan terdapat hubungan yang signifikan antara episiotomi dengan ruptur 

perineum dari 86 responden 70 orang (81%) tidak dilakukan episiotomi dengan Pvalue=0,034, OR= 1,141dengan 

kejadian ruptur perineum.  

Kata kunci : Ruptur perinium, paritas, jarak kehamilan, berat badan bayi, umur, episiotomy 

 

 

ABSTRACT 

Postpartum hemorrhage is a major cause 40% of maternal deaths in Indonesia. Rips Road birth is the second most 

common cause of postpartum hemorrhage after an atonic. Rupture of the perineum is the birth canal injury that occurred 

at the time of birth either using or not using a tool. The purpose of this study was to determine the factors associated 

with rupture perinium on maternity midwife mother Private Practice Bogor Regency Village Mekarsari 2015. Penelitian 

year was conducted by the method of analytic research with cross sectional data analysis with Chi-square test using 

SPSS 22.Data collected in the form of secondary data obtained from patient records. Samples were taken totaling 86 

people, total sampling technique. The analysis used is univariate and bivariate. 

The results of the study there was no significant relationship between the factors of parity with incident rupur perineum, 

of 86 respondents 58 people (67%) of mothers with multiparous/grande multipara with pvalue = 0.058, whereas there is 

a significant correlation between the distance pregnancy with rupture perinem, of 86 respondents 50 people (58%) at a 

distance of pregnancy ≥ 2 years with pvalue = 0.038, OR = 1.023, there is a significant relationship between infant 

weight with rupture perineum, 69 of 86 respondents (80%) of mothers with a birth weight babies 2500- 4000 with 

pvalue = 0'028, OR = 1.144, there is a significant relationship between mother's age at rupture perineum, 73 of 86 

respondents (85%) gave birth to the age group of 20-35 years with pvalue = 0.046, OR = 0.046 and contained a 

significant association between episiotomy to perineal rupture of 86 respondents 70 people (81%) did not do an 

episiotomy with pvalue = 0.034, OR = 1,141dengan rupture perineum. 

Keywords: Ruptured perinium, parity, spacing of pregnancy, the baby's weight, age, episiotomy 
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PENDAHULUAN 
Persalinan merupakan suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup, dari dalam 

uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan terdiri dari kala I,kala II, kala III dan kala IV. 

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal dalam kehidupan. Tetapi tidak 

semua persalinan fisiologis, kadang persalinan bisa menjadi patologis, dan bisa berakibat terhadap 

kematian ibu dan bayi. 
1 

  

Menurut Word Healt Organization (WHO) memperkirakan ada 500.000 kematian ibu 

melahirkan di seluruh dunia setiap tahun,  99 persen terjadi di negara berkembang. Dan salah satu 

negara  berkembang adalah indonesia. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 

menyebutkan bahwa pada tahun 2012, kasus kematian melonjak tajam, dimana AKI mencapai 359 

per 100.000 kelahiran hidup, meningkat sekitar 57% bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang 

hanya sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2015 Angka kematian ibu di jawa barat 

tercatat 823 orang. Dari angka tersebut Jawa Barat menjadi penyumbang 50% jumlah kematian ibu. 

Data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2014 menyebutkan dalam per10.000 kelahiran, jumlah 

AKI di kabupaten Bogor mencapai 71 jiwa. Dari data tersebut kabupaten Bogor masih menjadi 

penyumbang tertinggi angka kematian ibu di Jawa Barat. Penyebab utama kematian ibu di negara 

berkembang adalah faktor obstetri langsung, yaitu perdarahan postpartum, infeksi dan eklamsi. 

Kelainan perdarahan post partum yang terjadi pada kala ketiga (kala uri) yaitu retensio placenta, 

inversio uteri, dan perdarahan robekan jalan lahir. Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang 

terjadi dalam waktu 24 jam pertama.
2
  

Perdarahan post partum  menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia. Robekan 

Jalan lahir merupakan penyebab kedua tersering dari perdarahan  pasca persalinan setelah atonia 

uteri. Robekan  juga dapat terjadi bersamaan dengan atonia uteri. Perdarahan pasca persalinan 

dengan uterus yang berkontraksi baik biasanya disebabkan karena robekan serviks atau vagina. 

Robekan perineum terjadi  pada hampir persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan 

berikutnya.
3
  

Ruptur perineum merupakan perlukaan jalan lahir yang terjadi pada saat kelahiran bayi baik 

menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

ruptur perineum adalah paritas, jarak kelahiran, berat badan bayi, pimpinan persalinan tidak 

sebagaimana mestinya, umur, ekstraksi cunam, ekstraksi vakum, trauma alat dan episiotomi.
4  

 Di seluruh dunia pada tahun 2009 terjadi 2,7 juta kasus  ruptur perinium pada ibu bersalin. 

Di Asia masalah robekan perineum cukup banyak dalam masyarakat, 50% dari kejadian robekan 

perinium di dunia terjadi di Asia.Ruptur perineum dialami oleh 85% wanita yang melahirkan 

pervaginam. Prevelensi ibu bersalin yang mengalami robekan perineum di Indonesia pada golongan 

umur 25-30 tahun yaitu 24% sedang pada ibu bersalin usia 32 –39 tahun sebesar 62%. Ruptur 

perinium perlu mendapatkan perhatian karena dapat menyebabkan disfungsi organ reproduksi 

wanita, sebagai sumber perdarahan, dan sumber atau jalan keluar masuknya infeksi, yang kemudian 

dapat menyebabkan kematian karena perdarahan atau sepsis.
5  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Bidan Praktek Swasta didapatkan adanya 

peningkatan angka kejadian ruptur  perineum pada ibu bersalin selama dua tahun  berturut-turut 

yaitu tahun 2013 sebanyak 41 orang dari 63 persalinan normal, dan yang tidak mengalami ruptur 

perineum sebanyak 22 orang,  dan pada tahun 2014 sebanyak 68 orang dari 88 persalinan normal 

dan yang tidak mengalami ruptur sebanyak 20 orang. Pada tahun 2015 yang mengalami ruptur 

perinuim sebanyak 70 orang dari 86 persalinan normal, dan yang 16 tidak mengalami ruptur 

perinium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin di Bidan Praktek Swasta Desa 

Mekarsari Kabupaten Bogor  tahun 2015. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah bersifat analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini merupakan data sekunder dimana variabel bebasnya adalah paritas, jarak 

kelahiran, berat badan bayi, umur dan episiotomi sedangkan variabel terikatnya adalah ibu bersalin 
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dengan ruptur perineum. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin berjumlah 86 

orang di Bidan Praktek Swasta Desa Mekarsari tahun 2015. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling, instrument dan alat yang digunakan adalah check list. Analisa 

univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa bivariat adalah analisa yang 

digunakan untuk mencari/mengetahui adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel 

independen dan dependent. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-square karena variabel 

independen dan dependen merupakan data kategori. Dalam uji ini ditentukan tingkat kemaknaan 

(nilai alpha sebesar 0,05). 

 

HASIL PENELITIAN 

Distribusi Frekuensi 

Hasil penelitian distribusi frekuensi menunjukkan bahwa dari 86 responden yang diteliti, 

mayoritas ibu bersalin dengan  kejadian ruptur perinium sebanyak 70 orang (81%) dan ibu bersalin 

yang tidak mengalami kejadian ruptur perinium sebanyak 16 orang (19%), dari 86 responden 28 

orang (33%) paritas ibu pada primipara sedangkan 58 orang (67%) paritas ibu multipara, bahwa 

dari 86 responden 36 orang (42%)  terdapat pada jarak kehamilan < 2 tahun, sedangkan  50 orang 

(58%) pada jarak kehamilan ≥ 2 tahun, bahwa dari 86 responden 17 orang (20%) ibu bersalin 

melahirkan dengan berat badan bayi > 4000 gram dan 69 orang  (80%) ibu bersalin melahirkan 

dengan berat badan bayi 2500-4000 gram, bahwa dari 86 responden 13 orang (15%)  melahirkan 

pada kelompok umur < 20 tahun, > 35 tahun, dan 73 orang (85%) melahirkan pada kelompok umur 

20-35 tahun, dan dari 86 responden kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin disebabkan karena 

dilakukan episiotomi sebanyak 16 orang (19%), dan yang tidak dilakukan episiotomi sebanyak 70 

orang (81%). 

 

Hubungan Faktor Paritas dengan Kejadian Ruptur Perineum 
 

Tabel  1. Hubungan faktor Paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin 

 
No Kejadian Ruptur 

Variabel 

Paritas 

Kejadian  Ruptur Perinium  

Jumlah 

 

Total 

 

P 

Value 

OR 

Ya % Tidak % 

1 Primipara 26 92,9 2 

 

7,1 28 100  

0,058 

 

1,025-1,462 

2 Multipara/Grande 

multipara 

44 75,9 14 24,1 58 100 

Total 70 81,4 16 18,6 86 100 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui dari 28 ibu bersalin dengan paritas primipara mengalami 

kejadian ruptur perineum sebanyak 26 orang (92,9%) dan yang tidak ruptur sebanyak 2 orang 

(7,1%) sedangkan 58 ibu bersalin dengan paritas multipara 44 orang (75,9%) mengalami kejadian 

ruptur perineum, dan yang tidak ruptur 14 orang (24,1%). Berdasarkan uji statistik dengan chi-

square didapatkan P value = 0,058 α ≥ 0,05 artinya Ho gagal ditolak berarti tidak  ada hubungan 

yang bermakna antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin. 

Hubungan faktor jarak kehamilan dengan kejadian ruptur perineum 
 

Tabel 2. Hubungan faktor jarak kehamilan dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin  

 
No Variabel 

Jarak Kehamilan 

Kejadian Ruptur Perinium  

   Jumlah 

 

Total 

P 

Value 

OR 

Ya % Tidak % 

1      < 2 tahun 33 91,7 3 8,3 36 100 

0,038 1,023-1,500 2 ≥ 2 tahun   37 74       13 26 50 100 

Total 70 81,4 16 18,6     86 100 
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Berdasarkan tabel 2 diketahui dari 36 ibu bersalin dengan jarak kehamilan < 2 tahun 

mengalami kejadian ruptur perinium sebanyak 33 orang (91,7%) dan yang tidak ruptur sebanyak 3 

orang (8,3%), sedangkan dari 50  ibu bersalin dengan jarak kehamilan  ≥ 2 tahun sebanyak 37 orang 

(74%) mengalami kejadian ruptur perinium, dan yang tidak ruptur 13 orang (26%). Berdasarkan uji 

statistik dengan chi-square didapatkan P value = 0,038 α ≤ 0,05 artinya ada hubungan yang 

bermakna antara jarak kehamilan dengan kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin. Berdasarkan 

analisa keeratan hubungan 2 variabel didapatkan nilai OR = 1,023, artinya ibu bersalin dengan jarak 

kehamilan < 2 tahun memiliki peluang 1,023 kali untuk mengalami kejadian ruptur perinium 

dibanding ibu bersalin dengan jarak kehamilan ≥ 2 tahun. 
 

Hubungan faktor berat badan bayi dengan kejadian ruptur perinium 

 Tabel 3. Hubungan  factor  Berat  Badan  Bayi dengan  kejadian  rupture  perineum  pada  ibu  bersalin  

 
No Variabel Berat 

Badan Bayi 

Kejadian Ruptur Perinium  

Total 

 

% 

 

P 

Value 

 

OR 

Ya % Tidak % 

1  > 4000 gram 17 100   0 0 17 100  

0,028 

 

 

 

1,144-1,482 2 2500-4000 gram 53 76,8 16 23,2 69 100 

Total 70 81,4 16 18,6 86 100 

 

Berdasarkan tabel 3 diketahui dari 17 ibu bersalin dengan berat badan bayi lebih dari 4000 

gram mengalami kerjadian ruptur perinium sebanyak 17 orang (100%) dan yang tidak ruptur 

sebanyak  0 orang (0%) sedangkan  dari 69 ibu bersalin dengan berat badan bayi 2500-4000 gram 

sebanyak 53 orang (76,8%) mengalami kejadian ruptur perinium, dan yang tidak ruptur 16 orang 

(23,2%). Berdasarkan uji statistik dengan chi-square didapatkan P value =0,028 α ≤ 0,05 artinya 

ada hubungan yang bermakna antara berat badan bayi dengan kejadian ruptur perinium pada ibu 

bersalin. Berdasarkan analisa keeratan hubungan 2 variabel didapatkan nilai OR = 1,144, artinya ibu 

bersalin dengan berat badan bayi > 4000 gram memiliki peluang 1,144 kali untuk mengalami 

kejadian ruptur perinium dibanding ibu bersalin dengan berat badan bayi 2500 - 4000 gram. 

Hubungan Faktor Umur Ibu dengan Kejadian Ruptur Perineum 

 

Tabel 4. Hubungan faktor Umur Ibu dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin  

 
 

No 

Variabel 

Umur Ibu 

Kejadian Ruptur Perinium  

Total 

 

% 

P 

Value 

OR 

Ya % Tidak % 

1 < 20 tahun, >35 tahun 8 61,5 5 38,5 13 100  

0,046 

 

0,466-1,126 2 20 tahun - 35 tahun 52 84,9 11 15,1 73 100 

Total 70 81,4 16 18,6 86 100 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui dari 13 ibu bersalin dengan kelompok umur  < 20 tahun, > 35 tahun 

mengalami kerjadian ruptur perinium sebanyak 8 orang (61,5%) dan yang tidak ruptur sebanyak  5 orang 

(38,5%) sedangkan  dari 73 ibu bersalin dengan kelompok umur 20-35 tahun sebanyak 62 orang (84,9%) 

mengalami kejadian ruptur perinium, dan yang tidak ruptur 11 orang (15,1%). Berdasarkan uji statistik 

dengan chi-square didapatkan P value =0,046 α ≤ 0,05 artinya ada hubungan yang bermakna antara umur ibu 

dengan kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin. Berdasarkan analisa keeratan hubungan 2 variabel 

didapatkan nilai OR = 0,466, artinya ibu bersalin dengan umur < 20 tahun, > 35 tahun memiliki peluang 

0,466 kali untuk mengalami kejadian ruptur perinium dibanding ibu bersalin dengan umur 20-35 tahun. 

PEMBAHASAN 

Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ruptur Perinium 

Berdasarkan uji statistik dengan chi-square didapatkan P value =0,058 α ≥ 0,05 berarti tidak  ada 

hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin.Hal ini tidak 
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sesuai dengan teori  yang dikemukakan oleh Winknjosastro (2011), bahwa paritas merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ruptur perinium. Robekan perinium terjadi pada hampir semua 

primipara, sementara pada multipara dan grandemultipara jarang terjadi, hal ini disebabkan karena multipara 

dan grandemultipara elastisitas perinium pada umumnya elastis, sehingga resiko terjadinya ruptur perinium 

kecil jika dibandingkan dengan primipara.  

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan  penelitain yang dilakukan oleh Handiyah Vera Siska 

Lailatari  yang berjudul Hubungan Paritas dengan Kejadian Ruptur Perinium Pada Ibu bersalin di RSUD DR. 

Wahidin Sudirohusodo Mojokerto Tahun 2013 bahwa ada hubungan paritas dengan kejadian ruptur perinium 

dengan P value= 0,000. Sebagian besar responden adalah primipara yaitu sebanyak 36,1 %.Kejadian ruptur 

perinium menunjukan bahwa sebagian besar mengalami kejadian rupture 74,3%. 

 

Hubungan Jarak Kehamilan dengan Kejadian Ruptur Perinium 
Berdasarkan analisa keeratan hubungan 2 variabel didapatkan nilai OR = 1,023, artinya ibu bersalin 

dengan jarak kehamilan < 2 tahun memiliki peluang 1,023 kali untuk mengalami kejadian ruptur perinium 

dibanding ibu bersalin dengan jarak kehamilan ≥ 2 tahun. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan ibu 

yang mempunyai jarak kehamilan kurang dari 2 tahun rata-rata mengalami robekan jalan lahir. Robekan 

jalan lahir disebabkan karena ibu melahirkan teralu cepat sehingga proses pemulihan jalan lahir belum 

sempurna  dan robekan perinium dapat terjadi pada saat melahirkan lagi. Jarak kelahiran 2-3 tahun 

merupakan jarak kelahiran yang lebih aman bagi ibu dan janin. Begitu juga dengan keadaan jalan lahir yang 

mungkin pada persalinan terdahulu mengalami robekan perineum derajat tiga atau empat, sehingga proses 

pemulihan belum sempurna dan robekan perineum dapat terjadi.
6
 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rosdiana yang berjudul Faktor- faktor Yang Mempengaruhi 

Terjadinya Ruptur Perinium Pada Ibu Bersalin Normal di PONED  Darul Imarah Aceh Besar tahun 2013, 

didapatkan hasil ada pengaruh  jarak kehamilan terhadap kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin normal 

(P value=0,010). Hasil penelitian menunjukan ibu yang berada pada kategori jarak kehamilan < 2 tahun  

lebih besar presentasenya mengalami ruptur perinium (52,0%) dibandingkan dengan ibu yang mempunyai 

jarak kehamilan ≥ 2 tahun (16,1%). 

 

Hubungan Berat Badan Bayi dengan Kejadian Ruptur Perinium 

Berdasarkan uji statistik dengan chi-square didapatkan P value = 0,028 α ≤ 0,05 artinya ada 

hubungan yang bermakna antara berat badan bayi dengan kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin. 

Berdasarkan analisa keeratan hubungan 2 variabel didapatkan nilai OR= 1,144, artinya ibu bersalin dengan 

berat badan bayi > 4000 gram memiliki peluang 1,144 kali untuk mengalami kejadian ruptur perinium 

dibanding ibu bersalin dengan berat badan bayi 2500 - 4000 gram. 

Hal ini sesuai dengan teori Mochtar (2008) Pada janin yang mempunyai berat lebih dari 4000 gram 

memiliki kesukaran yang ditimbulkan dalam persalinan adalah karena besarnya kepala atau besarnya bahu. 

Bagian paling keras dan besar dari janin adalah kepala, sehingga besarnya kepala janin mempengaruhi  berat  

badan  janin. Oleh karena  itu sebagian  ukuran  kepala digunakan berat  badan  ( BB) janin. Kepala janin 

besar dan janin besar dapat menyebabkan laserasi perineum. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitiaan Anita Lontaan yang berjudul Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan robekan jalan lahir pada ibu bersalin di RS Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Manado 

tahun 2013, menyatakan bahwa ada hubungan berat bayi lahir dengan robekan jalan lahir dengan nilai P 

value = 0,000, didapatkan  hasil berat badan bayi lahir dengan robekan jalan lahir  derajat satu sebanyak 26 

(38,2%). 

 

Hubungan Faktor Umur Ibu dengan Kejadian Ruptur Perinium 
Berdasarkan uji statistik dengan chi-square didapatkan P value =0,046 α ≤ 0,05 artinya ada 

hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan kejadian ruptur perinium pada ibu bersalin. Berdasarkan 

analisa keeratan hubungan 2 variabel didapatkan nilai OR = 0,466, artinya ibu bersalin dengan umur < 20 

tahun, > 35 tahun memiliki peluang 0,466 kali untuk mengalami kejadian ruptur perinium dibanding ibu 

bersalin dengan umur 20-35 tahun. Umur ibu juga dapat menjadi faktor penyebab ruptur perinium. Pada usia 

dibawah 20 tahun, fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna. Sedangkan pada 

usia di atas 35 tahun fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi  

reproduksi normal sehingga kemungkinan untuk terjadinya komplikasi pasca persalinan seperti ruptur 

perinium akan lebih besar.
6
 Hal ini sesuai dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Saras Ayu Mustika dan 

Evi Sri Suryani, yang berjudul  Hubungan Umur Ibu Dan Lama Persalinan Dengan Kejadian Ruptur 
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Perineum Pada Ibu Primipara Di BPS  Ny. Ida Farida Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas tahun 2010 menyatakan  Hasil uji statistik diperoleh nilai korelasi Chi Square dengan P value 

0,022 < α 0,05, hal ini menunjukan ada hubungan antara umur ibu bersalin dengan kejadian ruptur perineum. 

Responden yang tidak mengalami kejadian ruptur perineum cenderung berumur tidak beresiko (20-35 tahun) 

yaitu sebanyak 16 orang (80.0%) sedangkan responden yang mengalami ruptur perineum adalah responden 

yang berumur resiko tinggi sebanyak 11 orang (55.0%). Pada umur < 20 tahun, organ-organ reproduksi 

belum berfungsi dengan sempurna, sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah 

mengalami komplikasi. Selain itu, kekuatan otot-otot perineum dan otot-otot perut belum bekerja secara 

optimal, sehingga sering terjadi persalinan lama atau macet yang memerlukan tindakan. Faktor risiko untuk 

persalinan sulit pada ibu yang belum pernah melahirkan pada kelompok umur ibu dibawah 20 tahun dan 

pada kelompok umur di atas 35 tahun adalah 3 kali lebih tinggi dari kelompok umur reproduksi sehat (20-35 

tahun) . 

 

SIMPULAN 

1. Tidak terdapat adanya hubungan  yang signifikan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum 

pada ibu bersalin, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa P value lebih 

besar dari pada α. Diketahui nilai P value = 0,058 α ≥ 0,05. 

2. Terdapat  hubungan yang signifikan antara jarak kehamilan dengan kejadian ruptur perineum 

pada ibu bersalin, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa P value lebih 

kecil dari pada α. Diketahui nilai P value = 0,038 α ≤ 0,05. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan janin dengan kejadian ruptur perineum 

pada ibu bersalin, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa P value lebih 

kecil dari pada α. Diketahui nilai P value = 0,028 α ≤ 0,05. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara umur ibu dengan kejadian ruptur perineum pada ibu 

bersalin, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa P value lebih kecil 

dari pada α. Diketahui nilai P value = 0,046 α ≤ 0,05. 

 

SARAN 

 Diharapkan bagi bidan untuk lebih meningkatkan ketrampilan yang dimiliki dan pengetahuan 

tentang ruptur perinium agar mengurangi terjadinya ruptur perinium tersebut, selain itu agar dapat 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi media informasi melalui buku panduan, leflet yang bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. 
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ABSTRAK 

Tunagrahita adalah kondisi anak yang kecerdasannya dibawah rata-rata yaitu dibawah 70 dan memiliki 

ketergantungan pada orang lain secara berlebihan, kurang tanggap, penampilan fisiknya kurang proporsional, 

perkembangan bicara terlambat dan bahasa terbatas. Anak tunagrahita rentan terhadap infeksi dikarenakan 

imunitas  yang kurang dan kemampuan perawatan diri yang masih lemah. Penyebab infeksi tersebut karena 

banyak anak usia sekolah terkena diare karena sebelum dan sesudah makan mereka tidak mencuci tangan. 

Mencuci tangan dapat menekan angka kejadian infeksi diare sampai 47%. Saat ini media pembelajaran untuk 

melatih anak tunagrahita masih bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

lagu “6 langkah mencuci tangan” terhadap kemampuan mencuci tangan siswa tunagrahita sedang di SDLB-C 

Pancaran Kasih Kota Cirebon.   Desain   Penelitian ini menggunakan quasi eksperimen dengan pendekatan 

pre test and post testwithout controlgroup design. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu anak tunagrahita sedang SDLB-C dengan jumlah 37 responden. Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar observasi 6 langkah mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Untuk menguji hipotesis 

digunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh penerapan lagu “6 langkah 

mencuci tangan” terhadap kemampuan mencuci tangan anak tunagrahita sedang (p value 0.000). 

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan bahwa lagu ”6 langkah mencuci tangan” dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemandirian anak tunagrahita khususnya mencuci tangan. 

Kata kunci     : Tunagrahita, Penerapan lagu, 6 langkah mencuci tangan, audio visual 

 

ABSTRACT 

Tunagrahita is the child's condition is below average intelligence that is under 70 and has a dependency on 

others excessively, less responsive, less proportionate physical appearance, delayed speech and language 

development is limited. In some cases, children with intellectual disability are susceptible to infection due to 

less immune system and self care. The infection is mostly caused by diarrhea as many school-aged children 

have no proper hand-washing behavior before and after meals. Hand-washing reduces the risk of infectious 

diarrhea up to 47 %. However, learning media to train those children with mental retardation still vary from 

one another.  This research aims to understand the influence of the application of a song “6 steps of washing 

hands” on the ability of student mental retardation to wash hand was on a method of audio visual at SDLB-C 

(special elementary school for intellectual disability) Pancaran Kasih Cirebon. The research used quasi 

experimental design with pre test and post test, without the presence of control group design. Purposive 

sampling method was used to involve 37 students of SDLB-C with mental retardation as the research 

respondents. The research instruments were observation sheets of 6 steps of washing hands in accordance 

with the WHO standards. In testing hypotheses, wilcoxon test was used. The finding suggests that there is 

positive influence of the application of “6 steps of washing hands” song on the ability of washing hand 

behavior of children with mental retardation, denoted by p value 0.000. Therefore, the application of song “6 

steps of washing hand” can possibly be applied to improve independence of children with mental retardation.  

Keywords      : Mental retardation, six steps of washing hands, Aplication of the song, audio visual method 

 

 

 

 

 

 

* Staf Pengajar Program Studi S1 Keperawatan STIKes Cirebon 



822 
 

PENDAHULUAN 

Anak tunagrahita dalam kehidupannya mengalami beberapa keterlambatan baik motorik 

maupun kognitif. Keterlambatan perkembangan motorik tentu akan mempengaruhi segala kegiatan 

yang menyangkut kebutuhan dasar anak tunagrahita. Selain itu, gangguan fungsi motorik dan 

kognitif juga mempengaruhi terhadap kemampuan dalam melakukan beberapa aktifitas perawatan 

diri
1
. 

Menurut Orem aktifitas perawatan diri sendiri (self care) merupakan seluruh aktifitas yang 

dilakukan oleh individu untuk memenuhi segala kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, 

kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan keadaan sehat maupun sakit
1
. Pada konsep diatas 

individu tersebut adalah anak dengan tunagrahita yang diharapkan mampu melakukan perawatan 

diri secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Bentuk perawatan diri sangat banyak salah 

satunya adalah kegiatan cuci tangan, karena mencuci tangan merupakan dasar menjaga kesehatan 

diri dan upaya preventif dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari tangan yang kotor. 

Waktu yang tepat untuk mencuci tangan yaitu, setelah dari kamar mandi, sebelum makan, setelah 

makan, dan setelah bermain
2
. Anak tunagrahita diiringi dengan kelemahan motorik atau bahkan 

dengan cacat tubuh. Anak tunagrahita juga rentan terhadap infeksi dikarenakan imunitas  yang 

kurang dan kemampuan perawatan diri yang masih lemah
3
. Karena rentannya imunitas dan 

lemahnya perawatan diri sering terjadi masalah kesehatan salah satunya adalah diare.Banyak anak 

usia sekolah yang menderita diare dikarenakan sebelum dan sesudah makan mereka tidak mencuci 

tangan, hygiene makanan atau minuman yang buruk. Akibatnya bakteri yang ada di tangan ikut 

masuk ke dalam tubuh bersama makanan yang dimakan dan menyebabkan infeksi gastrointestinal 

seperti diare. Berdasarkan kajian WHO cuci tangan menggunakan sabun dapat mengurangi angka 

kejadian diare sebesar 47%
2
. Kegiatan mencuci tangan mudah dilakukan pada anak normal, hal 

tersebut pernah peneliti lakukan pada anak usia sekolah di SDN Baros Cimahi yang bisa mengikuti 

semua gerakan mencuci tangan dalam waktu kurang lebih tiga jam untuk melatihnya. Hal tersebut 

berbeda dengan anak tunagrahita yang mengalami hambatan pada kemampuan dan koordinasi jari-

jemari. Anak tunagrahita harus mendapatkan terapi khusus untuk meningkatkan fungsi koordinasi 

dan motorik yaitu dengan terapi okupasi. Terapi okupasional fungsional adalah memberikan latihan 

dengan sasaran fungsi sensori motor, koordinasi, dan aktivasi kehidupan sehari-hari
4
. Metode yang 

dapat digunakan untuk  dapat membantu meningkatkan keterampilan anak dengan tunagrahita 

adalah diperlukan metode pembelajaran yang mudah diterima. Cara individu menerima informasi 

dapat melalui penglihatan (visual), pendengaran (audio) atau melalui kombinasi dari penglihatan 

dan pendengaran (audio visual). Dengan audio visual dapat menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar, siswa dapat mengembangkan pikiran dan pendapat, mengembangkan imajinasi, 

memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik, sangat kuat 

mempengaruhi emosi seseorang, audio visual sangat baik menjelaskan suatu proses dan dapat 

menjelaskan suatu keterampilan
5
. Berdasarkan studi pendahuluan Sekolah luar biasa Pancaran 

Kasih Kota Cirebon Merupakan SLB dengan status akreditasi sekolah B tipe C dan C1. Yaitu, tipe 

C tunagrahita ringan dan C1 Tunagrahita sedang. Menurut data dari kepala sekolah jumlah murid 

tunagrahita ada 70 siswa dan pelaksanaan mencuci tangan tidak optimal apalagi yang sesuai dengan 

standar WHO. Informasi yang diberikan oleh kepala sekolah bahwa siswa di SLB Pancaran kasih 

terutama pada klasifikasi tunagarhita sedang mengalami ketergantungan yang sangat tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mencuci tangan siswa 

tunagrahita sedang secara mandiri dengan menerapkan lagu “6 langkah mencuci tangan”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan 

menggunakan pendekatan pre test and post test without controlgroup design. Pre test and post 

testgroup design merupakan suatu rancangan penelitian yang melakukan observasi pertama (pre 

test) yang memungkinkan peneliti dapat menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

intervensi dilakukan (post test)
6
. Penelitian ini menggunakan populasi anak tunagrahita di SLB-C 

Pancaran Kasih Kota Cirebon yang berjumlah 70 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
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adalah dengan cara Nonprobabilty sampling dengan metode Purposive Sampling, dimana sampel 

yang diambil benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang 

terdapat pada populasi yaitu klasifikasi tunagrahita sedang paling banyak 37 siswa SDLB. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi 6 langkah mencuci tangan. Lembar 

observasi berisi urutan tugas dari keterampilan mencuci tangan terdiri dari 6 point, langkah yang 

dilakukan anak secara mandiri diberi tanda (√), sedangkan langkah yang tidak dilakukan atau salah 

diberi tanda (x). Pada penelitian ini variabel univariat adalah karakteristik responden yang terdiri 

dari jenis kelamin, umur, kondisi fisik. Pada penelitian ini variable yang merupakan jenis data 

kategorik yaitu karakteristik responden disajikan dalam bentuk persentase. Variabel yang 

merupakan data numerik yaitu kemampuan mencuci tangan setelah intervensi audio visual lagu “6 

langkah mencuci tangan” dan usia responden disajikan dalam bentuk mean, standar deviasi, nilai 

minimum-maksimum, confidence interval (CI) 95%. Analisis bivariat digunakan untuk melihat 

hubungan dua variable
6
. Untuk menentukan jenis uji yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas. Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data pengamatan yang dihasilkan 

mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak normal. Hasil uji normalitas dengan SPSS yaitu uji 

skewnes dibagi stadar error didapatkan hasil lebih dari 2, sehingga distribusi data tidak normal p 

value dari ketiga post test memiliki nilai 0.000 < 0.05. Karena data berdistribusi tidak normal maka 

menggunakan uji Wilcoxon (uji non parametrik). Derajat kesalahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 5% (taraf kepercayaan) untuk melihat hasil kemaknaan perhitungan statistik 

digunakan batas kemaknaan 0,05 berarti jika p value < 0,05 maka hasilnya bermakna yang artinya 

Ha diterima dan jika p value > 0,05 maka hasilnya tidak bermakna yang artinya Ha ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden 

Jenis kelamin 

 
Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin Siswa Tunagrahita Sedang SDLB-C  

 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

 Laki-laki 23 62.2 

 Perempuan 14 37.8 

 Total 37 100.0 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa dari 37 responden sebagian besar adalah laki-

laki, yaitu sebanyak 23 responden (62.2%) 

 

Umur 

 
Tabel 2. Distribusi Umur Siswa Tunagrahita Sedang SDLB-C 

 
Tahap perkembangan Umur Responden Jumlah Persentase 

Usia Sekolah 6 1 2.7 

 7 1 2.7 

 8 1 2.7 

 9 2 5.4 

 10 9 24.3 

 11 5 13.5 

 12 6 16.2 

Usia Remaja 13 4 10.8 

 14 2 5.4 

 15 2 5.4 

 16 3 8.1 

 19 1 2.7 

 Total 37 100.0 
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Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 37 responden sebagian besar umur  adalah 10 

tahun, yaitu sebanyak 9 responden (24.3%). Dilihat dari tahap usia perkembangan mulai dari tahap 

anak usia sekolah 6-12 tahun dan usia remaja 13-19. 

 

Kelemahan Fisik 

 
   Tabel 3. Distribusi Kelemahan Fisik Siswa Tunagrahita Sedang SDLB-C  

 
Kelemahan Fisik Jumlah Persentase (%) 

 Ada Kelemahan Motorik 20 54.1 

 Tidak Ada Kelemahan Motorik 17 45.9 

Total 37 100.0 

 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa dari 37 responden sebagian besar mengalami 

kelemahan motorik, yaitu sebanyak 20 responden (54.1%). Dari 20 responden yang mengalami 

kelemahan fisik dari awal sampai akhir penelitian  ada 10 responden yang mampu mengikuti 

gerakan 6 langkah mencuci tangan dengan nilai 0-6 sejumlah 5 responden, yang mempunyai nilai 0-

1 sejumlah 5 responden. Ada 10 responden yang dari awal sampai akhir tidak mengalami perubahan 

sama sekali dengan nilai 0-0 sejumlah 9 responden, dan nilai 1-1 sejumlah 1 responden. 

 

Kemampuan mencuci tangan siswa tunagrahita sedang sebelum dan setelah intervensi 

 
    Tabel 4. Distribusi Kemampuan Mencuci Tangan Siswa Tunagrahita Sedang SDLB-C sebelum  

                  dan setelah Intervensi 

 
Variabel N Mean Standar Deviasi Min-Max 

Pre test 37 0.84 0.928 0-4 

Post test 1 37 2.19 2.436 0-6 

Post test 2 37 2.92 2.732 0-6 

Post test 3 37 3.41 2.753 0-6 

 

 Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa dari 37 responden didapatkan rerata sebelum 

intervensi 0.84 dengan standar deviasi 0.928, rerata setelah intervensi 1 sebanyak 2.19 dengan 

standar deviasi 2.436, rerata setelah intervensi 2 sebanyak 2.92 dengan standar deviasi 2.732, rerata 

setelah intervensi 3 sebanyak 3.41 dengan standar deviasi 2.753. 

 

Pengaruh kemampuan mencuci tangan siswa tunagrahita Sedang sebelum dan setelah 

intervensi 
      Tabel 5. Pengaruh Kemampuan Mencuci Tangan Siswa Tunagrahita Sedang SDLB-C Sebelum  

                    dan Setelah Intervensi 

 
Variabel  N N Mean Rank P value 

Pre Tes 

 

Post Tes 1 

37 1   (a) 

16 (b) 

20 (c) 

 

2.50 0.000 

Pre Tes 

 

Post Tes 2 

37 0   (a) 

23 (b) 

14 (c) 

 

0.00 0.000 

Pre Tes 

 

Post Tes 3 

37 0   (a) 

27 (b) 

10 (c) 

 

0.00 0.000 

     Keterangan : (a) Post tes < Pre tes, (b) Pos tes > Pre tes, (c) Pos tes = Pre tes. 
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 Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa dari 37 responden hasil setelah post tes 1 lebih 

kecil dari pre tes sebanyak 1 responden, yang memiliki nilai lebih dari pre tes sebanyak 16 

responden dan yang memiliki hasil yang sama antara pre dan post sebanyak 20 responden dengan 

mean rank 2.50. Hasil setelah post tes 2 lebih kecil dari pre tes sebanyak 0 responden, yang 

memiliki nilai lebih dari pre tes sebanyak 23 responden dan yang memiliki hasil yang sama antara 

pre dan post sebanyak 14 responden dengan mean rank 0.00. Hasil setelah post tes 3 lebih kecil dari 

pre tes sebanyak 0 responden, yang memiliki nilai lebih dari pre tes sebanyak 27 responden dan 

yang memiliki hasil yang sama antara pre dan post sebanyak 10 responden dengan mean rank 0.00. 

Hasil penelitian terdapat  kemampuan mencuci tangan yang mengalami perubahan nilai maksimal 

1-6 sejumlah 19 orang responden, dan yang tidak mengalami perubahan sama sekali dari awal 

sampai akhir sebesar 10 responden dengan rincian nilai 0-0 sejumlah 9 responden, nilai 1-1 

sejumlah 1 responden.Hasil uji statistik di dapatkan dari ketiga post tes nilai p value 0.000, dimana 

kurang dari batas kritis penelitian 0.05 sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H0 ditolak 

atau yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara kelompok pre test dan post test. 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik responden 

 

Jenis Kelamin 

Hasil penelitian ini didapatkan responden laki-laki sebanyak 23 (62.2%) dan responden perempuan 

sebanyak 14 (37.8%). Hal ini menunjukkan bahwa siswa tunagrahita sedang yang menjadi 

responden di SDLB-C Pancaran Kasih Kota Cirebon lebih banyak  yang berjenis kelamin laki-laki 

dibandingkan perempuan.Banyak penelitian melaporkan angka kejadian retardasi mental lebih 

banyak pada anak laki-laki dibandingkan perempuan
7
. Tunagrahita merupakan masalah dunia 

dengan implikasi yang besar terutama bagi Negara berkembang. Tunagrahita mengenai 1,5 kali 

lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada perempuan 
8
. 

 

Umur 

Hasil penelitian ini didapatkan responden yang paling banyak dengan umur 10 tahun (24.3%) dan 

responden yang paling sedikit berumur 6, 7, 8, 19 tahun (2.7%). Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

tunagrahita sedang yang menjadi responden di SDLB-C Pancaran Kasih Kota Cirebon lebih banyak  

yang berumur 10 tahun. Dilihat dari tahap usia perkembangan responden pada penelitian mulai dari 

tahap anak usia sekolah 6-12 tahun dan usia remaja 13-19. Penelitian Ling
9 

 yang menyatakan ada 

hubungan yang signifikan  antara usia anak dengan kemampuan perawatan diri. Demikian pula 

yang dinyatakan oleh Tork et al  menyatakan bahwa anak tunagrahita dengan usia yang lebih tua 

akan lebih menguasai keterampilan perawatan diri dibandingkan perkembangan mental anak 

tunagrahita  yang tidak sama denga anak normal pada umumnya, sehingga penguasaan 

keterampilan perawatan diri juga akan lebih lambat dibandingkan anak normal yang seusia
10

. 
 

Kelemahan fisik 

Hasil penelitian ini didapatkan responden yang mengalami kelemahan motorik 20 responden 

(54.1%) dan yang tidak mengalami kelemahan motorik sebanyak 17 responden (45.9%). Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden di SDLB-C Pancaran Kasih mengalami 

kelemahan motorik. Penelitian Emck et al yang mendapatkakan hasil bahwa anak dengan gangguan 

mental, kognitif, dan perilaku memperlihatkan kemampuan motorik kasar yang rendah dan tidak 

kompeten dalam menilai kemampuan motorik dirinya sendiri. Banyak penelitian yang mendapatkan 

bahwa anak usia sekolah yang mempunyai masalah mental atau perilaku memperlihatkan 

kemampuan motorik yang rendah. Penelitian ini mendapatkan hubungan yang signifikan antara 

kelemahan motorik pada anak tunagrahita dengan kemampuan perawatan diri artinya apabila anak 

tunagrahita mengalami kelemahan motorik maka kemampuan perawatan dirinya lebih rendah 

dibandingkan anak tunagrahita tanpa kelemahan motorik
11

. 
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Kemampuan mencuci tangan siswa tunagrahita sedang sebelum dan setelah intervensi 

 Hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan bahwa, sebelum diberikan intervensi penerapan lagu 

“6 langkah mencuci tangan” kemampuan rerata mencuci tangan anak tunagrahita cukup rendah 

dibandingkan setelah dilakukan intervensi menunjukkan rerata yang meningkat setiap post test. Hal 

ini berarti ada peningkatankemampuan dari anak tunagrahita dalam melakukan cuci tangan bersih 

sesuai dengan standar WHO. Hasil penelitian selama 21 hari, dari 37 responden yang terus 

meningkat kemampuan mencuci tangannya dari awal sampai akhir kegiatan sebesar 28 responden 

dan yang tidak mengalami perubahan selama proses pelatihan sebesar 9 responden. Hal tersebut 

dikarenakan adanya kelemahan motorik pada anak tunagrahita yang merupakan faktor dominan 

terhadap kemampuan perawatan diri anak tunagrahita. Kekuatan motorik yang lebih baik akan lebih 

mudah menguasai keterampilan perawatan diri. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh 

Hitchcock, Dowrick dan Prater telah menunjukkan bahwa video adalah pemodelan yang efektif 

untuk memodifikasi perilaku anak-anak dan meningkatkan keterampilan akademik mereka
12

. 

 

Pengaruh kemampuan mencuci tangan siswa tunagrahita Sedang sebelum dan setelah 

intervensi. 

 Berdasarkan uji wilcoxon yang telah dilakukan untuk mengukur pengaruh penerapan lagu “6 

langkah mencuci tangan” terhadap kemampuan mencuci tangan anak tunagrahita menggunakan 

media audio visual di SDLB-C Pancaran Kasih mempunyai pengaruh yang sangat bermakna karena 

derajat (p value) sebesar 0,000 dengan kemaknaan (α = 0,05) dan p value < 0,05. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa pelatihan cuci tangan dengan penerapan media lagu “6 langkah 

mencuci tangan” mampu mengubah kemampuan cuci tangan anak tunagrahita di SDLB-C Pancaran 

Kasih Kota Cirebon. Keterbatasan daya pikir yang dialami anak tunagrahita menyebabkan mereka 

sulit mengontrol, apakah perilaku yag ditampakkan dalam aktivitas sehari-hari wajar atau tidak 

wajar (menurut ukuran normal), baik perilaku yang berlebihan (behavioral excesses) maupun 

perilaku yang kurang serasi (behavioral deficits). Atas dasar itulah maka untuk anak tunagrahita 

perlu dilakukan modifikasi perilaku melalui terapi perilaku. Modifikasi perilaku bagi anak yang 

mampu latih dalam penerapannya harus selalu di bawah pengawasan orang lain, misalnya program  

perawatan diri sendiri. Agar lebih fungsional, program tersebut dapat dipecah dalam berbagai unit 

perilaku pendukung, salah satunya adalah mencuci tangan
13

. Mencuci tangan mudah dilakukan oleh 

anak yang perkembangan secara kognitif dan motorik normal, berbeda dengan anak tunagrahita 

yang mengalami masalah pada kognitif dan motoriknya sehingga jenis kegiatan perawatan diri yang 

sederhana yang dilakukan seperti mencuci tangan akan dirasa sulit untuk anak tunagrahita. Menurut 

Orem ketika Defisit perawatan diri terjadi bila agen perawatan diri atau orang yang memberikan 

perawatan diri baik pada diri sendiri maupun orang lain tidak dapat memenuhi kebutuhan perawatan 

diri  individu dan membutuhkan peran perawat dalam memenuhi kebutuhan perawatan dirinya 

kebutuhan Self Care  dan kemampuan pasien untuk menjalani aktifitas Self Care, maka diperlukan 

dukungan pendidikan (The Supportive-Educative System) yang dibutuhkan oleh klien yang 

memerlukannya untuk dipelajari, agar mampu melakukan perawatan mandiri. Anak tunagrahita 

harus mendapatkan terapi khusus untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan motorik yaitu dengan 

terapi okupasi. Terapi okupasional fungsional adalah memberikan latihan dengan sasaran fungsi 

sensori motor, koordinasi, dan aktivasi kehidupan sehari-hari
4
. Melatih suatu keterampilan pada 

anak tunagrahita bisa dilakukan dengan media apapun yang menarik dan menghibur. Pembelajaran 

dengan menggunakan lagu-lagu anak sebagai media merupakan salah satu upaya bagi pendidik 

dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa lebih termotivasi dan suasana belajar pun 

jadi lebih menyenangkan. Lagu adalah bagian dari musik yang disusun demikian rupa sehingga 

mengandung irama dan lagu
13

. Terapi musik dapat meningkatkan kemampuan anak yang 

membutuhkan layanan khusus. Terapi musik dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti 

melatih koordinasi motorik anak tunagrahita.  Jenis lagu yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan cuci tangan adalah Lagu “6 langkah mencuci tangan” dapat dijadikan alternative untuk 

keterampilan cuci tangan anak tunagrahita. Motorik halus dan kasar anak tungrahita akan terlatih 

dengan berpedoman pada lirik lagu 6 langkah mencuci tangan. WHO menetapkan ada 6 langkah 
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dalam mencuci tangan dengan sabun dan air
2,4

. Dalam terapi musik ada perubahan perilaku atau 

gerakan dan koordinasi secara optimal menuju kondisi normal. Artinya di dalam musik melatih 

pengindraan (sensoris) seperti ketajaman penglihatan, pendengaran, disamping melatih otot dan 

kemampuan gerak, seperti tangan, kaki, jari-jari, leher, dan gerak tubuh lainnya. Oleh karena itu, 

bertambahnya aspek sensoris dan aspek motoris dalam bermain, semakin baik bagi perkembangan 

anak tunagrahita 
13

. 

 

SIMPULAN 

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki 62.2%. 

Karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar umur 10 tahun (24.3%). Karakteristik 

responden berdasarkan kondisi fisik sebagian besar mengalami kelemahan motorik 54.1%.  

2. Kemampuan rerata mencuci tangan sebelum diberikan intervensi audio visual lagu “6 langkah 

mencuci tangan” cukup rendah dibandingkan setelah dilakukan intervensi menunjukkan rerata 

yang meningkat setiap post test. Hal ini berarti ada peningkatan kemampuan dari anak 

tunagrahita dalam melakukan cuci tangan bersih sesuai dengan standar WHO. 

3. Terdapat pengaruh pelatihan cuci tangan bersih dengan penerapan lagu “6 langkah mencuci 

tangan”  terhadap  kemampuan melakukan cuci tangan siswa tunagrahita di SDLB-C Pancaran 

Kasih Kota Cirebon2015 dengan nilai  value 0,000 (<0,05). 

 

SARAN 

1. Untuk Pelayanan Keperawatan 

Merencanakan program-program pelatihan atau penyuluhan kesehatan terkait keterampilan 

perawatan diri anak tunagrahita atau disabilitas lainnya yang tidak bersekolah sehingga 

kemampuan perawatan diri yang baik dapat tercapai. 

2. Untuk SLB dan Orang tua 

Membentuk forum bersama antara sekolah dan orang tua untuk memantau perkembangan anak 

selama di sekolah maupun di rumah terkait perawatan diri. Hal tersebut mendorong orang tua 

untuk meningkatkan pengetahuan terkait kondisi dan kebutuhan anak tunagrahita dengan 

mengikuti penyuluhan, diskusi, atau pelatihan tentang usia yang tepat untuk mulai melatih anak 

tunagrahita keterampilan perawatan diri dan latihan peningkatan kekuatan motorik pada anak 

tunagrahita sehingga anak mampu mandiri dalam melakukan perawatan diri. 

3. Bagi Peneliti di Bidang Keperawatan Anak 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya terkait 

media pembelajaran yang lebih bervariasi dengan pendekatan yang berbeda, seperti 

menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif (mixed method) serta 

menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan tunagrahita lainnya. 
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HUBUNGAN KETERPAPARAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA 

DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA  

 

 

  

Iis* 

 

ABSTRAK 

Perilaku seksual remaja akan mengakibatkan terjadinya seks bebas yaitu perilaku seksual yang tidak bertanggungjawab. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas dan memperdalam tentang  hubungan keterpaparan pornografi melalui 

media dengan perilaku seksual remaja di SMK BIT Bina Aulia Kabupaten Bogor Tahun 2014. Metode penelitian ini 

adalah Survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini diambil dari seluruh siswa SMK BIT Bina 

Aulia Kabupaten Bogor tahun 2014. Hasil penelitian didapatkan bahwa siswa memiliki  perilaku  seksual berat  39,1% 

dan  terdapat  hubungan yang signifikan  antara  keterpaparan pornografi melalui media, keterpaparan pornografi 

melalui handphone, keterpaparan pornografi melalui televisi dan keterpaparan pornografi melalui dvd/film (p<0,05) 

dengan perilaku seksual remaja.Variabel yang paling dominan  mempengaruhi  perilaku seksual adalah  keterpaparan 

pornografi melalui dvd/film dengan OR 2,716 artinya siswa yang  pernah  melihat pornografi melalui dvd/film  akan 

memiliki  perilaku  seksual berat 3 kali lebih besar  dibandingkan  dengan  siswa yang tidak pernah melihat pornografi 

melalui dvd/film setelah di kontrol oleh variabel  keterpaparan  pornografi  melalui  televisi  dan sikap orang tua.  

Disarankan  kepada Dinas Kesehatan/Puskesmas untuk lebih  mensosialisasikan  lagi  tentang kegiatan Program 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sehingga menjadi wadah bagi remaja berkonsultasi mengenaii masalah  

kesehatan reproduksi. Kepada pihak sekolah diharapkan adanya kerjasama dengan orang tua siswa untuk lebih  

memberikan pengawasan terkait dengan semakin meluasnya pornografi termasuk dalam pengawasan  terhadap 

pembelian kaset dvd/film. 

Kata kunci : Remaja, Perilaku Seksual, Pornografi, Media 

 

 

ABSTRACT 

Adolescent sexual behavior will result in free sex is irresponsible sexual behavior. The purpose of this studyis to clarify 

and deepen your relationship with the media exposure of pornography through the sexual behavior of teenagers in 

vocational BIT Bina Aulia Bogor Regency 2014. This research method is analytic survey with a cross-sectional 

approach. Sampling was not performed in this study were drawn from all students of SMK Bina BIT Aulia Bogor 

district in 2014.The results showed that students 39.1% weight of sexual behavior and there is a significant relationship 

between exposure to pornography through the media, exposure to pornography through mobile phones, pornography 

exposure through television and exposure to pornography through the dvd/movie (p 0.05) with adolescent sexual 

behavior. The most dominant variable affecting sexual behavior is exposure to pornography through the dvd/movie with 

OR 2,716 meaning that students who had seen pornography through the dvd/movie will have heavy sexual behavior 3 

times greater than students who had never seen pornography via dvd/films after exposure variable controlled by 

pornography on television and the attitude of the parents. 

Meaning that students who had seen pornography through the dvd/movie will have heavy sexual behavior 3 times 

greater than students who had never seen pornography via dvd/films after exposure variable controlled by pornography 

on television and the attitude of the parents. 

To the school expected the cooperation with parents to provide supervision over related to the more widespread 

pornography included in the surveillance tapes to purchase dvd/movie. 

Keywords : Adolescent, Sexual Behavior, Pornography, Media 
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PENDAHULUAN 

 Masa remaja merupakan proses tumbuh kembang peralihan dari kanak-kanak ke dewasa 

muda. Pada masa remaja terjadi perkembangan yang dinamis dalam kehidupan individu, ditandai 

dengan percepatan pertumbuhan fisik, emosional dan sosial
1
. Survei yang dilaksanakan di beberapa 

negara Asia Tenggara menunjukan bahwa proporsi perempuan yang melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah cukup tinggi sementara di Amerika dengan subyek penelitian perempuan Afrika-

Amerika berusia 14-18 tahun ditemukan 46% responden melakukan hubungan seksual sama dengan 

4 kali pada 6 bulan terakhir 
2
. 

 Dalam Population Report 1985 menunjukkan bahwa 1-25% remaja Indonesia telah 

melakukan hubungan seks pra nikah. Laporan dari jurnal ESCAP pada tahun 1992 menunjukkan 

bahwa di Indonesia  satu dari lima perempuan yang statusnya menikah dalam usia 20-24 tahun telah 

melahirkan anak pertama yang merupakan buah hati dari hubungan seksual sebelum menikah
3
. 

Menurut data Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 persentase infeksi HIV, tahun 2010 pada 

rentang  usia 15 – 19 tahun sebesar 827 kasus (3,8%) dan rentang usia 20 – 24 tahun sebesar 3.480 

kasus (16,1%) dari total kasus 21. 591, Tahun 2011 usia 15 – 19 tahun sebesar 683 kasus (3,2%) 

dan usia 20 – 24 tahun sebesar 3.113 kasus (14,8%) dari total kasus 15.490 kasus. Tahun 2012 usia 

15 – 19 tahun sebesar 697 kasus (3,3%) dan usia 20 – 24 tahun sebesar 2.694 kasus (14,1%) dari 

total kasus 15.133 kasus dan Tahun 2013 usia 15 – 19 tahun sebesar 163 kasus (3,0%) dan usia 20 – 

24 tahun sebesar 754 kasus (14,0%) dari total kasus 5.369 kasus. Menurut data Kementerian 

Kesehatan RI Tahun 2013 jumlah AIDS di Jawa Barat tahun 1987 – 2009 sebesar 2.963 kasus, 

tahun 2010 sebesar 471 kasus, tahun 2011 sebesar 480 kasus, tahun 2012 sebesar 184 kasus dan 

tahun 2013 sebesar 33 kasus dengan total keseluruhan jumlah AIDS sebesar 4.131 kasus. Menurut 

Laporan Dinas Kesehatan Provinsi untuk Kota Bogor jumlah HIV tahun 2013 sebesar 271 kasus 

dan kumulatif AIDS sebesar 624 kasus 
4
. 

 Berdasarkan hasil penelitian Taufik (2005), mengenai perilaku seksual remaja SMU di 

Surakarta dengan sampel berjumlah 1.250 orang, berasal dari 10 SMU di Surakarta yang terdiri dari 

611 laki-laki dan 639 perempuan menyatakan bahwa sebagian besar remaja pernah melakukan 

ciuman bibir 10,53%, melakukan ciuman dalam 5,6%, melakukan onani atau masturbasi 4,23% dan 

melakukan hubungan seksual sebanyak 3,09%
 2

. 

Berdasarkan hasil kegiatan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bogor Tahun 2013 didapatkan bahwa kejadian seks pra nikah usia 15-19 tahun pada 

perempuan berjumlah 22 orang, usia 10-14 tahun berjumlah 2 orang dan pada laki-laki usia 15-19 

tahun berjumlah 10 orang dan usia 10-14 tahun berjumlah 2 orang. Jadi total 36 kasus. Untuk 

jumlah data tentang kehamilan tidak di inginkan pada perempuan usia 15-19 tahun berjumlah 29 

orang dan usia 10-14 tahun sebesar 9 orang. Jadi total kasus 38 orang. Kemudian kejadian abortus 

pada perempuan usia 15-19 tahun sebesar 16 orang dan usia 10-14 tahun sebesar 1 orang, jadi total 

kasus 17 orang 
5
. 

  Untuk data kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) pada remaja perempuan usia 15-19 

tahun sebesar 50 orang dan usia 10-14 tahun sebesar 59 orang dan pada remaja laki-laki usia 15-19 

tahun sebesar 63 orang dan usia 10-14 tahun sebesar 65 orang. Jadi total kasus 237orang. Untuk 

kejadian Infeksi saluran Reproduksi ( ISR) pada perempuan usia 15-19 tahun sebesar 65 orang dan 

usia 10-14 tahun sebesar 31 orang dan pada remaja laki-laki usia 15-19 tahun sebesar 21 orang dan 

usia 10-14 tahun sebesar 3 orang. Jadi total kasus 120 orang. Untuk kejadian HIV/AIDS pada 

perempuan usia 15-19 tahun sebesar 4 orang dan laki-laki usia 15-19 tahun sebesar 3 orang. Jadi 

total kasus 7 orang
5
. 

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan akibat kurangnya 

pengetahuan seks dan informasi yang kurang tepat tentang seksualitas. Hal tersebut berdampak 

pada seks bebas yang keliru dan menyimpang dikalangan remaja. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian survei analitik dengan 

menggunakan metode cross sectional yaitu data tiap variabel dikumpulkan secara bersamaan. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK BIT Bina Aulia terdiri dari kelas X 

berjumlah 62 siswa, kelas XI berjumlah 56 siswa, kelas XII berjumlah 71 siswa jadi total 189 siswa. 

Tidak dilakukan pengambilan sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 

menggunakan data primer dan instrumen yang digunakan kuesioner. Analisa yang digunakan 

analisa univariat, uji bivariat dan multivariat. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Keterpaparan Pornografi Melalui Media 
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi siswa berdasarkan  keterpaparan  Pornografi  Melalui  Media 

 

   Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan  Keterpaparan  Pornografi  Melalui Media  

 

Keterpaparan pornografi Jumlah (n) Persentase (%) 

  Tidak terpapar 12 6,9  

  Terpapar 162 93,1 

   Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan  Keterpaparan  Pornografi  Melalui Handphone  

 

  Jenis media handphone Jumlah (n) Persentase (%) 

  Pernah 122 70,1  

  Tidak pernah 52 29,9 

  Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan  Keterpaparan  Pornografi  Melalui Televisi  

 

  Jenis media televisi Jumlah (n) Persentase (%) 

  Pernah 120 69,0  

  Tidak pernah 54 31,0 

Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Keterpaparan Pornografi Melalui DVD/Film 

 

   Jenis media dvd/film Jumlah (n) Persentase (%) 

  Pernah 47 27,0  

  Tidak pernah 127 73,0 

  Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Sikap Orang Tua 

 

  Sikap orang tua Jumlah (n) Persentase (%) 

  Tidak otoriter 68 39,1  

   Otoriter 

 

106 60,9 

 

Berdasarkan tabel 1, siswa yang terpapar 162 siswa (93,1%) lebih besar dibandingkan yang 

tidak terpapar 12 siswa (6,9%). siswa yang pernah melihat pornografi melalui handphone 122 siswa 

(70,1%) lebih besar dibandingkan siswa yang tidak pernah melihat pornografi melalui handphone 

52 siswa (29,9%), siswa yang pernah melihat pornografi melalui televisi 120 siswa (69,0%) lebih 

besar dibandingkan siswa yang tidak pernah melihat pornografi melalui televisi 54 siswa (31,0%). 

siswa yang tidak pernah melihat pornografi melalui dvd/film 127 siswa (73,0%) lebih besar 

dibandingkan siswa yang pernah melihat pornografi melalui dvd/film 47 siswa (27,0%). siswa yang 

sikap orangtua otoriter 106 siswa (60,9%) lebih besar dibandingkan sikap orang tua tidak otoriter 68 

siswa (39,1%). 
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Perilaku Seksual Remaja 
 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan  Perilaku Seksual Pada Remaja 

 

Perilaku seksual Jumlah (n) Persentase (%) 

  Berisiko ringan 106 60,9 

  Berisiko berat 68 39,1 

  Total 174 100 

 

Berdasarkan tabel 2, siswa yang mempunyai perilaku seksual berisiko ringan 106 siswa 

(60,9%) lebih besar dibandingkan siswa yang mempunyai perilaku seksual berisiko berat 68 siswa 

(39,1%). 

 

Keterpaparan Pornografi  Melalui Media dan Perilaku Seksual Remaja 

 
              Tabel 3. Distribusi Siswa Berdasarkan Keterpaparan Pornografi  Melalui Media dan Perilaku Seksual Remaja 

 
Keterpaparan 

pornografi 

Perilaku Seksual 

Total 
P value OR(95% CI) Berisiko 

ringan 

Berisiko 

berat 

n % n % n % 

Terpapar 87 53,71 75 46,29 162 100 

0,045 
2,190  

(1,076-4,455) 
Tidak terpapar 7 58,34 5 41,66 12 100 

Total 94 54,03 80 45,97 174 100 

 

 Berdasarkan data tabel 3, diketahui bahwa siswa yang Terpapar akan memiliki perilaku 

seksual berat sebesar (46,29%) dibandingkan yang tidak terpapar (41,66%). Hasil uji statistik 

diperoleh nilai (p value = 0.045) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara keterpaparan 

pornografi dengan perilaku seksual dan OR 2,190 artinya siswa yang terpapar akan memiliki 

perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang tidak terpapar. 

 

Tabel 4. Distribusi Siswa Berdasarkan Keterpaparan Pornografi  Melalui  Handphone  dan  Perilaku Seksual 

Remaja  

 

Pornografi 

melalui 

handphone 

Perilaku Seksual 
Total 

P 

Value 

OR 

(95%CI 

 
Berisiko ringan Berisiko berat 

n % n % n % 

Tidak pernah 38 73,1 14 26,9 

 

52 100  

0,048 

2,155 

(1,060-4,381) 

Pernah 68 55,7 54 44,3 122 100 

Total 106 60,9 68 39,1 174 100 

 

 Berdasarkan data tabel 4, diketahui bahwa siswa yang pernah mengakses pornografi melalui 

handphone akan memiliki perilaku seksual berisiko berat sebesar (44,3%) dibandingkan dengan 

yang tidak pernah mengakses pornografi melalui handphone (26,9%).  Hasil uji statistik diperoleh 

nilai (pvalue=0,048) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara keterpaparan pornografi 

melalui  handphone dengan perilaku seksual berisiko berat dan OR 2,155 artinya siswa yang pernah 

melihat pornografi melalui handphone akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih 

besar dibandingkan dengan yang tidak pernah melihat pornografi melalui handphone. 
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Tabel 5. Distribusi Siswa Berdasarkan Keterpaparan Pornografi Melalui Televisi dan Perilaku  

              Seksual Remaja 

 

Pornografi 

melalui televisi 

Perilaku Seksual 

Total 
P value OR(95% CI) Berisiko 

ringan 

Berisiko berat 

n % n % n % 

Tidak pernah 40 74,1 14 25,9 54 100 

0,027 
2,338  

(1,153- 4,740) 

Pernah 66 55,0 54 45,0 120 100 

Total 106 60,9 68 39,1 174 100 

 

 Berdasarkan data tabel 5, diketahui bahwa siswa yang  pernah melihat pornografi melalui 

televisi akan memiliki perilaku seksual berisiko berat sebesar (45,0%) dibandingkan dengan yang 

tidak pernah melihat pornografi melalui televisi sebesar (25,9%).  Hasil uji statistik diperoleh nilai 

(P value = 0,027) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pornografi melalui media 

televisi dengan perilaku seksual dan OR 2,338 artinya siswa yang pernah melihat pornografi 

melalui televisi akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih besar dibandingkan 

dengan siswa yang tidak pernah melihat pornografi melalui televisi. 

 
Tabel 6. Distribusi Siswa Berdasarkan Keterpaparan Pornografi Melalui DVD/Film dan Perilaku  

              Seksual  Remaja 

 

Pornografi 

melalui 

DVD/Film 

Perilaku Seksual 

Total 
P value OR (95% CI) Berisiko 

ringan 

Berisiko berat 

n % n % n % 

Tidak pernah 85 66,9 42 33,1 127 100 

0,013 
2,506  

(1,265-4,964) 
Pernah 21 44,7 26 55,3 47 100 

Total 106 60,9 68 39,1 174 100 

 

 Berdasarkan data tabel 6, diketahui bahwa siswa yang pernah melihat pornografi melalui 

dvd/film akan memiliki perilaku seksual berisiko berat sebesar (55,3%) dibandingkan dengan yang 

tidak pernah melihat pornografi melalui dvd/film sebesar (33,1%). Hasil uji statistik diperoleh nilai 

(P value = 0,013) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara keterpaparan pornografi melalui 

dvd/film dengan perilaku seksual dan OR 2,506 artinya siswa yang pernah melihat pornografi 

melalui dvd/film akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih dibandingkan dengan 

siswa yang tidak pernah melihat pornografi melalui dvd/film. 

Tabel 7. Distribusi Siswa Berdasarkan Sikap Orang Tua dan Perilaku Seksual Remaja  

 

Sikap Orang 

Tua 

Perilaku Seksual 

Total 
P value 

OR (95% 

CI) 
Berisiko 

ringan 

Berisiko 

berat 

n % n % N % 

Tidak otoriter 35 51,5 33 48,5 68 100 

0,059 
0,523  

(0,280-0,976) 
Otoriter  71 67,0 35 33,0 106 100 

Total 106 60,9 68 39,1 174 100 
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 Berdasarkan data tabel 7, diketahui bahwa sikap orangtua tidak otoriter akan memiliki 

perilaku seksual berisiko berat sebesar (48,5%) dibandingkan dengan sikap orangtua yang otoriter 

(33%). Hasil uji statistik diperoleh nilai P value = 0,059 yang berarti tidak ada hubungan yang 

bermakna antara sikap orang tua dengan perilaku seksual. 

Media yang Paling Berpengaruh terhadap Perilaku Seksual Remaja 

Tabel 8. Hasil Pemodelan Keterpaparan Pornografi Melalui Media Dengan Perilaku Seksual Remaja 

  Variabel P  value OR 95% Comfidence Interval 

 

 Keterpaparan pornografi    

melalui media 

0,150 0,347 0,082 – 1,468 

Keterpaparan pornografi 

melalui handphone 

0,091 2,073 0,889 – 4,834 

Keterpaparan melalui 

televisi 

0,043 2,384 1,026 – 5,535 

Sikap orang tua 0,039 0,453 0,213 – 0,962 

Keterpaparan melalui 

dvd/film 

0,038 2,716 1,056 – 6,986 

 

 Dari analisis multivariat didapatkan bahwa variabel yang signifikan berhubungan dengan 

perilaku seksual remaja ada 3 variabel yaitu keterpaparan pornografi melalui dvd/film, keterpaparan 

pornografi melalui televisi dan sikap orangtua. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan 

perilaku seksual adalah  keterpaparan pornografi melalui dvd/film dengan OR 2,716 artinya siswa 

yang pernah melihat pornografi melalui dvd/film memiliki perilaku seksual berisiko berat 3 kali 

lebih besar dibandingkan dengan siswa yang tidak melihat pornografi melalui dvd/film setelah 

dikontrol dengan variabel keterpaparan pornografi melalui televisi dan sikap orang tua. 

PEMBAHASAN 

Hubungan Keterpaparan Pornografi Melalui Media dengan Perilaku Seksual Remaja  

Hasil analisis bivariat siswa yang terpapar akan memiliki perilaku seksual berat sebesar 

(46,29%) dibandingkan yang tidak terpapar (41,66%). Hasil uji statistik diperoleh nilai (p value = 

0,045) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara keterpaparan pornografi dengan perilaku 

seksual dan OR 2,190 artinya siswa yang terpapar akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 2 

kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Euis dan Sandra (2008) menyebutkan bahwa 

sebanyak (83.8%) siswa telah mendapatkan pengalaman mendapatkan pornografi (terpapar). 

Sebagian besar (55.2%) dari yang Terpapar, mendapatkan pornografi melalui media yaitu cetak dan 

elektronik
6
. 

Berdasarkan analisis bivariat menunjukkan siswa yang pernah mengakses pornografi melalui 

handpone akan memiliki perilaku seksual berisiko berat sebesar (44,3%) dibandingkan dengan yang 

tidak pernah mengakses pornografi melalui handpone (26,9%). Pada penelitian ini Hasil uji statistik 

diperoleh nilai (p value = 0,048) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pornografi 

melalui media handphone dan OR 2,155 artinya siswa yang pernah melihat pornografi melalui 

handpone akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih besar dibandingkan dengan 

yang tidak pernah melihat pornografi melalui handpone.  

Hal ini disebabkan karena handphone merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan sebagai 

perangkat  telekomunikasi konvensional  saluran  tetap,  namun  dapat  dibawa  kemana-mana dan  

tidak  perlu disambungkan  dengan  jaringan  telepon  menggunakan  kabel  (nirkabel;  wireless).  

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga 

berfungsi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan singkat (short message service, SMS) yang 

banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat termasuk oleh remaja
7
. 
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Menurut  Buvee  (1997)  bahwa  media  adalah  sebuah  alat  yang  mempunyai  fungsi 

menyampaikan  pesan.  Sedangkan  Suparman  (1997)  mengemukakan media  adalah  alat  yang 

digunakan  untuk  menyalurkan  pesan  atau  informasi  dari  pengirim  kepada  penerima  pesan. 

Pengiriman  dan  penerimaan  pesan  itu  dapat  berbentuk  orang  atau  lembaga.  Sedangkan  media 

tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku dan sebagainya
7
. Selanjutnya Irawan dan 

Prastati  (1996)  mengemukakan  media  adalah  perantara  atau  apa  saja  yang  dapat  

menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. 

Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku seksual selanjutnya adalah keterpaparan pornografi 

melalui televisi (69,0%) dan analisis bivariat didapatkan siswa yang memiliki perilaku seksual berat 

pernah melihat televisi yang berisikan pornografi sebesar (45%). Hasil uji statistik terdapat 

hubungan yang signifikan antara keterpaparan melalui televisi dengan perilaku seksual  (p value 

0,027) dan OR 2,338 artinya siswa yang pernah melihat pornografi melalui televisi akan memiliki 

perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang tidak melihat 

pornografi melalui televisi.  

Televisi merupakan media massa yang sangat populer di masyarakat dibandingkan dengan media 

lainnya. Perkembangan pertelevisian di Indonesia sudah sedemikian tinggi sehingga mampu 

mengubah pola fikir dan nilai-nilai di masyarakat. Kebebasan berekspresi telah memberi dampak 

negatif pada sejumlah stasiun televisi di Indonesia. Tayangan berbau seks dan pornografi banyak 

ditayangkan ditelevisi terutama yang menjadi sasaran targetnya adalah pada remaja, dimana fase ini 

ada fase yang berusaha untuk mencari jati diri dan berusaha meniru orang lain.  

Menurut Redatin (2005), sebanyak 85,87% responden tergolong sering menonton acara 

televisi. Acara yang ditonton khususnya dalam menonton film yang mengandung unsur seks. Hasil 

penelitian menunjukkan 72% responden memiliki frekuensi menonton adegan seks yang tergolong 

tinggi. Meskipun responden umumnya merasakan/mengerti bahwa acara televisi dapat 

mempengaruhi mereka, namun kenyataannya  mereka tetap menyukainya  yaitu sebesar (75,73%) 
8
. 

Hal ini diperlukan bimbingan dan peran orangtua ketika remaja mulai menonton acara televisi.  

Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku seksual selanjutnya adalah keterpaparan pornografi 

melalui dvd/film sebesar 27% dan akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 55,3%. Hasil uji 

statistik terdapat hubungan yang signifikan antara keterpaparan melalui dvd/film dengan perilaku 

seksual didapatkan (p value 0.013) dan OR 2,506 artinya siswa yang pernah melihat pornografi 

melalui dvd/film akan memiliki perilaku seksual berisiko berat 2 kali lebih besar dibandingkan 

dengan siswa yang tidak pernah melihat pornografi melalui dvd/film. Hal ini disebabkan oleh 

dvd/film  berperan  sebagai  sarana baru  yang  digunakan untuk  menyebarkan  hiburan  yang  

sudah  menjadi  kebiasaan  terdahulu,  serta menyajikan  cerita,  peristiwa,  musik,  drama,  lawak  

dan  sajian  teknis  lainnya kepada  masyarakat  umum 
9
. 

Dari segi komunikasi, ide atau pesan yang dibungkus oleh cerita atau film  merupakan 

pendekatan yang bersifat membujuk (persuasive). Banyak remaja belajar tentang perilaku seksual 

dari menonton film termasuk menonton film yang berisikan pornografi. Menurut Mulyana (2004) 

mengatakan bahwa film berpengaruh pada sikap dengan cara memperteguh, menciptakan dan 

mengubah norma karena film merupakan cermin / jendela masyarakat dimana media massa itu 

berada. Perilaku menonton film yang berisikan pornografi dipengaruhi oleh intensitas menonton 

film, jenis media film dan akses terhadap film
10

. 

 

Hubungan Sikap Orangtua dengan Perilaku Seksual Remaja 

 Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebanyak 106 siswa (60,9%) sikap orangtua 

otoriter sedangkan sebanyak 68 siswa (39,1%) sikap orang tua tidak otoriter. Hasil analisis bivariat 

menunjukkan sikap orangtua tidak otoriter akan memiliki perilaku seksual berisiko berat sebesar 

(48.5%) dibandingkan dengan sikap orangtua yang otoriter (33%). Dari 4 item pertanyaan tentang 

sikap orang tua, siswa yang menjawab ya ketika orangtua melarang keras untuk bergaul dengan 

teman (62,07%), orang tua melarang bertanya tentang pendidikan seks (65,52%), orang tua 

melarang anaknya berpacaran (56,90%) dan orang tua menghukum anaknya ketika ketahuan 
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menonton film porno (43,10%). Hal ini menunjukkan sikap orang tua masih tabu untuk 

memperkenalkan pendidikan seksual pada anaknya. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sekarrini (2012) yang 

menunjukkan sikap orangtua demokratis sebanyak (53%) dan Sikap orangtua Permisif (bebas tanpa 

batas) sebanyak (45%). Dari hasil analisis bivariat didapatkan bahwa responden dengan pola asuh 

permisif (bebas tanpa batas) memiliki presentase perilaku seksual berat sebesar (50%)
11

. 

Menurut Soejiningsih (2004), sikap orang tua atau pola asuh adalah suatu model atau cara        

mendidik anak yang merupakan suatu kewajiban dari setiap orangtua dalam usaha membentuk 

priabadi anak yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umunnya
12

. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil penelitian tentang “Hubungan Keterpaparan Pornografi Melalui Media dengan Perilaku 

Seksual Remaja di SMK BIT Bina Aulia kabupaten Bogor Tahun 2014” dapat disimpulkan bahwa:  

1. Siswa memiliki perilaku seksual berat 39,1%, media elektronik  yang    terbanyak digunakan 

 (handpone 70,1%, televisi 69% dan dvd/film 27,0%), sikap orang tua otoriter 60,9%. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara perilaku seksual remaja dengan keterpaparan pornografi 

melalui media handphone, televisi, dvd/film.  

3. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan perilaku seksual adalah keterpaparan 

pornografi melalui dvd/film dengan OR 2,716. Artinya siswa yang pernah melihat pornografi 

melalui dvd/film memiliki perilaku seksual berisiko berat 3 kali lebih besar dibandingkan 

dengan siswa yang tidak terpapar pornografi melalui dvd/film. 

 

SARAN 

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 

Diharapkan dapat memberikan pengawasan pada puskesmas yang sudah mempunyai kegiatan 

PKPR (Kegiatan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) sehingga program tersebut bisa 

berjalan dengan baik.  

Bagi Dinas pendidikan 

Diharapkan dapat melakukan penetapan kurikulum/muatan lokal tentang kesehatan reproduksi yang 

komprehensif sehingga remaja dapat lebih memahami tentang kesehatan reproduksi dengan benar. 

Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bogor 

Dapat melaksanakan Undang-undang pornografi dengan tegas terhadap media cetak maupun 

elektronik yang melakukan terhadap pelanggaran tersebut termasuk dalam menekan penyebaran 

pornografi melalui dvd/film. 

Puskesmas 
Diharapakan dapat lebih mengembangkan lagi tentang Kegiatan Program Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR) dan bisa setiap bulannya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah 

sehingga menjadi wadah remaja untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan reproduksi 

remaja. 

Bagi SMK BIT Bina Aulia 
1) Diharapkan Kepala Sekolah melakukan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah terkait 

seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan dan LSM lainnya yang dapat membantu memberikan 

penyuluhan disekolah terkait tentang kesehatan reproduksi 

2) Kepala Sekolah dan Guru melakukan adanya kerjasama dengan orang tua siswa untuk lebih 

memberikan pengawasan terkait dengan semakin meluasnya pornografi termasuk dalam 

pengawasan terhadap pembelian kaset dvd/film 

3) Kepala Sekolah dan Guru melakukan adanya kontrol tentang penyebaran media pornografi 

khususnya penggunaan media cetak dan elektronik diantaranya dengan melakukan razia setiap 

bulannya 
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Bagi Peneliti selanjutnya 

1) Diharapkan dapat meneliti lebih lanjut lagi tentang sikap orang tua yang bisa menekan 

terjadinya perilaku berisiko pada remaja. 

2) Untuk status ekonomi pengukuran diharapkan bisa langsung ditanyakan pada orang tua siswa, 

ketika status ekonomi di tanyakan pada siswa diharapkan dalam bentuk pemberian uang jajan 

/bulan. 

3) Diharapkan dapat melakukan penelitian lagi tentang jenis film yang dapat menyebabkan 

terjadinya perilaku seksual berisiko pada remaja.  
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ABSTRAK 
Kebakaran merupakan salah satu kecelakaan yang paling sering terjadi selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian 

material, kebakaran juga dapat merusak lingkungan serta gangguan kesehatan yang diakibatkan dari asap kebakaran. 

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran maka perlu penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan termasuk kebakaran. Pengetahuan, sikap dan upaya 

karyawan merupakan suatu hal penting dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana kebakaran. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan upaya penanggulangan kebakaran pada karyawan 

di PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon Tahun 2016. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh karyawan di PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon yang berjumlah 106 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh pada bulan Agustus 2016, instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner dan metode penelitian wawancara, analisa data menggunakan uji statistik chi square. 

Hasil uji bivariat dengan menggunakan uji statistik, pada variabel pengetahuan menunjukan nilai p value = 0,035, hal 

ini menunjukkan ada hubungan pengetahuan dengan upaya penanggulangan kebakaran dan variabel sikap menunjukan 

nilai p value = 0,084, hal ini menunjukan tidak ada hubungan sikap dengan upaya penanggulangan kebakaran di PD 

Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon Tahun 2016. 

Perlunya meningkatkan pengetahuan terhadap upaya penanggulangan kebakaran pada karyawan, diharapkan 

perusahaan mengadakan pelatihan dan sosialisasi terhadap tenaga kerja guna meningkatkan pengetahuan tentang 

penanggulangan kebakaran di tempat kerja di PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon 

Tahun 2016. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Upaya Penanggulangan Kebakaran 

 

ABSTRACT 

Fire is one of the most common accidents besides causing casualties and material losses, fires can also damage the 

environment and health problems resulting from smoke fire. Therefore, to minimize the occurrence of fire, the 

necessary implementation of Health and Safety as prevention and control of accidents including fire. Knowledge, 

attitudes and behavior of employees is an important thing in the face of a fire emergency response 

situations.Knowledge, attitude and effort of employees is an important thing in dealing with emergency response 

situation fire. The purpose this study was to determine the relationship of knowledge and attitude with the fire-fighting 

effort in employees in PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul, Cirebon 2016.  

This study uses a quantitative approach to the cross-sectional design. The population in this research that all employees 

in PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul, Cirebon regency totaling 106 people. The sampling technique in this 

study using saturation sampling in August 2016, research instruments using a questionnaire and interview research 

methods, data analysis using chi square test.  

Bivariate test results using statistical tests on the knowledge variables showed p value = 0.035, this shows there is a 

relationship of knowledge with the fire-fighting effort and attitude variables showed p value = 0.084, this shows there is 

no correlation with the attitude of fire fighting effort, Companies are expected to conduct training and socialization of 

labor in order to increase knowledge about fire prevention in PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul, Cirebon 

2016.  

The need to improve the knowledge of the fire-fighting effort in employees in PD Surabraja Food Industry Kasugengan 

Kidul, Cirebon 2016 

Keyword : Knowledge, Attitude, Fire Fighting Effort  
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PENDAHULUAN 

  K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi salah satu bagian penting dalam 

industrialisasi dewasa ini. Efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan semakin diperhatikan seiring 

dengan penekanan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terjadinya kecelakaan industri 

menyebabkan terhambatnya produksi yang akan berdampak pada penurunan produksi serta 

kerugian perbaikan maupun pengobatan.
1 

Upaya K3 sendiri diperkenalkan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang 

diterbitkan sebagai landasannya. Di samping UU No.1/1970 tentang keselamatan kerja upaya K3 

telah dimantapkan dengan UU No.42/2009 tentang kesehatan, yang secara eksplisit mengatur 

kesehatan kerja. Dalam peraturan perundangan tersebut ditegaskan bahwa dalam setiap tempat kerja 

wajib diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Hal itu mengatur pada sanksi hukum 

bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
2 

Oleh karena itu K3 harus dikelola sebagaimana pengelolaan produksi dan keuangan serta 

fungsi penting perusahaan yang lainnya. Salah satu jenis kecelakaan yang sering dijumpai dan 

menimbulkan kerugian yang sangat besar adalah kebakaran. Karena apabila terjadi kebakaran akan 

banyak pihak yang dirugikan, antara lain pihak investor, para pekerja, pemerintah maupun 

masyarakat luas.
3 

Kebakaran adalah terjadinya api yang tidak dikehendaki. Bagi tenaga kerja, kebakaran 

perusahaan dapat merupakan penderitaan dan malapetaka khususnya terhadap mereka yang tertimpa 

kecelakaan dan dapat berakibat cacat fisik, trauma, bahkan kehilangan pekerjaan. Sedangkan bagi 

perusahaan sendiri akan dapat menimbulkan banyak kerugian, seperti rusaknya dokumen, 

musnahnya properti serta terhentinya proses produksi. Kebakaran merupakan salah satu kecelakaan 

yang paling sering terjadi selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, kebakaran juga 

dapat merusak lingkungan serta gangguan kesehatan yang diakibatkan dari asap kebakaran 

tersebut.
3 

Menurut data National Fire Protection Association (NFPA), jumlah kasus kebakaran yang 

terjadi di Amerika sangat meningkat, dari data yang ada 32.700 kasus kebakaran terjadi dari tahun 

2003 hingga 2006, pada tahun 2006 hingga tahun 2008 meningkat 4%.
4 

Di Indonesia, hingga saat ini kebakaran merupakan bahaya potensial yang masih kerap 

terjadi baik di tempat kerja maupun pemukiman penduduk. Data kasus kebakaran yang dikutip dari 

Pusat Laboratorium Fisika Forensik Mabes Polri daritahun 1990-2001 adalah sebagai berikut: tahun 

1990-1996, jumlah kejadian: 2.033 kasus (80% kasus di tempat kerja, 20% kasus bukan di tempat 

kerja)dan tahun 1997-2001 jumlah kejadian: 1.121 kasus (76,1% terjadi di tempat kerja, 23,9% 

bukan tempat kerja). Dari data tersebut ternyata tempat kerja lebih besar peluangnya untuk terjadi 

audit keselamatankebakaran di Indonesia, karena semua unsur yang dapat memicu kebakaran 

terdapat di tempat kerja, dan ternyata teridentifikasi pula, bahwa 20% dari kejadian kebakaran 

berakibat habis total. Gambaran ini menunjukkan bahwa di tempat kejadian tersebut tidak tersedia 

sumber daya yang memadai untuk menghadapi kejadian kebakaran. Menurut data statistik 

kebakaran di Jawa Barat, sampai dengan bulan Maret 2015 telah terjadi 165 kali peristiwa 

kebakaran, dengan perkiraan kerugian material sebesar: Rp. 51.1 Miliar.
4
  

Di Kabupaten Cirebon data-data angka kebakaran tahun 2013 telah terjadi kebakaran 

sebanyak 180 dan 2014 sekitar 150 . Meski trendnya menurun tetap saja hasil analisa setiap bulan 

masih cukup tinggi atau sekitar 12 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Cirebon dari berbagai 

macam lokasi dari pemukiman, pabrik maupun lahan kosong. Untuk meminimalisasi terjadinya 

kebakaran maka perlu penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai upaya pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan termasuk kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman 

kebakaran dan meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta 

kekayaan.
5 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang hubungan 

pengetahuan dan sikap dengan upaya penanggulangan kebakaran pada karyawan di PD Surabraja 

Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten CirebonTahun 2016. Tujuan penelitian mengetahui 
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hubungan pengetahuan dan sikap dengan upaya penanggulangan kebakaran pada karyawan di PD 

Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon Tahun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan desain Cross 

Sectional. Faktor independennya adalah  pengetahuan dan sikap, dan  faktor dependennya yaitu 

upaya penanggulangan kebakaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PD 

Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon dengan jumlah 106 karyawan pada 

bulan Juni tahun 2016. Pengambilan sampel ditentukan dengan cara sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 106 karyawan.
 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

1. Pengetahuan 
 

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan tentang upaya penanggulangan kebakaran  

 

No Pengetahuan F 
Persentase     

(%) 

1 

2 

Kurang Baik 

Baik 

62 

44 

58,5 

41,5 

 Jumlah 106 100 

 

  Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa sebanyak 58,5% responden memiliki pengetahuan 

yang kurang baik tentang upaya penanggulangan kebakaran. 

 

2. Sikap 
  

Tabel 2.  Distribusi frekuensi responden berdasarkan sikap tentang upaya penanggulangan kebakaran  

 

No Sikap F Persentase (%) 

1 

2 

Kurang Baik 

Baik 

56 

50 

52,8 

47,2 

 Jumlah 106 100 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 52,8% responden memiliki sikap yang 

kurang baik tentang upaya penanggulangan kebakaran. 

 

3. Upaya penanggulangan kebakaran  

 
   Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Upaya Penanggulangan Kebakaran  

 

No Upaya Penanggulangan Kebakaran F Persentase (%) 

1 

2 

Kurang Baik 

Baik 

55 

51 

51,9 

48,1 

 Jumlah 106 100 

 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 51,9% responden memiliki upaya yang 

kurang baik tentang upaya penanggulangan kebakaran. 
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Analisis Bivariat 

Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Upaya Penanggulangan Kebakaran  

Tabel  4. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Upaya Penanggulangan Kebakaran Pada karyawan  

 

No Pengetahuan  

Upaya Penanggulangan 

Kebakaran 
Jumlah 

p value 
Kurang Baik Baik 

n % 
n % n % 

1 Kurang Baik 38 61,3 24 38,7 

 

62 100 0,035 

2 Baik  17 38,6 27 61,4 44 100 

 Total 55 51,9 51 48,1 106 100 

 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square didapatkan nilai p value = 0,035 hal ini 

menunjukan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan upaya penanggulangan 

kebakaran pada karyawan di PD Surabraja food industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon tahun 

2016. 

 

Hubungan Antara Sikap Dengan Upaya Penanggulangan Kebakaran  

 
Tabel 5.  Hubungan Antara Sikap Dengan Upaya Penanggulangan Kebakaran Pada karyawan  

 

No Sikap 

Upaya Penanggulangan 

Kebakaran 
Jumlah 

p value 
Kurang Baik Baik 

N % 
n % n % 

1  Kurang Baik 

 

34 60,7 22 39,3 56 100 0,084 

2  Baik  21 42,0 29 58,0 50 100 

 Total 55 51,9 51 48,1 106 100 

 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square didapatkan nilai p value = 0,084 hal 

ini menunjukan tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan upaya penanggulangan 

kebakaran pada karyawan di PD Surabraja food industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon tahun 

2016. 

 

 

PEMBAHASAN 
Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Upaya Penanggulangan Kebakaran  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan pengetahuan dengan upaya 

penanggulangan kebakaran pada karyawan di PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul 

Kabupaten Cirebon. Hasil ini didasarkan pada uji statistik diperoleh p-value sebesar 0,035. 
Menurut Soekidjo Notoatmodjo pengetahuan adalah hasil “tahu”dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra 

manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behaviour). Karena dari pengalaman 

dan penelitiannya ternyata upaya yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada upaya 

yang tidak didasari oleh pengetahuan.
6
  

Pengetahuan yang didapat pekerja merupakan pengalaman dan pelatihan yang didapat dari 

tempat kerja sebelumnya (perusahaan). Sehingga upaya penanggulangan kebakaran yang 

ditunjukkan oleh pekerja merupakan kesadaran pekerja. Pengetahuan yang didapatkan merupakan 

analisis pekerja terhadap bahaya yang terjadi sehingga penanggulangan kebakaran didasarkan 
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kemampuan pekerja untuk menjabarkan, membedakan, memisahkan dan mengelompokkan bahaya 

yang ada ditempat kerja. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2008) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan karyawan dengan upaya pencegahan 

kebakaran.
7 

Hasil tersebut didukung oleh penelitian Indradi (2008) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan dengan praktik keselamatan kebakaran.
8 

 

Hubungan Antara Sikap Dengan Upaya Penanggulangan Kebakaran 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan sikap dengan upaya 

penanggulangan kebakaran pada karyawan di PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul 

Kabupaten Cirebon. Hasil ini didasarkan pada uji statistik diperoleh p-value sebesar 0,084. 
Menurut Gerungan, sikap merupakan pendapat maupun pendangan seseorang tentang suatu 

objek yang mendahului tindakannya. Sikap tidak mungkin terbentuk sebelum mendapat informasi, 

melihat atau mengalami sendiri suatu objek. Sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan 

lingkungan disekitar individu yang bersangkutan pada saat-saat dan tempat yang berbeda. Sikap 

dinyatakan dalam 3 domain ABC, yaitu Affect, Behaviour, dan Cognition. Affect adalah perasaan yang 

timbul (senang, tidak senang), Behaviour adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, 

menghindar) dan Cognition adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus).
9 

Hubungan antara sikap dengan upaya tidak sepenuhnya dimengerti, namun bukti adanya 

hubungan tersebut cukup banyak (Green) tetapi pada penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan 

antara sikap dengan upaya tersebut. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk 

terwujudnya sikap agar menjadi tindakan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi fasilitas 

yang memungkinkan. Tindakan seseorang terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh 

bagaimana kepercayaan dan perasaanya terhadap stimulus tersebut. Secara biologis, sikap dapat 

dicerminkan dalam suatu bentuk tindakan, namun tidak pula dapat dikatakan bahwa sikap dan tindakan 

memiliki hubungan yang sistematis.
10

  

Menurut analisa penulis, tidak adanya hubungan antara sikap dengan upaya penanggulangan 

kebakaran dikarenakan adanya faktor lain baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 

internal diantaranya keadaan psikologis seperti ketidakyakinan responden saat akan melakukan 

penanggulangan kebakaran dan rasa emosional yang muncul seperti cemas, tegang, dan gugup, 

sedangkan untuk faktor eksternal yaitu kurangnya fasilitas alat pemadam kebakaran yang tersedia 

seperti tidak adanya APAR atau HYDRAN.   

 

SIMPULAN   

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya penanggulangan kebakaran pada karyawan di 

PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon Tahun 2016.  

2. Tidak ada hubungan antara sikap dengan upaya penanggulangan kebakaran pada karyawan di PD 

Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon Tahun 2016.  

 

SARAN 
1. Bagi Perusahaan  

1) Diharapkan perusahaan mengadakan pelatihan dan simulasi tentang penanggulangan kebakaran 

terhadap karyawan guna meningkatkan pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran di tempat 

kerja.  

2) Diharapkan perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional 

prosedur (SOP) pada saat penanggulangan kebakaran di PD Surabraja Food Industry Kasugengan 

Kidul Kabupaten Cirebon, sehingga dapat menghindari atau mengurangi resiko terjadinya 

kebakaran. Selain itu perusahaan hendaknya memberikan penghargaan atau reward pada 

karyawan yang mempunyai pengetahuan, sikap dan upaya yang baik tentang penanggulangan 

kebakaran.  

2. Bagi Karyawan  
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1) Mengikuti pelatihan dan sosialisasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang 

penanggulangan kebakaran di PD Surabraja Food Industry Kasugengan Kidul Kabupaten 

Cirebon.  

2) Melaksanakan dan mengikuti peraturan tentang penanggulangan kebakaran sesuai SOP untuk 

lebih meningkatkan tindakan penanggulangan kebakaran di PD Surabraja Food Industry 

Kasugengan Kidul Kabupaten Cirebon.  

3. Bagi Peneliti Lain  

Diharapkan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada variabel-variabel yang belum diteliti, 

dan menambahkan jumlah sampel serta dengan analisis multivariat agar diketahui faktor apa saja 

yang paling berpengaruh dalam upaya penanggulangan kebakaran. 
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HUBUNGAN  HYGIENE PENJAMAH DENGAN JUMLAH COLIFORM PADA DEPOT 

AIR MINUM ISI ULANG  
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ABSTRAK 
Peningkatan kebutuhan akan air minum yang sehat dan praktis mendorong tumbuhnya Depot Air Minum Isi Ulang 

(DAMIU) dan hal ini merupakan dasar pilihan masyarakat untuk menggunakan air isi ulang, DAMIU berpotensi 

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen jika tidak ada regulasi yang efektif, Isu yang terjadi saat ini 

adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan. Jika tidak dikendalikan dengan maksimal, akan 

menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen. Misalnya keracunan zat kimia persisten maupun penyebaran penyakit 

melalui air (water borne disease). Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui  hubungan hygiene penjamah 

dengan jumlah coliform air minum pada DAMIU di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2016. 

Penelitian ini adalah explanatory research dengan rancangan cross sectional study, populasi penelitian adalah seluruh  

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang terdiri 

dari 28 DAMIU. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Total sampling
  
yaitu sebanyak 28 DAMIU. 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan pemeriksaan laboratorium. Instrumen yang 

digunakan adalah lembar kuesioner dan observasi serta botol sampel yang sudah disteril untuk pengambilan sampel 

pengujian mikrobiologis air minum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara statistik dengan  menggunakan Uji Chi 

Square dengan tingkat kemaknaan 5% (0,05). Hasil uji statistik didapatkan bahwa variabel hygiene penjamah DAMIU 

(p=0,000) berhubungan dengan variabel coliform (p=0,05) atau dikatakan juga bahwa meningkatnya jumlah coliform 

pada DAMIU di Kecamatan Gunung Jati berhubungan dengan tingkat higyene penjamahnya. 

Kata Kunci : Hygiene Penjamah, Coliform, DAMIU  

 

ABSTRACT 

Increased demand for safe drinking water and practically encourage the growth Depot Water Refill (DAMIU) and this 

is the basis of people's choice to use water refill, DAMIU potentially negative impact on the health of consumers if 

there is no effective regulation, Issue happened today is the low quality assurance of the drinking water produced. If not 

controlled to the maximum, it will cause harm to the health of consumers. Eg persistent chemical poisoning and the 

spread of disease through water (water borne disease). The purpose of this research was to determine the relationship of 

hygiene handlers by the number of coliform in drinking water in DAMIU Gunung Jati Subdistrict Cirebon Regency 

Year 2016. This research is explanatory research with cross sectional study, the study population was the whole Depot 

Water Refill (DAMIU) which located in the District Gunung Jati Cirebon comprising 28 DAMIU. The sampling was 

done by using total sampling as many as 28 DAMIU. Methods of data collection using interviews, observations and 

laboratory tests. The instruments used are questionnaires and observation sheets and sample bottles that have been 

sterilized for sampling microbiological testing of drinking water. The data were statistically analyzed using Chi Square 

test with significance level of 5% (0.05) The results of statistical test showed that the variables handlers DAMIU 

hygiene (p = 0.000) associated with coliform variables (p = 0.05) or say also that increasing the number of coliform 

DAMIU in District Gunung Jati associated with penjamahnya higyene level. 

Keywords: Hygiene handlers, Coliform, Depot Water Refill 
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PENDAHULUAN 

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air 

selalu meningkat untuk setiap saat. Akibatnya kegiatan untuk pengadaan sumber-sumber air baru 

setiap saat terus dilakukan seperti mencari sumber air baru dalam bentuk air tanah, air sungai dan 

air danau, mengolah atau menawarkan air laut, mengolah dan menyehatkan kembali sumber air 

kotor yang telah tercemar.
1
  

Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari perusahaan air minum dalam kemasan 

karena air minum sangat dibutuhkan dan pada umumnya telah mendapat ijin usaha industri. 

Produksi, peredaran dan pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)  yang diproduksi 

industri besar telah mendapat ijin dari instansi terkait sebelum diedarkan, sedangkan untuk Depot 

Air Minum Isi Ulang (DAMIU) perijinan, pembinaan, pengawasan dan peredarannya belum 

dilakukan sebagai mana mestinya padahal masyarakat memerlukan informasi yang jelas terutama 

tentang keamanan konsumsi air minum ini.
2
  

Tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

dan mahalnya harga Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi industri besar 

mendorong tumbuhnya Depot Air Minum Isi Ulang  (DAMIU) diberbagai tempat terutama di kota-

kota besar. Dilihat dari segi harganya, Depot Air Minum Isi Ulang ini lebih murah yaitu sekitar 1/3 

dari harga air minum dalam kemasan yang diproduksi resmi oleh industri besar, akan tetapi 

masyarakat masih ragu dalam menentukan kualitasnya sehingga aman untuk dikonsumsi.
2
  

Perkembangan depot air minum isi ulang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan konsumen, bila tidak adanya regulasi yang efektif. Isu yang terjadi saat ini adalah 

rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan. Jika tidak dikendalikan dengan 

maksimal depot air minum berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat misalnya 

keracunan zat kimia persisten maupun   penyebaran  penyakit  melalui  air atau biasa  disebut 

dengan water borne disease.
3
 

Golongan Eschericia Coli merupakan kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam 

usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan infeksi primer 

pada usus misalnya diare pada anak dan juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan 

tubuh lain di luar usus.
4
 Namun, adanya bakteri Eschericia coli dalam makanan tidak selalu 

menunjukkan kontaminasi yang berasal dari kotoran manusia atau hewan, melainkan juga 

dikarenakan kondisi sanitasi dan penanganan yang kurang baik dari penjamah makanan.
4
  

Masalah yang muncul akibat rendahnya mutu pengawasan adalah banyaknya DAMIU yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan seperti yang diatur dalam Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010 

tentang persyaratan air minum, yang dalam salah satu bagiannya menyebutkan bahwa dalam air 

minum tidak boleh ada kandungan coliform. Ada beberapa penyebab DAMIU terkontaminasi 

diantaranya sumber air baku, wadah tempat distribusi tidak memenuhi standar hygiene dan sanitasi 

DAMIU, juga proses filtrasi dan desinfektan dengan teknologi yang rendah.
5
 

Hygiene sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-

faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang 

digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Tujuan dari hygiene 

sanitasi adalah terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum 

yang berasal dari depot air minum. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemungkinan 

terkena resiko penyakit bawaan air.
5
  

Hasil pengujian kualitas 120 sampel DAMIU dari 10 kota besar (Jakarta, Bogor, Tangerang, 

Bekasi, Cikampek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Denpasar), sekitar 16% dari 

sampel tersebut terkontaminasi bakteri coliform.
6
Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Navis 

Mirza (2012) di Kabupaten Demak menyatakan sekitar 11,8 % DAMIU yang mengandung bakteri 

coliform disebabkan oleh penjamah yang cenderung tidak menjaga hygiene perorangannya.
7 

 
 

Hasil pengujian kualitas 28 Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di wilayah Kecamatan Gunung 

Jati tahun 2015 sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembuatan sertifikat laik sehat, 

ditemukan  11 (39,3%) dari depot tersebut terkontaminasi bakteri coliform.
8 

Hal ini menunjukan 

buruknya kualitas depot air minum isi ulang. 
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   Usaha depot air minum harus dibina dan diawasi kualitasnya, salah satunya selain harus 

memperhatikan fasilitas sanitasinya juga harus diperhatikan faktor hygiene penjamahnya. Menurut 

Pedoman Pengawasan Hygiene Sanitasi DAM Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Tahun 2004, 

bahwa penjamah  Depot Air Minum (DAM) harus dalam keadaan sehat, tidak sebagai sumber 

penular penyakit dan selalu berprilaku hidup bersih dan sehat pada saat melayani konsumen.
5 

Oleh 

karena itu kualitas penjamah DAMIU harus benar-benar terjaga karena air minum yang dihasilkan 

berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi 

masyarakat.
5
 

  Dinas kesehatan kesulitan untuk melaksanakan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang 

(DAMIU) disebabkan instansi ini bukan sebagai pemberi izin. Perizinan dikeluarkan oleh Dinas 

Perindustrian dan perdagangan, sementara dinas kesehatan hanya sebagai pemberi rekomendasi. 

Produksi, peredaran dan pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi 

industri besar telah mendapat ijin dari instansi terkait sebelum diedarkan, sedangkan untuk DAMIU 

perijinan, pembinaan, pengawasan dan peredarannya belum dilakukan sebagai mana mestinya 

padahal masyarakat memerlukan informasi yang jelas terutama tentang keamanan konsumsi air 

minum ini.
9
  

Masyarakat sebagai konsumen air minum perlu dilindungi haknya, seperti yang tertulis 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa.
9
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hygiene 

Penjamah dengan jumlah coliform air minum pada DAMIU di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten 

Cirebon Tahun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research yaitu dengan metode survei. 

Variabel bebas (indepenten) dalam penelitian ini adalah hygiene penjamah Depot Air Minum Isi 

Ulang (DAMIU) sedangkan varibel terikat (dependen) adalah  jumlah Coliform berdasarkan hasil 

pemeriksaan Coliform tiap 100 ml sampel air minum dengan media Brilliant Green Lactosa Broth 

(BGLB).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang 

berada di wilayah Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 28 DAMIU. Sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Total sampling.
10

Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah total populasi yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Jati  

Kabupaten Cirebon sebanyak 28 DAMIU. 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan sampel pengujian mikrobiologis air minum 

yaitu berupa botol sampel yang sudah disteril, alkohol, korek api, alat tulis dan kertas label. 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan pemeriksaan uji laboratorium. Data 

mengenai Hygiene penjamah DAMIU diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kepada 

responden sedangkan data mengenai jumlah coliform dapat diketahui dengan menggunakan 

pemeriksaan uji laboratorium di UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Cirebon. 

Data sekunder di dapat dari laporan tahunan Program Kesehatan Lingkungan UPT Puskesmas 

Gunung Jati dan UPT Puskesmas Mayung yang berada di Wilayah  Kecamatan Gunung Jati.  

 Analisis data terdiri dari analisis univariat yaitu dengan membuat distribusi frekuensi untuk 

mendeskriptifkan variabel Hygiene penjamah dan variabel jumlah coliform, sedangkan analisis 

bivariat untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dengan uji 

statistik Chi-square. Nilai kemaknaan (α) adalah 0,05. Kriteria pengujian hipotesis, hipotesis nol 

(Ho) ditolak, jika p-value < 0,05 berarti ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Hipotesis Nol (Ho) diterima, jika p-value > 0,05 berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 
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HASIL PENELITIAN 

Hygiene Penjamah pada Depot Air Minum Isi Ulang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hygiene penjamah pada depot air minum isi ulang yang baik 

sebanyak 12 depot air minum (42,9%) dan yang tidak baik sebanyak 16 Depot air minum (57,1%). 

 

Jumlah Coliform air minum pada Depot Air Minum Isi Ulang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah coliform air minum pada depot air minum isi ulang 

yang memenuhi syarat sebanyak 11 depot air minum (39,3%) dan yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 17 depot air minum (60,7%). 

 

Hubungan antara hygiene penjamah dengan jumlah coliform air minum  

 

Tabel 1  Hubungan Hygiene Penjamah dengan Jumlah Coliform air minum  

 

No. 

 

Hygiene 

Penjamah 

DAMIU 

Jumlah Coliform 
Total 

 

 
P Value 

Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

n % n % n % 

1. 

2. 

Baik 

TidakBaik 

10 

1 

83,3 

6,3 

2 

15 

16,7 

93,8 

12 

16 

100 

100 

 

0,000 

Total 11 39,3 17 60,7 28 100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 12 DAMIU (42,9%) dengan hygiene penjamah yang  

baik ditemukan 10 DAMIU memenuhi syarat dan 2 DAMIU tidak memenuhi syarat jumlah 

coliform air minum. Sedangkan dari 16 DAMIU (57,1%)  dengan hygiene penjamah yang  tidak 

baik ditemukan 1 DAMIU memenuhi syarat dan 15 DAMIU tidak memenuhi syarat jumlah 

coliform air minum. 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square menunjukkan nilai P value sebesar 0,000 

dimana nilai ini <0,05  maka dapat disimpulkan Ho ditolak yang berarti ada hubungan bermakna 

secara statistik antara hygiene penjamah dengan jumlah coliform  pada depot air minum isi ulang di 

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 2016. 

 

PEMBAHASAN 

Hygiene Penjamah Pada Depot Air Minum Isi Ulang  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hygiene penjamah pada depot air minum isi ulang 

yang  tidak baik sebanyak 16 orang (57,1%). 

Menurut Pedoman Pengawasan Hygiene Sanitasi DAM Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat 

Tahun 2004, bahwa penjamah Depot Air Minum (DAM) harus dalam keadaan sehat, tidak sebagai 

sumber penular penyakit, menggunakan pakaian kerja dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat 

pada saat melayani konsumen seperti mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, tidak 

diperkenankan merokok dan melakukan tindakan lain selama melakukan pekerjaan yang dapat 

menyebabkan pencemaran terhadap air.
5 

Dari penelitian didapat depot air minum isi ulang (DAMIU) yang hygiene penjamahnya 

tidak baik lebih banyak dari yang baik, hal ini dikarenakan penjamah pada DAMIU tersebut tidak 

berperilaku hidup bersih dan sehat pada saat melayani konsumen seperti tidak mencuci tangan 

sebelum melakukan pekerjaan dan melakukan tindakan lain selama melakukan pekerjaannya.  

 

Jumlah Coliform Pada Depot Air Minum Isi ulang  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah coliform pada depot air minum yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 17 depot (60,7%). Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Agar air minum tidak menyebabkan gangguan 



848 
 

kesehatan, maka air tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan yang sesuai dengan peraturan 

menteri kesehatan RI No.492/MENKES/Per/IV/2010 yang menyatakan bahwa air minum harus 

bebas dari bakteri coliform, dengan tingkat kontaminasi 0 (Nol) koloni/100 ml untuk keberadaan 

bakteri coliform. 

Dari penelitian didapat 17 (60,7%) Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang jumlah 

coliformnya tidak memenuhi syarat, hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium, jumlah 

coliform beragam antara 12-42/100 ml. Adanya kontaminasi bakteri coliform ini mengindikasikan 

buruknya kualitas depot air minum isi ulang. 

 

Hubungan antara hygiene penjamah dengan jumlah coliform air minum 

Berdasarkan hasil penelitian untuk  16 depot air minum isi ulang (57,1%)   dengan hygiene 

penjamah yang tidak baik jumlah coliform tidak memenuhi syarat 15 DAMIU  lebih banyak 

dibandingkan dengan yang memenuhi syarat yaitu 1 DAMIU. Sedangkan yang 12 depot air minum 

isi ulang (42,9%) dengan hygiene penjamah yang baik ditemukan 2 DAMIU yang tidak memenuhi 

syarat dan 10 DAMIU yang memenuhi syarat jumlah coliform air minum. Dari hasil uji statistik 

dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p value sebesar 0,000, dimana nilai ini < 0,05 

sehingga hal ini menunjukan ada hubungan yang bermakna antara hygiene penjamah dengan jumlah 

coliform air minum  pada DAMIU. 

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Muhamad Navis 

Mirza (2012) di Demak yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara hygiene penjamah dengan 

jumlah coliform pada DAMIU.
7
  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hygiene sanitasi penjamah DAMIU mempunyai 

pengaruh terhadap terkontaminasinya air minum isi ulang oleh bakteri Coliform sehingga dengan 

demikian mutu dan kualitas air minum isi ulang menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Faktor-

faktor yang menyebabkan terkontaminasinya air minum isi ulang oleh penjamah dapat disebabkan 

dari  baju kerja yang kotor, berkuku panjang, melakukan pekerjaan lain dan tidak mencuci tangan 

terlebih dahulu saat melayani konsumen.
5
   

 

SIMPULAN  

Berdasarkan  hasil penelitian, dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hygiene penjamah pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Gunung Jati 

Kabupaten Cirebon tahun 2016 sebanyak 57,1% memiliki kategori tidak baik. 

2. Jumlah coliform pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Gunung Jati 

Kabupaten Cirebon tahun 2016 sebanyak 60,7% tidak memenuhi syarat. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara hygiene penjamah  dengan jumlah coliform (p<0,05) pada 

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 

2016. 

 

SARAN 

1. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 

Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon khususnya Bidang Bina Perilaku dan Penyehatan 

Lingkungan (BPPL) membuat kebijakan lebih tegas lagi tentang persyaratan dalam pembuatan 

perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib untuk dilakukan inspeksi hygiene 

sanitasi dan uji laboratorium secara berkala. 

2. Untuk Puskesmas 

Untuk petugas kesehatan  agar lebih meningkatkan kembali pembinaan dan pengawasan hygiene 

sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan penyelenggaraan hygiene sanitasi depot air minum. 

3. Untuk Masyarakat 

Untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit melalui air (water borne desease), masyarakat 

hendaknya untuk lebih selektif dalam memilih produk air minum isi ulang dengan cara memilih 
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Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan baik secara 

fisik maupun mikrobiologis. 

4. Untuk Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini dilakukan hanya sebatas mengetahui hubungan hygiene penjamah dengan jumlah 

Coliform dalam air minum isi ulang, akan tetapi perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu 

dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti. 
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ABSTRAK 

Pembedahan, baik elektif maupun kedaruratan adalah peristiwa kompleks yang menegangkan. Cemas merupakan suatu 

keadaan emosi tanpa suatu objek yang spesifik dan pengalaman subjektif dari individu  serta dan tidak dapat  

diobservasi dan dilihat secara langsung. Sebelum  dilakukan operasi terdapat masalah kecemasan yang merupakan 

reaksi emosional pasien yang sering muncul. Terapi medis saja tanpa disertai dzikir tidaklah lengkap. Untuk 

menurunkan  tingkat  kecemasan  pada  pasien pre operasi besar dengan cara terapi dzikir. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi besar di 

Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2015. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Quasi Experiment dengan rancangan one group pretest – posttest. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu 103 pasien. Sampel dalam penelitian ini yaitu 32 subjek dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Pengukuran  tingkat  kecemasan  menggunakan  skala  kecemasan  Hamilton  Anxiety Rating Scale 

(HARS). Cara pengambilan data menggunakan Kuesioner. Teknik analisa data menggunakan uji wilcoxon. Hasil 

penelitian nilai ρ value  0,000  (ρ < 0,05).  Hal ini berarti H0 gagal ditolak,  yang artinya  bahwa  terapi dizikir dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi besar di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Tahun 2015. 

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dengan 

melakukan pelatihan terapi dzikir, khususnya pada pasien pre operasi besar yang mengalami kecemasan. 

Kata Kunci : Pre Operasi, Kecemasan, Terapi Dzikir 

 

 
ABSTRACT 

Surgery, both elective and emergency is complex stressful events. Anxiety is an emotional state without a specific 

object and the subjective experience of the individual as well and can not be observed and seen directly. Before the 

operation there is a problem that concerns the patient's emotional reactions that often arise. Medical therapy alone 

without dzikir is not complete. To reduce the level of anxiety in patients with preoperative great by the way dhikr 

therapy. The purpose of this study was to determine the effect of the decrease in the level of dhikr therapy in patients 

with preoperative anxiety large in Ciremai hospital cirebon 2015. 

This study uses a type of research design Quasi Experiment with one group pretest - posttest. Population in this research 

is 103 patients. The sample in this study is 32 subjects using purposive sampling technique. Measuring the level of 

anxiety using the Hamilton anxiety scale Anxiety Rating Scale (HARS). How to collect data by questionnaire. Data 

analysis techniques using Wilcoxon test. The results of the research value of ρ value of 0.000 (ρ <0.05). which means 

H0 = ditolak, dhikr therapy can reduce the level of anxiety in patients with mayor preoperativei in Cirebon City Hospital 

Ciremai Year 2015. 

This research is expected as resources in order to improve health care efforts by conducting training dhikr therapy, 

especially in patients who undergo major surgery pre anxiety. 

Keywords : Pre Operations , anxiety , therapy dzikir 
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PENDAHULUAN 

Pembedahan atau tindakan operatif, baik elektif maupun kedaruratan adalah peristiwa 

kompleks yang menegangkan. Segala bentuk pembedahan tersebut selalu didahului dengan suatu 

reaksi emosional tertentu oleh pasien, apakah reaksi itu jelas atau tersembunyi, normal atau 

abnormal.
1 

Pasien yang akan menjalani operasi/pembedahan dapat mengalami kecemasan yang 

merupakan reaksi umum terhadap kondisi yang dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap perannya 

dalam hidup, integritas tubuh,atau bahkan kehidupannya itu sendiri. Pasien yang mengalami 

ansietas akan merasa tidak enak dan takut, dan mengalami rasa ngeri yang tidak jelas. Perasaan 

tidak berdaya dapat terjadi, disertai rasa terasing dan tidak aman. Intensitas perasaan ini dapat 

ringan atau cukup berat sampai menyebabkan kepanikan, dan intensitasnya dapat meningkat atau 

menghilang tergantung pada kemampuan koping individu dan sumber-sumber yang ada.
1 

Kecemasan  dapat  ditimbulkan  dari peristiwa  sehari-hari  yang  dapat  dialami manusia  

dan  dapat  juga  dialami  oleh siapapun. Cemas merupakan  suatu  keadaan  emosi  tanpa suatu 

objek yang spesifik dan pengalaman subjektif  dari  individu  serta  dan  tidak dapat  diobservasi  

dan  dilihat  secara langsung.  Cemas  berbeda  dengan  rasa takut,  karakteristik  rasa  takut  adalah 

hanya  suatu  objek  sumber  yang  spesifik dan  dapat  diidentifikasi serta dapat dijelaskan  oleh  

individu sedangkan kecemasan diartikan sebagai suatu kebingungan,  kekhawatiran  pada  sesuatu 

yang  akan  terjadi  dengan  penyebab  atau objek  yang  tidak  jelas  dan  dihubungkan dengan  

perasaan  tidak  menentu  dan  tidak berdaya.
2 

Dengan demikian kecemasan adalah kekhawatiran 

yang dialami seseorang yang akan menjalani menghadapi  operasi/pembedahan. 

Berdasarkan  data  dari Rumah Sakit  Umum  Pusat  (RSUP)
 
Fatmawati  tahun  2012,

 
di 

dapatkan  bahwa 10%  dari klien yang  akan  menjalani pembedahan, terjadi penundaan
 
proses 

operasi/pembatalan
 
proses operasi. Diantaranya 5%

 
kasus pembatalan/penundaan

 
proses operasi 

disebabkan
 
peningkatan  tekanan  darah,  2%

 
kasus disebabkan klien haid,dan 3%  disebabkan  klien

 

ketakutan dan keluarga klien
 
menolak  untuk  dilakukannya

 
proses  operasi. Penelitian  yang

 

dilakukan  oleh Ferlina  Indra  S
 
pada tahun 2012 tentang tingkat

 
kecemasan  pre  operasi di

 
Rumah  

Sakit  Umum  Daerah
 
(RSUD) Sragen, bahwa dari 40

 
orang  responden yang

 
menjalani operasi 

dalam tingkat
 
kecemasan  berat  sebanyak 7

 
orang (17,5%), 16 orang (40%)

 
yang memiliki tingkat

 

kecemasan sedang,  15  orang (37,5%) ringan  dan 2 orang
 
(5%) responden yang  tidak

 
merasa 

cemas.
3 

Maka dari itu, dalam  menghadapi  ketakutan  dan kecemasan  pasien pre operasi, terdapat 

penatalaksanaan secara farmakologi dan nonfarmakologi. Penatalaksanaan farmakologi yaitu 

menggunakan obat untuk  anti  kecemasan  terutama  benzodiazepine.
4
. Sedangkan penatalaksanaan 

non farmakologis dengan cara distraksi dan relaksasi. Relaksasi adalah teknik mengatasi 

kekhawatiran atau kecemasan melalui pengendoran otot-otot dan saraf itu terjadi bersumber pada 

objek-objek tertentu. Salah  satu  relaksasi  yang  efektif  untuk menurunkan kecemasan adalah 

dengan cara memberikan dukungan spiritual  (membacakan doa atau dzikir sesuai agama dan 

keyakinannya).
4
  

Dzikir adalah mengucapkan kata-kata pujian yang mengingat kebesaran Allah SWT.
5
. Terapi 

dzikir dapat  menurunkan  hormon-hormon  stressor,  mengaktifkan hormon  endorfin  alami,  

meningkatkan  perasaan  rileks,  dan  mengalihkan perhatian  dari  rasa  takut,  cemas  dan  tegang,  

memperbaiki  sistem  kimia tubuh  sehingga  menurunkan  tekanan  darah  serta  memperlambat 

pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernafasan  yang  lebih  

dalam  atau  lebih  lambat  tersebut  sangat  baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, 

pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.
4
 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mardiyono  dkk  pada  tahun  2007  yang meneliti  tentang  

efek  dzikir  terhadap kecemasan  pasien  yang  akan  dioperasi juga  menunjukkan  nilai  yang  

signifikan (p= <0.05). Penelitian  tersebut  (n=70) menggunakan  kata  kata  Subhannallah selama  

25  menit  sebelum  dilakukan operasi  dimana  seluruh  pasien menunjukkan  hasil  tidak  cemas.
6 

 

Penelitian yang dilakukan Sutrisno (2006) dengan judul Pengaruh Bimbingan Doa  dan  Dzikir  

Terhadap  Kecemasan Pasien  Pre  Operasi.  Penelitian  resebut dilakukan di RSUD Swadana Pare 
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Kediri. Subyek  penelitian  adalah  pasien  pre operasi  di  RSUD  Swadana  Pare  Kediri, yang 

masing-masing diambil sebanyak 20 orang untuk kelompok eksperimen dan 20 orang  untuk  

kelompok  kontrol.  Hasil penelitian  tersebut  membuktikan  ada perbedaan  yang  signifikan  pada 

kecemasan  pasien  pre  operasi  antara pasien  yang  diberi  bimbingan  doa  dan dzikir  dengan  

yang  tidak     (t=-3,344  dan p=0,002).
7
 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon, pada tiga bulan 

terakhir yaitu bulan November 2014 hingga bulan Januari 2015 terdapat  pasien pre operasi besar 
sebanyak 310 pasien. 

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi besar di 

Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2015”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Quasi Experiment yaitu eksperimen ini belum 

atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen sebenarnya, karena variabel-variabel yang 

seharusnya dikontrol atau dimanipulasi tidak dapat atau sulit dilakukan.
8
  Penelitian ini dengan 

pendekatan one group pretest – posttest yaitu mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara 

melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, 

kemudian diobservasi lagi setelah intervensi.
9
 

 Pada Penelitian ini, sebelum dilakukan terapi dzikir, tingkat kecemasan (pretest) pasien  

diukur 1 jam sebelum operasi, kemudian dilakukan terapi dzikir  (intervensi)  oleh Peneliti selama 

±10 menit. Setelah itu diukur kembali tingkat kecemasan (post-test) pasien tersebut. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pasien pre operasi besar yang ada di Rumah Sakit Ciremai Cirebon periode 

bulan November-Januari 2015 sebanyak 310 dengan rata-rata pasien dalam satu bulan yaitu 103 

orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Purposive  Sampling yang 

merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu  yang telah dibuat oleh 

peneliti
8
 yang  meliputi subjek yang  memenuhi kriteria. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 

Pasien yang beragama Islam, pasien yang sadar dengan GCS 15, pasien bersedia menjadi 

responden. Karena keterbatasan waktu dan kasus dalam penelitian ini, maka peneliti hanya 

mengambil sampel minimal yaitu sebanyak 32 responden. Alat ukur atau instrument dalam 

penelitian ini untuk variabel dependen yaitu skala kecemasan (skala HARS). Analisa data 

menggunakan uji Wilcoxon Matched Pairs dengan rumus sebagai berikut : 

 

   
   

      

 

 
            

  

 

Uji Wilcoxon Matched Pairs adalah prosedur non-parametik yang digunakan dalam 

pengujian hipotesis yang menempatkan desain dengan dua sempel berpasangan. Untuk 

pengambilan keputusannya adalah Ho ditolak jika : p-value ≤0,05 dan Ho gagal ditolak jika p-value 

>0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di uraikan pada table dibawah ini: 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kecemasan dengan menggunakan skala HARS (skor 

<14-56) didapatkan hasil sebagai berikut:  
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              Tabel 1.   Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Besar  

                                 Sebelum Dilakukan  Terapi Dzikir 

 
Tingkat kecemasan Frekuensi Presentase (%) 

Tidak ada kecemasan 0 0 

Kecemasan ringan 

Kecemasan sedang 

23 

8 

71,9 

25 

Kecemasan berat 1 3,1 

Kecemasan berat sekali 0 0 

Jumlah 32 100 

 

Hasil penelitian didapatkan gambaran persepsi pasien tentang tingkat kecemasan sebelum 

dilakukan terapi dzikir adalah 71.9% untuk kecemasan ringan, 25.0% untuk kecemasan sedang dan 

3,1% untuk kecemasan berat. 

 
                     Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi  

                                         Besar sesudah dilakukan Terapi Dzikir 

 
Tingkat kecemasan Frekuensi Presentase (%) 

Tidak ada kecemasan 20 62,5 

Kecemasan ringan 11 34,4 

Kecemasan sedang 1 3,1 

Kecemasan berat 0 0 

Kecemasan berat sekali 0 0 

Jumlah 32 100 

 

Hasil penelitian didapatkan gambaran persepsi pasien tentang tingkat kecemasan sesudah 

dilakukan terapi dzikir adalah 62,5% untuk tidak ada kecemasan, 34,4% untuk kecemasan ringan 

dan 3,1% untuk kecemasan sedang. 

 
Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Perbedaan Terapi Dzikir terhadap Penurunan Tingkat 

               Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi  

No Variabel Mean SD P N 

1 Pretest 18,69 3,364 0,000 32 

2 Posttest 
13,34 3,239         32 

 

Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan pada pasien pre operasi sebelum diberikan 

terapi dzikir dengan rata-rata 18,69 dan standar deviasi 3,364. Sementara tingkat kecemasan setelah 

diberikan terapi dzikir dengan rata-rata 13,34 dan standar deviasi 3,239.  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji hipotesis Wilcoxon dengan derajat kemaknaan 95%,  

diperoleh  ρ value  0,000  (ρ < 0,05) sehingga terdapat perbedaan antara tingkat kecemasan sebelum 

dan sesudah dilakukan terapi dzikir pada Pasien Pre Operasi Besar hal ini berarti H0 gagal ditolak,  

yang artinya  bahwa  terapi dizikir dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi 

besar di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Tahun 2015. 

 

PEMBAHASAN 

Tingkat kecemasan sebelum dilakukan terapi dzikir pada pasien pre operasi besar 

Sebelum  dilakukan  terapi dzikir,  peneliti  melakukan pengukuran tingkat kecemasan dengan 

menggunakan skala HARS. Hasil penelitian didapatkan dari 32 responden sebagaian besar 

responden merasakan kecemasan ringan sebanyak 23 responden (71,9%), kecemasan sedang 

sebanyak 8 responden  (25.0%) dan untuk kecemasan berat sebanyak 1 responden (3,1%). 
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Menurut asumsi peneliti, sebagian besar responden mengalami kecemasan ringan yang 

disebabkan karena faktor pencetus ketakutan  akan pembiusan, takut akan rasa nyeri dan lingkungan 

yang baru. 

Faktor-faktor yang dapat menjadi pencetus terjadinya kecemasan
 

antara lain ancaman 

terhadap integritas  seseorang  yang  meliputi  ketidakmampuan fisiologis atau menurunnya  

kemampuan  untuk  melakukan aktivitas  hidup sehari-hari dan ancaman terhadap sistem diri 

seseorang dapat membahayakan  identitas harga diri dan fungsi sosial yang terintegrasi dari 

seseorang. Pada  pasien  yang  akan  menjalani   operasi  faktor  pencetus kecemasannya  adalah  

faktor  yang  dialami  individu   baik  bersifat   internal maupun  eksternal.  Faktor  internalnya  

adalah  adanya   ketakutan  akan pembiusan, kecacatan,   kematian,  takut  akan  rasa  nyeri,  takut  

kehilangan pekerjaan,  menjadi  tanggungan  keluarga.  Sedangkan  faktor  eksternalnya adalah 

lingkungan yang baru, peralatan operasi atau pembiusan yang asing serta petugas kesehatannya.
10

 

Maka dari itu, dalam  menghadapi  ketakutan  dan kecemasan  pasien pre operasi, terdapat 

penatalaksanaan secara farmakologi dan nonfarmakologi. Penatalaksanaan farmakologi yaitu 

menggunakan obat untuk  anti  kecemasan  terutama  benzodiazepine.
4
 Sedangkan penatalaksanaan 

non farmakologis dengan cara distraksi dan relaksasi. Relaksasi adalah teknik mengatasi 

kekhawatiran atau kecemasan melalui pengendoran otot-otot dan saraf itu terjadi bersumber pada 

objek-objek tertentu. Salah  satu  relaksasi  yang  efektif  untuk menurunkan kecemasan adalah 

dengan cara memberikan dukungan spiritual  (membacakan doa atau dzikir sesuai agama dan 

keyakinannya).
4
  Dengan terapi dzikir yang baik dan benar akan menimbulkan ketentraman hati, 

terbebas dari gundah, cemas, dan gelisah.
11

 

 

Tingkat Kecemasan Sesudah Dilakukan Terapi Dzikir pada Pasien Pre Operasi Besar 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kecemasan setelah  dilakukan terapi dzikir selama 

±10 menit satu jam sebelum operasi besar didapatkan dari 32 responden sebagian besar merasakan 

tidak ada kecemasan sebanyak 20 responden (62,5%), kecemasan ringan sebanyak 11 responden 

(34,4%) dan untuk kecemasan sedang sebanyak 1 responden 3,1%. Hal ini berarti terjadi penurunan 

tingkat kecemasan setelah dilakukan terapi dzikir selama ±10 menit satu jam sebelum operasi.  

Dari  hasil  penelitian  menunjukan, bahwa  dengan  melakukan terapi dzikir selama ±10 

menit satu jam sebelum operasi  dapat terjadi penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre opesi 

besar. Hal ini membuktikan bahwa terapi dzikir efektif dapat menurunkan tingkat kecemasan pada 

pasien pre operasi besar. 

Terapi dzikir dapat menimbulkan perasaan tenang dan tenteram dalam jiwa, merupakan terapi 

bagi kegelisahan manusia ketika dia mendapatkan masalah, merasa dirinya lemah tidak mempunyai 

penyangga dan penolong menghadapi berbagai tekanan dan bahaya kehidupan.
12

   Dengan berdzikir 

atau mengingat Allah akan memberikan kita perasaan aman dan tentram, ini artinya kita akan 

terbebas dari gundah, cemas, dan gelisah. 

Untuk menurunkan tingkat kecemasan dengan cara penanganan nonfarmakologi yaitu 

dengan relaksasi.  Salah  satu  relaksasi  yang  efektif  untuk menurunkan kecemasan adalah dengan 

cara terapi dzikir. Terapi dzikir merupakan mengucapkan kata-kata pujian yang mengingat 

kebesaran Allah SWT.  

 

Perbedaan Tingkat Kecemasan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Terapi Dzikir pada Pasien 

Pre Operasi Besar 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji hipotesis Wilcoxon dengan derajat kemaknaan 

95%,  diperoleh  ρ value  0,000  (ρ < 0,05) sehingga terdapat perbedaan yang signifikasi antara 

tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi dzikir pada Pasien Pre Operasi Besar. Hal 

ini berarti H0 ditolak,  yang artinya  bahwa  terapi dizikir dapat menurunkan tingkat kecemasan 

pada pasien pre operasi besar di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Tahun 2015. 

Dari  hasil  penelitian  menunjukan, bahwa sebelum dan sesudah dilakukan terapi dzikir 

selama ±10 menit satu jam sebelum operasi terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat 
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kecemasan pada pasien pre opesi besar. Hal ini membuktikan bahwa terapi dzikir efektif dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi besar. 

Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Sutrisno (2006) dengan judul Pengaruh 

Bimbingan Doa dan Dzikir Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi.  Penelitian  tersebut dilakukan 

di RSUD Swadana Pare Kediri. Subyek  penelitian  adalah  pasien  pre operasi  di  RSUD  Swadana  

Pare  Kediri, yang masing-masing diambil sebanyak 20 orang untuk kelompok eksperimen dan 20 

orang  untuk  kelompok  kontrol.  Hasil penelitian  tersebut  membuktikan  ada perbedaan  yang  

signifikan  pada kecemasan  pasien  pre  operasi  antara pasien  yang  diberi  bimbingan  doa  dan 

dzikir  dengan  yang  tidak  (t=-3,344  dan p=0,002). 

Kebiasaan melakukan dzikir dengan baik dan benar akan menimbulkan ketentraman hati, 

terbebas dari gundah, cemas, dan gelisah. Berdzikir kepada Allah adalah suatu ibadah yang 

membawa ketenangan dan penyembuhan jiwa. Hadist riwayat Baihaqi: Menyebut-nyebut Allah 

adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit 

akhlak).
10

  

Terapi dzikir dapat  menurunkan  hormon-hormon  stressor,  mengaktifkan hormon  

endorfin  alami,  meningkatkan  perasaan  rileks,  dan  mengalihkan perhatian  dari  rasa  takut,  

cemas  dan  tegang,  memperbaiki  sistem  kimia tubuh  sehingga  menurunkan  tekanan  darah  

serta  memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju 

pernafasan  yang  lebih  dalam  atau  lebih  lambat  tersebut  sangat  baik menimbulkan ketenangan, 

kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.
 

 

SIMPULAN 

1. Tingkat kecemasan pada pasien pre operasi besar sebelum dilakukan terapi dzikir sebagian besar 

adalah kecemasan ringan (71.9%). 

2. Tingkat kecemasan pada pasien pre operasi besar sesudah dilakukan terapi dzikir sebagian besar 

adalah tidak ada kecemasan 62,5% 

3. Terdapat perbedaan yang signifikasi antara terapi dizikir dengan tingkat kecemasan pada pasien 

pre operasi besar di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Tahun 2015 dengan nilai p = 0,000. Hal 

ini berarti H0 gagal ditolak,  yang artinya  bahwa  terapi dizikir dapat menurunkan tingkat 

kecemasan pada pasien pre operasi besar di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon Tahun 2015 

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan STIKes Cirebon 

Diharapkan mampu merancang sesuatu model pelatihan tentang terapi dzikir baik teori maupun 

praktek sebagai cara untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien pre operasi ini dapat 

diterapkan oleh mahasiswa keperawatan. 

2. Bagi Ilmu Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau informasi tambahan untuk penelitian-

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan terapi dzikir dan tingkat kecemasan pasien pre operasi 

besar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadikan acuan proses belajar dalam menerapkan ilmu mengenai 

terapi dzikir agar penelitian selanjutnya akan lebih baik. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan selain terapi farmakologi juga dapat menerapkan terapi komplementer yaitu terapi 

dzikir dalam penanganan untuk menurunkan kecemasan pada pasien pre operasi besar. 

5. Praktek Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dalam rangka meningkatkan upaya 

pelayanan kesehatan dengan melakukan pelatihan terapi dzikir, khususnya pada pasien pre 

operasi besar yang mengalami kecemasan. 
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6. Bagi responden 

 Dapat memberikan pengetahuan tindakan alternatif yaitu terapi dzikir dalam membantu 

menurunkan kecemasan pasien pada pasien pre operasi besar. 
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ABSTRAK 

Banyak faktor yang mempengaruhi terpenuhinya cakupan K4, diantaranya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

pemeriksaan kehamilan serta kualitas tenaga kesehatan. Berdasarkan data dari Ikatan Bidan Indonesia cabang 

Kabupaten Tegal, bahwa jumlah bidan yang telah mempunyai izin praktik di wilayah Kabupaten Tegal adalah 513 

bidan, sedangkan yang sudah bersertifikat sebagai bidan delima sebanyak 105  orang bidan. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui hubungan status bidan praktek swasta dengan pelayanan antenatal care di wilayah puskesmas Bumijawa 

Kabupaten Tegal tahun 2016. Jenis penelitian adalah survei analitik, desain penelitian yang digunakan observasi dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini bidan yang membuka praktik mandiri di wilayah Puskesmas 

Bumijawa sejumlah 24 bidan. Teknik sampelnya menggunakan metode total sample yaitu 24 responden. Karakteristik 

bidan yang bekerja di wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bahwa rata-rata umur responden 36,29 tahun, 

sebagian besar responden berpendidikan D-III (91,7%), sebagian besar lama mengabdi responden 5-10 tahun (54,2%). 

Status bidan sebagian besar dengan status bidan praktek swasta bukan delima (58,3%). Pelayanan Antenatal Care 

sebagian besar bermutu (58,3%). Ada hubungan yang signifikan antara status bidan praktek swasta dengan pelayanan 

antenatal care di wilayah kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tahun 2016 (X
2
 hitung 5,531 dan p value=0,024). Hal 

ini berarti bahwa bidan dengan status bidan delima lebih profesional dalam pelayanan ANC dibandingkan dengan bidan 

praktek swasta yang bukan delima, dengan menjadi bidan delima secara tidak langsung fasilitas pelayanan akan 

tersedia, sehingga akan meningkatkan  mutu pelayanan. 

Diharapkan bidan praktek swasta yang belum delima agar dapat mengikuti program bidan delima, sehingga dalam 

melakukan pelayanan ANC sesuai dengan standar pelayanan, serta dengan memasang famplet acuan pelayanan ANC 

sesuai dengan petunjuk dari Departemen Kesehatan. 

Kata Kunci  : Status bidan, antenatal care  

 

 

ABSTRACT 

Many factors affect the fulfillment of K4 coverage, including public awareness about the importance of prenatal care 

and the quality of health workers. Based on data from the Indonesian Midwives Association branch Tegal regency, that 

the number of midwives who already have a license in the district of Tegal is 513 midwives, while that has been 

certified as a midwife pomegranate were 105 midwives. The aim of research to determine the relationship status private 

midwife with antenatal care in the health centers Bumijawa Tegal 2016. 

This type of research is an analytical survey, design research used observational with cross sectional approach. The 

population in this study independent midwife who practices in the area at Puskesmas Bumijawa some 24 midwives. 

Mechanical sample using a method that is on the total sample of 24 respondents. 

Characteristics of midwives who work in the District of Tegal Bumijawa that the average age of 36.29 years old 

respondents, the majority of respondents educated D-III (91.7%), the majority of respondents serve 5-10 years old 

(54.2%) , Status midwives mostly with private midwife status instead of pomegranate (58.3%). Antenatal Care qualified 

majority (58.3%). There was a significant correlation between the status of private midwives with antenatal care in 

districts of Bumijawa Tegal 2016 (X2 count 5.531 and p value=0.019). This means that the midwife with midwife status 

pomegranate professionals in ANC compared with private midwife is not a pomegranate, with a midwife indirectly 

pomegranate service facilities will be available, so that will increase the quality of care. 

Expected private midwives who have to follow our pomegranate midwife program, so that in conducting ANC in 

accordance with service standards, and by installing a reference pamphlet ANC in accordance with the instructions of 

the Ministry of Health. 

Keywords : Status midwife, antenatal care 
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PENDAHULUAN 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

dan   Departemen Kesehatan (Depkes) pada 2004 dalam peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), meluncurkan program Bidan  Delima (BD). Tujuan Program Bidan Delima 

berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan cara melengkapi sarana dan 

prasarana serta memberikan pelayanan  yang standar.   

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terus berpacu untuk menjadikan bidan semakin professional. 

Karenanya, Ikatan Bidan Indonesia di Jawa Tengah mulai awal tahun 2005, meluncurkan bidan 

delima sebagai upaya nyata melahirkan bidan berkualitas dalam menyelamatkan kaum ibu hamil 

dan melahirkan dan anak yang dilahirkannya.
1
 

Berdasarkan data dari Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Tegal, bahwa jumlah bidan 

yang telah mempunyai izin praktik di wilayah Kabupaten Tegal adalah 513 bidan, sedangkan yang 

sudah bersertifikat sebagai bidan delima sebanyak 105  orang bidan. Bidan Praktek Swasta (BPS) 

merupakan Bidan yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku, dicatat (register) diberi izin secara sah dan legal untuk menjalankan praktek kebidanan 

mandiri, sedangkan pada program bidan delima adalah sebuah program yang diciptakan untuk para 

BPS dalam rangka meningkatkan dan pembinaan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi 

secara berkesinambungan dengan sertifikat bidan delima.
2,3  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan status bidan praktek swasta dengan pelayanan antenatal care di wilayah puskesmas 

Bumijawa Kabupaten Tegal tahun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan pendekatan 

cross sectional. Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah status bidan praktek swasta dan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah pelayanan antenatal care. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bidan yang membuka praktik mandiri di wilayah 

Puskesmas Bumijawa sejumlah 24 bidan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

metode total sample. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan kuesioner 

yang diisi oleh peneliti. Analisis univariat yaitu analisis yang digunakan terhadap tiap variabel dari 

hasil  penelitian. Analisis bivariat ini menggunakan uji statistik  chi-square 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Bidan 

Karakteristik bidan yang bekerja di wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bahwa rata-

rata umur responden 36,29 tahun, sebagian besar responden berpendidikan D-III (91,7%), sebagian 

besar lama mengabdi responden 5-10 tahun (54,2%). 

 

Status Bidan 
 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Status Bidan Praktek Swasta  
 

No. Status bidan praktek mandiri Frekuensi Presentase (%) 

1.  BPS Delima 10 41,7 

2.  BPS Bukan Delima 14 58,3 

Total 24 100 

 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa status bidan praktek swasta sebagian besar dengan 

status bidan praktek swasta bukan delima yaitu sebanyak14 responden (58,3%). 

 

Pelayanan Antenatal Care 

Hasil penelitian tentang pelayanan Antenatal Care di wilayah kecamatan Bumijawa 

Kabupaten Tegal, seperti pada tabel 2 

 



859 
 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Pelayanan Antenatal Care  

 
 

No. Pelayanan Antenatal Care Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sesuai standar 15 62,5 

2.  Tidak sesuai standar 9 37,5 

Total 24 100 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pelayanan Antenatal Care sebagian besar sesuai 

standar yaitu 15 responden (62,5%). 

 

Hubungan antara Status Bidan Praktek Swasta dengan Pelayanan Antenatal Care 

Untuk mengetahui hubungan antara status bidan praktek swasta dengan pelayanan antenatal care di 

wilayah kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tahun 2016, seperti pada tabel 3 berikut: 
 

Tabel 3. Hubungan antara status bidan praktek swasta dengan pelayanan antenatal care 

               
 

 

No 
Status bidan 

praktek Swasta 

Pelayanan antenatal care Total 

X
2
 

P 

Value 
Sesuai 

Standar 

Tidak sesui 

standar Σ % 

Σ % Σ % 

1.  BPS Delima 9 90,0 1 10,0 10 100 5,531 0,024 

2. 
 BPS Bukan              

Delima 
6 42,9 8 57,1 14 100 

  

Total 15 62,5 9 37,5 24 100   

Sumber data: Data primer yang diolah 

  Tabel 3 menunjukkan bahwa status bidan BPS delima sebagian besar pelayanan antenatal care 

sesuai standar yaitu 9 responden (90%), sedangkan status BPS Bukan Delima sebagian besar 

pelayanan antenatal care tidak sesuai standar yaitu 8 responden (57,1%) dan dengan pelayanan 

ANC sesuai standar sejumlah 6 responden (42,9%). 

Hasil uji korelasi Chi Square diperoleh nilai X
2
 hitung 5,531 dan pvalue 0,024, berdasarkan 

level signifikan 0.05 dengan df=1 maka nilai X
2
 tabel adalah 3,841, hal ini menunjukkan bahwa X

2
 

hitung lebih besar dari X
2
 tabel (5,531>3,841) dan p value lebih kecil dari α (0,024<0,05) yang 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada hubungan antara status bidan praktek Swasta dengan 

pelayanan antenatal care di wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tahun 2016. 

 

PEMBAHASAN 

Status bidan praktek Swasta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bidan praktek swasta sebagian besar dengan status 

bidan   praktek swasta bukan delima yaitu sebanyak 14 responden (58,3%), dan status bidan praktek 

swasta delima ada 10 responden (41,7%). Hal ini berarti bidan sebagai pelayanan kesehatan di 

wilayah kecamatan Bumijawa masih belum termasuk bidan Delima. 

Bidan sebagai salah satu profesi dalam bidang kesehatan, memiliki kewenangan sesuai dengan 

Peraturan   Menteri   Kesehatan   Republik  Indonesia   Nomor   1464/MENKES/PER/X/2010   

tentang   izin   dan   penyelenggaraan praktik bidan yaitu meliputi pelayanan kesehatan ibu, 

pelayanan kesehatan anak dan pelayanan   kesehatan   reproduksi   perempuan   dan   keluarga 

berencana.
4
 

Menurut penelitian yang dilakukan Puspita, bahwa status bidan akan mempengaruhi kinerja 

dan pelayanan kesehatan bidan, bidan dengan status delima, akan termotivasi untuk mendorong 

memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.
5
 

Berdasarkan karakteristik bidan diketahui bahwa rata-rata umur responden adalah 36,29 

tahun, merupakan umur dewasa,umur kemapanan dalam hal pengalaman menangani pasien. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing bahwa adanya hubungan antara umur 
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responden dengan pelayanan kesehatan bidan karena diperoleh nilai p = 0,003. Hal ini dikarenakan 

semakin cukup umur seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja.
 6

   

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah 

usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik.
7
 Pada usia dewasa, individu akan lebih berperan aktif dalam 

masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya 

menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan 

banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan 

verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini. 

Status bidan delima (41,7%), yaitu BPS sebagai bidan delima yang melalui proses pra 

kualifikasi dan validasi, hal ini untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan cara 

melengkapi sarana dan prasarana serta memberikan pelayanan  yang standar.  Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) terus berpacu untuk menjadikan bidan semakin professional. Program bidan delima 

adalah sebuah program yang diciptakan untuk para Bidan Praktik Swasta (BPS) dalam rangka 

meningkatkan dan pembinaan kualitas pelayanan KB dan 
9
Kespro secara berkesinambungan.

8 

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar sudah lulus D-III kebidanan (91,7%), artinya sudah 

banyak yang telah memenuhi ketentuan pemerintah, bahwa bidan harus menempuh pendidikan 

minimal D-III dan sebagain kecil responden berpendidikan D-IV. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Sukoco,
9
 yang telah 

dilakukan pada bidan di Bangsal Kebidanan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang tahun 

2008, didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasana pelayanan 

kebidanan yaitu salah satunya pendidikan dimana sebagian besar adalah DIII Kebidanan.
9
  

Status bidan didukung dari lama mengabdi responden di wilayah Puskesmas Bumijawa 

sebagian besar 5-10 tahun yaitu 13 responden (54,2%). Hal ini berarti bahwa responden sudah lama 

menjadi bidan dan sudah banyak pengalaman yang didapatkan selama menjalankan tugas sebagai 

bidan di wilayah kerjanya. Bidan dengan lama bekerja 5-10 tahun akan mempunyai pengalaman 

bekerja yang lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai lama bekerja > 5 

tahun. 

Semakin lama bekerja seseorang semakin banyak pengalaman yang di dapat dan semakin 

banyak kasus yang dihadapi, sehingga seseorang tersebut akan terampil dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.
10 

 

Pelayanan Antenatal Care 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Antenatal Care sebagian besar sesuai standar 

yaitu 15 responden (62,5%) sedangkan pelayanan Antenatal Care tidak sesuai standar yaitu 

sebanyak 9 responden (37,5%). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyawati
11

, bahwa kualitas 

pelayanan antenatal yang diberikan oleh bidan dalam kategori baik (80%) ditandai dengan 

persentase ibu hamil di suatu wilayah, dalam kurun waktu tertentu, yang mendapatkan pelayanan 

antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan tingginya cakupan K4 di Puskesmas 

diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dalam upaya pencapaian cakupan K4 

tersebut diperlukan petugas/bidan, sarana dan pelayanan antenatal yang berkualitas.
11

 

Pelayanan antenantal merupakan pelayanan yang diberikan terhadap ibu hamil oleh petugas 

kesehatan untuk memelihara kehamilannya yang dilakukan sesuai standar pelayanan antenantal 

yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan. Tujuan pelayanan antenantal adalah 

mengantarkan ibu hamil agar dapat bersalin dengan sehat dan memperoleh bayi yang sehat, 

mendeteksi dan mengantisipasi dini kelainan kehamilan dan deteksi serta antisipasi dini kelainan 

janin.
12

 

Pelayanan Antenatal Care sebagian besar sesuai standar (62,5%), yaitu terutama tentang 

timbang berat badan (T1) (100%), yang bertujuan mengukur berat badan dalam kilo gram tiap kali 

kunjungan. Kenaikan berat badan normal pada waktu hamil 0,5 kg per minggu mulai trimester 

kedua. Semua ibu hamil berpotensi mempunyai resiko. Resiko atau bahaya adalah terjadinya 



861 
 

komplikasi dalam persalinan yang berdampak kepada 5 K, yaitu kematian, kesakitan, kecacatan, 

ketidaknyamanan, dan ketidakpuasan pada bayi baru lahir. Untuk itu pemberian asuhan sejak 

kehamilan merupakan hal penting dalam membantu menurunkan AKI dimulai dari subsistem dan 

sistem yang ada di masyarakat yaitu keluarga. Dan khususnya bidan desa yang di masyarakat 

diharapkan dapat memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas sesuai standar.  

Pelayanan Antenatal Care tidak sesuai standar (37,5%), artinya bidan dalam memberikan 

pelayanan ANC tidak memenuhi standar pelayanan ANC yang terkenal dengan 14 T yaitu paling 

banyak bidan tidak memberikan pelayanan ANC sesuai standar pada standar perawatan payudara, 

senam payudara dan pijat tekan payudara (T8) (74%), hal ini dikarenakan pada perawatan payudara 

sebagian besar dilakukan pada saat menyusui. Prenatal breast care atau Perawatan payudara 

selama kehamilan anda adalah salah satu bagian penting yang harus anda perhatikan sebagai 

persiapan untuk menyusui nantinya. Saat kehamilan payudara akan membesar dan daerah sekitar 

puting akan lebih gelap warnanya dan juga lebih sensitive. Perawatan payudara saat hamil bertujuan 

untuk memelihara higiene payudara, melenturkan/ menguatkan puting susu dan mengeluarkan 

puting susu yang datar atau masuk kedalam (retracted nipple).
13

 

Adapun pelayanan yang banyak tidak dilakukan saat ANC adalah pemeliharaan tingkat 

kebugaran/senam ibu hamil (T9) (75%), hal ini dikarenakan senam hamil merupakan program baru 

di wilayah Puskesmas Bumijawa, juga karena ada mitos bahwa orang hamil tidak dibolehkan untuk 

melakukan banyak gerak termasuk senam hamil dan juga disebabkan dikarenakan kurangnya 

kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya senam hamil, serta kurangnya informasi mengenai 

tahapan dari senam hamil.  

Pelayanan ANC yang dilakukan berdasarkan indikasi, pada pelayanan pemeriksaan VDRL 

(T7), ibu hamil tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini dikarenakan tidak adanya indikasi penyakit 

syifilis pada ibu hamil (0%), sedangkan pada pemeriksaan urine dilakukan pemeriksaan pada 9 

responden (11%), hal ini dikarenakan ada indikasi kejadian pre-eklampis seperti ektremitas odema, 

pandangan kabur. Pemeriksaan  reduksi urine atas indikasi (T12) hanya dilakukan pada 6 responden 

(7%), didasarkan pada riwayat penyakit yang diderita ibu hamil yaitu penyakit Diabetes Mellitus. 

Wilayah Kecamatan Bumijawa merupakan bukan wilayah yang terkena endemis gondok dan 

malaria sehingga pada pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok (T13) dan 

pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria (T14) tidak dilakukan (0%). 

 

Hubungan antara status bidan praktek swasta dengan pelayanan antenatal care 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bidan BPS Delima sebagian besar pelayanan 

antenatal care sesuai standar yaitu 9 responden (90%), sedangkan status BPS Bukan Delima 

sebagian besar pelayanan antenatal care tidak sesuai standar yaitu 8 responden (57,1%) dan dengan 

pelayanan ANC sesuai standar sejumlah 6 responden (42,9%). 

Hasil uji korelasi menunjukkan ada hubungan antara status bidan praktek swasta dengan 

pelayanan antenatal care di wilayah puskesmas Bumijawa Kabupaten Tegal (p value 0,024), hal ini 

berarti bahwa bidan dengan status bidan delima lebih profesional dalam pelayanan ANC 

dibandingkan dengan bidan praktek swasta yang bukan delima, dengan menjadi bidan delima secara 

tidak langsung fasilitas pelayanan akan tersedia, sehingga akan meningkatkan  mutu pelayanan. 

Sesuai kebijakan program pelayanan asuhan antenatal harus sesuai standar yaitu “14 T”,  

meliputi:
14

 

1. Timbang berat badan (T1) 

2. Ukur berat badan dalam kilo gram tiap kali kunjungan. Kenaikan berat badan normal pada waktu 

hamil 0,5 kg per minggu mulai trimester kedua. 

3. Ukur tekanan darah (T2) 

4. Tekanan darah yang normal 110/80 – 140/90 mmHg, bila melebihi dari 140/90 mmHg perlu 

diwaspadai adanya preeklamsi. 

5. Ukur tinggi fundus uteri (T3) 

6. Pemberian tablet Fe sebanyak 90 tablet selama kehamilan (T4) 

7. Pemberian imunisasi TT (T5) 
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8. Pemeriksaan Hb (T6) 

9. Pemeriksaan VDRL (T7) 

10. Perawatan payudara, senam payudara dan pijat tekan payudara (T8) 

11. Pemeliharaan tingkat kebugaran/senam ibu hamil (T9) 

12. Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan (T10) 

13. Pemeriksaan protein urine atas indikasi (T11) 

14. Pemeriksaan reduksi urine atas indikasi (T12) 

15. Pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok (T13) 

16. Pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria (T14) 

Salah satu faktor dari pelaksanaan ANC adalah kualitas pelayanan, karena secara langsung 

dapat mempengaruhi pelayanan oleh wanita dengan penyediaan pelayanan melalui pemberian dan 

penerimaan informasi. Penghargaan terhadap klien dalam pemberiaan pelayanan yang yang 

kompeten dengan didukung infrstruktur yang memadai.
5
 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shofiyyah, dengan judul hubungan 

antara kualitas pelayanan dengan pelaksanaan ANC di kabupaten Gresik, didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara antara kualitas pelayanan dengan pelaksanaan ANC di 

kabupaten Gresik (p value =0,000 < 0,05), semakin baik kualitas pelayanan tenaga kesehatan maka 

semakin baik cakupan ANC.
15

 

Menurut hasil penelitian bahwa bidan yang bukan delima ada yang melakukan pelayanan 

ANC yang baik yaitu 23 responden (74,2%), hal ini disebabkan karena sudah menjadi kewajiban 

bagi tenaga kesehatan untuk menambah dan memperbaharui informasi pelayanan ANC dan 

melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

dinas kesehatan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Status bidan praktek swasta sebagian besar dengan status bidan praktek swasta bukan delima 

(58,3%) 

2. Pelayanan Antenatal Care sebagian besar sesuai standar (58,3%)  

3. Ada hubungan yang signifikan antara status bidan praktek swasta dengan pelayanan antenatal 

care di wilayah kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tahun 2016 (p value= 0,024).  

 

SARAN 
1. Peneliti 

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini, dengan menambahan variabel bebas yang 

dapat mempengaruhi pelayanan antenatal care seperti pendidikan dan pelatihan pelayanan 

antenatal care, supervisi bidan koordinator dan lain-lain. 

2. Bidan 

Diharapkan bidan praktek swasta yang belum delima agar dapat mengikuti program bidan 

delima, sehingga dalam melakukan pelayanan ANC sesuai dengan standar pelayanan, serta 

dengan memasang famplet acuan pelayanan ANC sesuai dengan petunjuk dari Departemen 

Kesehatan. 

3. Dinas Kesehatan 

Mewajibkan pada bidan untuk meningkatkan pelayanan ANC sesuai standar 17 T dengan cara 

mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan ANC. 
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ABSTRAK 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota 

keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-

kegiatan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan data perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga di wilayah 

kerja Puskesmas Sunyaragi tahun 2013 dengan jumlah 1988 rumah tangga, status rumah tangga sehat baru mencapai 

60%. Padahal Rencana Strategis (Restra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 mencantumkan target 70% rumah 

tangga sudah mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan, sikap dan karakteristik ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah 

kerja Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon Tahun 2014. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survey analitik dengan menggunakan desain penelitian cross 

sectional. Hal yang ingin di teliti adalah hubungan antara pengetahuan, sikap dan karakteristik ibu dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Pengolahan dan 

analisa data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistic Package For Social Science) versi 18. Populasi 

penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi kota cirebon yaitu 

sebanyak 2761 responden. Jumlah sampel sebanyak 97 ibu rumah tangga yang diambil secara systematic random 

sampling. Data dianalisis secara statistik menggunakan Uji Chi Square pada tingkat kemaknaan 5% (0,05). 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa umur (P-value = 0,584), tidak ada hubungan antara umur dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Tingkat pendidikan (P-value) = 0,000), ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Status pekerjaan (P-value = 1,000), tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Pengetahuan (P-value = 0,000), ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat. Sikap (P-value = 0,000), ada hubungan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Karakteristik Ibu ( umur, tingkat pendidikan,  status pekerjaan)  

 

 
ABSTRACT 

Clean and healthy living behavior is all the health behaviors conducted on the awareness that a family member or 

family to help themselves in the field of health and can play an active role in the activities in public health. Based on 

data from a clean and healthy living behavior order households in Puskesmas Sunyaragi 2013 to 1988 the number of 

households, household healthy status only reached 60%. Whereas the Strategic Plan (Restra) The Ministry of Health in 

2010-2014 included a target of 70% of households own practice clean and healthy living behavior. This study aims to 

determine the relationship of knowledge, attitudes and behavior characteristics of mothers with healthy and clean life in 

order households in Puskesmas Sunyaragi Cirebon 2014. 

The method used in this research is analytic survey using cross sectional design. Things that you want to study is that 

the relationship between knowledge, attitude and behavior characteristics of mothers with healthy and clean life. Data 

was collected through interviews using a questionnaire. Processing and analysis of data using SPSS (Statistic Package 

For Social Science) version 18. The study population was a housewife in the working area of Puskesmas Sunyaragi 

UPTD Cirebon city as many as 2761 respondents. The total sample of 97 housewives who were taken by systematic 

random sampling. Data were statistically analyzed using Chi Square test at the 5% significance level (0.05). 

Statistical test results showed that age (P-value = 0.584), there was no relationship between age and behavior of clean 

and healthy. The level of education (P-value) = 0,000), there is a correlation between level of education and behavior of 

clean and healthy. Employment status (P-value = 1.000), there was no association between employment status with a 

clean and healthy living behavior. Knowledge (P-value = 0.000), there is a relationship between knowledge and 

behavior of clean and healthy. Attitudes (P-value = 0.000), there is a correlation between attitude and behavior of 

healthy and clean life. 

Keywords: Knowledge, Attitude, Mrs. characteristics (age, education level, employment status) 
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PENDAHULUAN 

  Sehat merupakan hak asasi manusia dan merupakan intervensi untuk kehidupan yang 

produktif. Sehat juga merupakan prasyarat agar hidup kita menjadi lebih berarti, sejahtera, dan 

bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut seseorang wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan 

kesehatan secara terus-menerus.
1
 

  Harapan tersebut dapat terwujud apabila masyarakat diberdayakan sepenuhnya dengan 

sumber daya yang dimilikinya untuk dapat menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

kehidupannya sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, Institusi Kesehatan dan 

Tempat-tempat umum.
1
 

 Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, 

pemberdayaan, dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian 

khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan 

keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, yaitu 

dengan pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan 

yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. 

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, 

perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Iptek serta globalisasi dan demokratisasi. Dengan 

semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku 

dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus 

berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap 

kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi 

produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan 

kandungan gizi yang cukup, seimbang dan terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status 

gizi yang baik.
1
 

 Perilaku hidup bersih dan sehat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari dalam 

lingkungan sekitar, seperti lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan institusi kesehatan. 

Perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga merupakan bentuk perwujudan 

paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan dan keluarga, yang bertujuan untuk 

meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatannya.
2
 

 Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Di dalam keluarga terjadi interaksi dan 

komunikasi antara anggota keluarga yang menjadi awal penting dari suatu proses pendidikan. 

Ditanamkannya Perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapat menciptakan 

keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat akan membentuk masyarakat, desa dan kelurahan, 

kecamatan, kabupaten, provinsi dan bangsa yang sehat. Bangsa yang sehat memiliki derajat 

kesehatan yang tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas bangsa tersebut.
2
 

 Dalam rumah tangga ibu mempunyai peran yang sangat besar dalam memberi contoh, 

teladan, pendidikan di suatu keluarga daripada ayah.
 
Ibu juga lebih mendominasi dalam hal 

pengaturan menu makanan dan menjaga kebersihan rumah, termasuk di dalam memberikan 

pendidikan kesehatan di keluarga, seperti menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3
   

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan tersebut antara 

lain melalui perubahan perilaku dengan menerapkan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) Kab/Kota sehat. Program perilaku hidup bersih dan sehat telah diluncurkan sejak tahun 

1996 oleh Departemen Kesehatan yaitu oleh Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat yang saat ini 

disebut Pusat Promosi Kesehatan, namun sampai sekarang hasilnya belum memenuhi harapan.
4 

Menurut indeks pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2010, rata-rata persentase perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) nasional hanya 35,68%, artinya hanya 35,68% dari total warga 

Indonesia yang telah berperilaku hidup bersih dan sehat.
5 

Secara keseluruhan perilaku tidak sehat tentunya berisiko mengundang datangnya berbagai 

penyakit. Tidak mustahil bila kasus-kasus penyakit akibat perilaku tidak sehat seperti jantung 

koroner, diabetes tipe II, hipertensi dan obesitas masih banyak ditemukan. Penyakit Diare, Ispa 

Penyakit ini lebih banyak dipengaruhi kondisi sanitasi lingkungan yang buruk seperti akses air 

bersih yang belum dinikmati semua lapisan dan jamban sehat yang juga belum dipunyai disetiap 
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rumah tangga. Selain dipengaruhi oleh perilaku dan sanitasi lingkungan, kesehatan masyarakat juga 

dipengaruhi oleh tingkat ekonomi sosial dan pendidikan. Semakin rendah tingkat ekonomi sosial 

dan pendidikan seseorang maka semakin rendah status kesehatannya.
6 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan penduduk yang telah memenuhi 

kriteria perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik hanya sebesar 38,7% dengan pencapaian 

rendah berturut-turut adalah di Papua (24,4%), Nusa Tenggara Timur (26,8%), Gorontalo (27,8%) 

dan Sumatra Barat (28,2%).
7 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan bahwa di Jawa Barat, 

masalah lingkungan berakar pada buruknya perilaku masyarakat dan rendahnya pengawasan 

kualitas lingkungan yang berdampak pada tingginya intensitas penyakit. Namun, dalam sisi perilaku 

hidup sehat dan bersih (PHBS), Jawa Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, cakupan 

perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga meningkat menjadi 56,8%.
8 

Menurut hasil laporan Program perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga di Kota 

Cirebon tahun 2012 mencapai 54,4%, sedangkan tahun 2011 pencapaian 52,3% dari target 65% 

maka hasil pada tahun 2012 meningkat 2,1%.
9 

Berdasarkan hasil laporan 10 besar penyakit di wilayah kerja Puskesmas Sunyaragi tahun 2013 

terdapat beberapa penyakit terbesar yaitu ISPA 16,38%, penyakit kulit 12%. Kasus penyakit ini 

sangat dipengaruhi oleh perilaku dan sanitasi lingkungan.
10 

Berdasarkan data perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga di wilayah kerja 

Puskesmas Sunyaragi tahun 2013 dengan jumlah 1988 rumah tangga, status rumah tangga sehat 

baru mencapai 60%, diantaranya cakupan ASI eksklusif mencapai 56%, tidak merokok di dalam 

rumah mencapai 55%.
8
 Padahal Rencana Strategis (Restra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-

2014 mencantumkan target 70% rumah tangga sudah mempraktekkan PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) pada tahun 2014.
4 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang adalah faktor predisposisi yaitu 

meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, persepsi seseorang terhadap 

perilaku kesehatan.
11 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Ramdaniati, 2008, menyebutkan dari hasil analisis 

bivariat ternyata ada hubungan antara pendidikan, pengetahuan dan sikap terhadap Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat pada tatanan rumah tangga.
6
   

Penelitian yang dilakukan Mahfudhah, 2012 menyebutkan dari hasil analisis bivariat menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan pekerjaan ibu terhadap perilaku hidup bersih 

dan sehat.
12

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan karakteristik 

ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas 

Sunyaragi Kota Cirebon Tahun 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode rancangan survey analitik dengan 

menggunakan pendekatan Survey Analitik Cross Sectional. Variabel terikat dalam penelitian ini 

yaitu perilaku hidup bersih dan sehat pada ibu rumah  tangga dan variabel bebasnya yaitu umur, 

pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan dan sikap.
13  

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 

rumah tangga yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi periode bulan Januari - 

Desember tahun 2013 sebanyak 2761 ibu rumah tangga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 

ibu rumah tangga. Pengambilan sampel dengan cara systematic random sampling. Dalam penelitian 

ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi : Memiliki anak umur > 6 bulan – 5 

tahun,  Sehat jasmani dan rohani, Berdomisili di Kelurahan Sunyaragi,  Bersedia menjadi 

responden, sedangkan kriteria eksklusinya adalah ibu yang tidak memiliki anak, wanita menopause, 

manusia lanjut usia (manula). Analisis univariat dilakukan dengan tujuan untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Untuk analisis 

bivariat  dilakukan uji statistik dengan chi square.  
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HASIL PENELITIAN 

Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Pengetahuan dan Sikap Responden  

    

 Tabel 1. Distribusi Frekuensi Menurut Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, 

                 Pengetahuan dan Sikap  Responden  

 
Distribusi Frekuensi Menurut Umur Responden  

 

Umur Jumlah (n) Persentase (%) 

Dewasa akhir 28 28,9  
Dewasa awal 69 71,1  
Distribusi Frekuensi Menurut Tingkat Pendidikan  

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (n) Persentase (%) 

Rendah 39 40,2  
Tinggi 58 59,8  
Distribusi Frekuensi Menurut Status Pekerjaan  

 

Status Pekerjaan Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Bekerja 73 75,3  
Bekerja 24 24,7  
Distribusi Frekuensi Menurut Pengetahuan 

 

Pengetahuan Jumlah (n) Persentase (%) 

Kurang Baik 44 45,4  
Baik 53 54,6  
Distribusi Frekuensi Menurut  Sikap  

 

        Sikap  Jumlah (n) Persentase (%) 

Negatif 41 42,3  
Positif 56 57,7  

  

 Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 97 responden yang diteliti sebagian besar 

responden merupakan  kelompok umur dewasa awal (26-35 tahun) yaitu sebanyak 69 responden 

(71,1%), terdapat 58 responden (59,8 %) dengan tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 73 responden 

(75,3%) yang tidak bekerja, responden yang tingkat pengetahuannya baik sebanyak 53 responden 

(54,6%) dan yang menunjukkan sikap positif sebanyak 56 responden (57,7%).  

 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

 

  Tabel 2. Distribusi Frekuensi Menurut Perilaku Hidup Bersih dan sehat Responden 

 
PHBS n  % 

Tidak PHBS 

PHBS 

46 

51 

47,4 

52,6 

Total 97 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 97 responden yang diteliti ternyata terdapat 46 

responden (47,4%) yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan sebanyak 51 responden 

(52,6%) yang berperilaku hidup bersih dan sehat. 
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Hubungan antara Umur dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

 

    Tabel 3. Hubungan antara Umur dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 

 

Umur 

Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat  Total 
P – Value 

Tidak PHBS PHBS 

n % n % n % 

Dewasa akhir 

Dewasa awal 

15 

31 

53,6 

44,9 

13 

38 

46,4 

55,1 

28 

69 

100,0 

100,0 

0,584 

Total 46 47,4 51 52,6 97 100,0 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa umur responden dewasa akhir ada 28 responden 

yang terdiri dari 15 responden (53,6%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 13 responden 

(46,4%) berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan umur responden dewasa awal ada 69 

responden yang terdiri dari 31 responden (44,9%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 38 

responden (55,1%) berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Hasil uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,584, maka Ho diterima 

artinya hasil uji ini tidak bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

antara umur ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Tabel 4. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  
Total P – Value 

Tidak PHBS PHBS 

n % n % n %  

Rendah 

Tinggi   

34 

12 

87,2 

20,7 

5 

46 

12,8 

79,3 

39 

58 

100,0 

100,0 

0,000 

Total 46 47,4 51 52,6 97 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang rendah ada 39 

responden yang terdiri dari 34 responden (87,2%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 5 

responden (12,8%) berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan responden dengan tingkat 

pendidikan tinggi ada 58 responden yang terdiri dari 12 responden (20,7%) tidak berperilaku hidup 

bersih dan sehat dan 46 responden (79,3%) berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Hasil uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, maka Ho ditolak 

artinya hasil uji ini bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara 

tingkat pendidikan ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

 

Hubungan antara Status Pekerjaan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Tabel 5. Hubungan antara status pekerjaan dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 

 

 Status 

Pekerjaan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  
Total 

P Value Tidak PHBS PHBS 

N % n % n % 

Tidak bekerja  

Bekerja   

35 

11 

47,9 

45,8 

38 

13 

52,1 

54,2 

73 

24 

100,0 

100,0 

1,000 

Total 46 47,4 51 52,6 97 100,0 
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Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa status pekerjaan responden yang tidak bekerja ada 

73 responden yang terdiri dari 35 responden (47,9%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan  

38 responden (52,1%) berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan responden yang bekerja ada 

24 responden yang terdiri dari 11 responden (45,8%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 

13 responden (54,2%) berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Hasil uji statistik dengan Chi  Square diperoleh nilai P-Value sebesar 1,000, maka Ho 

diterima artinya hasil uji ini tidak bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan antara status pekerjaan ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah 

tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

 

Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

 

Tabel 6. Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 

 

Pengetahuan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  
Total 

P Value Tidak PHBS PHBS 

n  % n % n % 

Kurang 

Baik  

33 

13 

75,0 

24,5 

11 

40 

25,0 

75,5 

44 

53 

100,0 

100,0 

0,000 

Total 46 47,4 51 52,6 97 100,0 

 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan kurang ada 44 

responden yang terdiri dari 33 responden (75,0%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 11 

responden (25,0%) berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan responden dengan pengetahuan 

baik ada 53 responden yang terdiri dari 13 responden (24,5%) tidak berperilaku hidup bersih dan 

sehat dan 40 responden (75,5%) berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Hasil uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, maka Ho ditolak 

artinya hasil uji ini bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

 

Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Tabel 7. Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

 

Sikap 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  Total 

P Value Tidak PHBS PHBS 

n     % n  % n % 

Negatif  

Positif   

33 

13 

80,5 

23,2 

8 

43 

19,5 

76,8 

41 

56 

100,0 

100,0 

0,000 

Total 46 47,4 51 52,6 97 100,0 

 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa responden dengan sikap negatif ada 41 responden 

yang terdiri dari 33 responden (80,5%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 8 responden 

(19,5%) berperilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan responden dengan sikap positif ada 56 

responden yang terdiri dari 13 responden (23,2%) tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dan 43 

responden (76,8%) berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Hasil uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, maka Ho ditolak 

artinya hasil uji ini bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara 

sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 
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PEMBAHASAN  

Hubungan antara Umur dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

 Umur adalah umur yang terhitung saat dilahirkan sampai saat akan berulang tahun. Semakin 

cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan 

bekerja.
11 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan uji statistik Chi 

Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,584, maka Ho diterima artinya hasil uji ini tidak bermakna 

secara statistik, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara umur ibu dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi 

Kota Cirebon tahun 2014. 

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman Setyono, P, 1997 dalam 

penelitiannya tentang gambaran Pengetahuan, sikap dan karakteristik sosio demografi ibu dalam 

pemanfaatan pertolongan persalinan di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, menyatakan bahwa 

semakin tinggi umur ibu maka akan semakin memilih bidan untuk menolong persalinannya.
14 

Perilaku merupakan respon dari stimulus atau rangsangan dari luar organisme, dalam hal ini 

manusia. Namun dalam memberikan respon setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi faktor-

faktor internal dan eksternal dari orang itu sendiri. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

orang tersebut untuk mengambil keputusan berperilaku tertentu yaitu umur. Semakin tinggi umur 

seseorang maka akan semakin matang daya berfikirnya dan banyak pengalaman untuk berperilaku 

tertentu, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat.  

Dalam penelitian hubungan pengetahuan, sikap dan karakteristik ibu dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota 

Cirebon tahun 2014 didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur ibu 

rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat disebabkan oleh variabel lain, 

salah satunya yaitu kurang maksimalnya kegiatan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat. Hal ini sesuai dengan penelitian Rio, 2005 yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara 

tingkat keterpaparan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat pada ibu rumah tangga di Kelurahan Sawangan Depok. 

 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain 

menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin 

mudah dalam memperoleh dan menerima informasi. Sehingga kemampuan ibu lebih berfikir secara 

rasional.
15

 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan uji statistik 

dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, maka Ho ditolak artinya hasil uji ini 

bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

Hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Eka Afrianti Putri di wilayah kerja 

Puskesmas Lubuk Alung tahun 2009, menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat.10 Hasil penelitian lain yang dilkukan oleh Amalia, 2009, 

menemukan adanya hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan perilaku hidup bersih 

dan sehat di Pasar Kliwon dan Jebres Kota Surakarta.
10 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang yaitu faktor predisposisi 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan persepsi seseorang terhadap 

perilaku kesehatan. Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh dalam membentuk 

pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan dan penilaian seseorang terhadap kesehatan.
9
 Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin sadar 

dan peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungannya. 

 

Hubungan antara Status Pekerjaan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Pekerjaan adalah simbol status seseorang dimasyarakat. Pekerjaan adalah jembatan untuk 

memperoleh uang (ekonomi) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan 
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tempat kesehatan yang diinginkan.
15

 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan 

menggunakan uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 1,000, maka Ho 

diterima artinya hasil uji ini tidak bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan antara status pekerjaan ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah 

tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

Penelitian tentang gambaran pengetahuan, sikap dan karakteristik sosio demografi ibu dalam 

pemanfaatan pertolongan persalinan di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dalam penelitian yang 

serupa menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan ibu yang bekerja akan meningkatkan 

pencarian persalinan oleh tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara ibu 

yang bekerja dengan pemilihan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang merupakan salah 

satu indikator PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat).
14 

Ibu rumah tangga yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian alokasi pendapatan untuk kebutuhan kesehatan bertambah 

besar. Namun hasil penelitian pada ibu rumah tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi 

Kota Cirebon menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara status pekerjaan 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Peneliti berasumsi hal ini dapat dikarenakan penghasilan 

yang diperoleh ibu rumah tangga tersebut tidak dalam jumlah yang besar sehingga pendapatan 

mereka tidak besar dan hanya cukup untuk menambah biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu 

juga dapat disebabkan oleh kesibukan ibu yang bekerja sehingga hanya memiliki sedikit waktu 

untuk mengatur menu keluarga dan menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. 

 

Hubungan antara Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap 

suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
11

  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, maka 

Ho ditolak artinya hasil uji ini bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah 

kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

 Berdasarkan penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga terhadap 

perilaku hidup bersih dan sehat, menyatakan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan tinggi tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat berperan bagi keluarganya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat.
16

 Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk perilaku 

seseorang. Dari pengalaman dan penelitian sebelumnya terbukti bahwa perilaku didasari oleh 

pengetahuan akan bertahan lebih lama daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.   

 

Hubungan antara Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan 

tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.
3
 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan 

dengan menggunakan uji statistik dengan Chi Square diperoleh nilai P-Value sebesar 0,000, maka 

Ho ditolak artinya hasil uji ini bermakna secara statistik, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 

antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

Hal ini sesuai dengan penelitian hutagalung tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu 

dalam menimbangkan anaknya di Posyandu Kotif, Palu, dinyatakan  bahwa semakin positif sikap 

ibu terhadap posyandu semakin besar proporsi ibu-ibu yang menimbangkan anaknya. Dimana 

menimbang bayi di posyandu merupakan salah satu indikator perilku hidup bersih dan sehat.
14

 

Sikap secara nyata menunjukkan adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang emosional terhadap stimulus sosial.
17 
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Penentuan sikap yang utuh diperlukan komponen kepercayaan, emosional dan kecenderungan. 

Perilaku yang didasari oleh sikap yang positif akan bersifat long lasting (bertahan lama) 

dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh sikap positif. 
 

SIMPULAN 

1. Tidak ada hubungan antara umur ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah 

tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

2. Ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan 

rumah tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

3. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

tatanan rumah tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

4. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah 

tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

5. Ada hubungan antara sikap dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga di 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Sunyaragi Kota Cirebon tahun 2014. 

 

SARAN 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Cirebon 

1) Bagi Dinas Kesehatan Kota Cirebon disarankan dapat terus berupaya meningkatkan program 

kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat.  

2) Memberikan intervensi yang tepat sesuai sasaran. Merencanakan dan menganggarkan dana 

untuk membuat program khusus terkait PHBS yang bersifat promotif seperti penyuluhan 

secara langsung maupun tidak langsung melalui media spanduk, poster, media elektronik 

dan lain-lain. 

2. Bagi UPTD Puskesmas Sunyaragi  

1) Bagi puskesmas setempat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk terus mengembangkan dan menjalankan program PHBS agar lebih ditingkatkan lagi, 

selain didata sebaiknya hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar untuk perbaikan 

sehingga tiap pendataan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. 

2) Diharapkan agar petugas puskesmas lebih meningkatkan pemberian penyuluhan kepada 

masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih 

dan sehat, dan masyarakat lebih bisa menjaga kesehatan keluarganya dan menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga setiap hari. 
3) Diharapkan ada peningkatan tenaga promosi kesehatan di puskesmas dari segi kualitas dan 

kuantitasnya serta puskesmas menggandakan buku pedoman dan kartu PHBS agar petugas 

yang melaksanakan tugas mempunyai sarana dan mampu meningkatkan kualitas 

pemahaman petugas. 

4) Diharapkan ada peningkatan peran serta masyarakat dalam mengenal PHBS dengan 

mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas. 

3. Bagi Ibu Rumah Tangga 

Penelitian ini diharapkan agar ibu-ibu lebih termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, 

dan perilaku hidup bersih dan sehat agar menjadi lebih baik lagi.  Pengetahuan tersebut bisa 

didapat dari buku, majalah, televisi, radio ataupun berdasarkan dari pengalaman 
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ABSTRAK 

Tidak keluarnya ASI pada hari-hari pertama setelah melahirkan menjadi salah satu penyebab tidak terwujudnya 

pemberian ASI ekskusif. Terlambatnya pengeluaran ASI dapat disebabkan oleh terhambatnya sekresi oksitosin yang 

sangat berperan dalam kelancaran pengeluaran ASI. Pijat oksitosin merupakan  salah satu cara yang efektif untuk 

merangsang sekresi oksitosin. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pijat oksitosin terhadap pengeluaran ASI 

pada ibu post partum primipara di Ruang Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2015. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy Experiment, populasi dalam penelitian ini adalah ibu post partum 

primipara di Ruang Widya Rumah Sakit Ciremai pada tanggal 11 Maret sampai 1 April 2015. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 12 responden untuk setiap kelompok.  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan teknik pengambilan data dengan cara penyebaran kuesioner. 

Penelitian menggunakan ujibeda t-test independent. Penelitian dilakukan di Ruang Widya Rumah Sakit Ciremai 

Cirebon pada tanggal 11 Maret sampai 1 April 2015. 

Dari hasil penelitian didapatkan pengeluaran ASI pada kelompok intervensi dalam kategori lancar yaitu sebanyak 75% 

sedangkan pada kelompok control dalam kategori tidak lancar yaitu sebanyak 75%. Hasil analisa bivariat dengan 

menggunakan uji beda t-test independent sample diperoleh nilai signifikansi 0,000, dibandingkan dengan nilai 

signifikansi α=5% (0,05) maka    p value < 0,05 berarti ada pengaruh pijat oksitosin terhadap kelancaran pengeluaran 

ASI ibu post partum primipara. 

Sehubungan dengan hasil penelitian diharapkan perlunya memberikan informasi tentang pijat oksitosin ini bagi  rumah 

sakit, ilmu keperawatan, praktik keperawatan dan  ibu post partum. 

Kata Kunci : Pijat Oksitosin, ASI, Ibu post partum primipara, Pengeluaran ASI 

 

 

ABSTRACT 

Breast milk that doesn’t come out on first day after birthing can be one cause of not realization exclusive breastfeeding. 

Delayed breast milk’s output can be cause by inhibition secretion of oxytocin which very important in continuity breast 

milk’s output. Oxytocin massage is one of method which effective for stimulates the secretion of oxytocin. The purpose 

of this research is to know the effect of oxytocin massage to continuity breast milk’s output on post partumprimipara’s 

mother in Widya Ward Ciremai Hospital Cirebon 2015. 

The type of this research is Quasy Experiment, and population in this research is post partumprimipara’s mother in 

Widya Ward Ciremai Hospital at 11
th

of March until 1
st
of April 2015.Sample was taken by purposive sampling 

technique with total sample is 12 samples for each group. Instrument that used in this research is questionnaire and data 

collection techniques used is by distributing questionnaire. This research is using t-test independent for research statistic 

test. This research conducted in Widya Ward Ciremai Hospital Cirebon 11
th

of March until 1
st
of April 2015. 

The result of this research is most of the output breast milk in intervention group in the smooth category as much 75%, 

but in control group most of the output breast milk in the not smooth category as much 75%. The result of the bivariat 

analysis by using t-test independent is obtained p value 0,000, be compared with p value in α=5% (0,05) so  p value < 

0,05and there iseffect of oxytocin massage to continuity breast milk’s output on post partumprimipara’s mother in 

Widya Ward Ciremai Hospital Cirebon 2015. 

Related with the result of this researchwill needs to provide information about oxytocin massage for hospital, nursing 

science, nursing practice and post partum’s mother. 

Keyword : Oxytocyn massage, Breast milk, Post partumprimipara’s mother, breast milk’s output 
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PENDAHULUAN  

Hasil kesepakatan global MDG`s (Millenium Development Goals) pada tahun 2015 

diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) menurun sebesar tiga perempatnya dan Angka Kematian 

Bayi (AKB) serta Angka Kematian Balita (AKBA) sebesar dua-pertiga dalam kurun waktu 1990-

2015.
1 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, kematian bayi dapat dicegah melalui 

pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan sejak melahirkan. UNICEF juga menjelaskan 

bahwa bayi yang diberi susu formula memiliki kemungkinan meninggal dunia pada bulan pertama 

kelahirannya dan mempunyai kemungkinan meninggal dunia 25 kali lebih tinggi daripada bayi yang 

diberi ASI eksklusif.
2
  

Prevalensi cakupan ASI eksklusif di provinsi Jawa Barat justru masih rendah dibandingkan 

dengan prevalensi di Indonesia dan juga mengalami penurunan pada tahun 2013. Dan provinsi Jawa 

Barat termasuk ke dalam 3 provinsi teratas dengan prevalensi cakupan ASI eksklusif terendah.
3
 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak diberikannya ASI eksklusif segera setelah 

melahirkan disebabkan karenan kurangnya pengeluaran ASI terutama pada ibu primipara. Ibu 

primipara seringkali mengalami masalah dalam menyusui karena kurangnya pengeluaran ASI dan 

keterlambatan menyusui, belum adanya pengalaman menyusui sebelumnya membuat tingkat stress 

pada ibu primipara lebih tinggi dibanding ibu yang sudah pernah melahirkan dan menyusui. Kurang 

lancarnya pengeluaran ASI pada minggu pertama setelah melahirkan disebabkan oleh kurangnya 

rangsangan hormon prolaktin dan oksitosin yang sangat berperan dalam kelancaran produksi dan 

pengeluaran ASI. 

Sebagian besar faktor yang mempengaruhi kelancaran pengeluaran ASI adalah kondisi 

psikologis ibu yang cemas, takut, memiliki perasaan negatif karena pada ibu post partum primipara 

tidak memiliki pengalaman menyusui. Kondisi psikologis ibu tersebut dan kurangnya rangsangan 

hormon oksitosin dapat menghambat pengeluaran hormon oksitosin sehingga ASI tidak bisa keluar 

dari payudara. Maka dari itu perlu adanya usaha  untuk  merangsang  hormon oskitosin  pada  ibu 

agar refleks let down baik. 

Untuk mengatasi masalah pengeluaran ASI yang disebabkan oleh menurunnya stimulasi 

hormon oksitosin dapat dilakukan usaha yaitu pijat oksitosin pada ibu post partum primipara. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana Pengaruh Pijat 

Oksitosin Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI Ibu Post Partum Primipara di Ruang Widya 

Rumah Sakit Ciremai Cirebon Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pijat oksitosin terhadap Kelancaran Pengeluran ASI ibu post partum primipara di Ruang 

Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2015. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy Eksperiment dengan rancangan yang 

digunakan adalah post test only control group design yaitu suatu pengukuran hanya dilakukan pada 

saat terakhir penelitian.
4 

 Dalam rancangan ini intervensi dilakukan hanya pada kelompok intervensi 

sedangkan pada kelompok kontrol tidak dilakukan intervensi. Kelompok intervensi diberikan 

intervensi dengan pijat oksitosin pada 2 jam post partum dan 6 jam post partum. Lalu dilakukan 

pengukuran kelancaran ASI pada 24 jam post partum. 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu post partum primipara di Ruang Widya Rumah 

Sakit Ciremai pada tanggal 11 Maret sampai 1 April 2015. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 12 responden untuk setiap kelompok. 

 Instrumen penelitian data terdiri dari: 1) Untuk variabel pijat oksitosin instrumen yang 

digunakan adalah buku panduan pijat oksitosin; 2) Untuk variabel kelancaran pengeluaran ASI 

instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan jumlah 9 pernyataan postitif; 3) Timbangan 

bayi yang sudah dilakukan tera terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dalam bentuk (%), dengan rumus 

sebagai berikut.
4  

Analisis univariat/deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran beberapa 
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variabel terikat (kelancaran pengeluaran ASI pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol). Uji 

bivariat dilakukan dengan uji statistik t-test independent. 

 

HASIL  PENELITIAN 

Kelancaran Pengeluaran ASI Ibu Post Partum Primipara pada Kelompok Intervensi dan 

Kelompok Kontrol 

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kelancaran Pengeluaran ASI pada Kelompok Intervensi dan Kontrol 

 
 

No 

 

Kelancaran  Pengeluaran  ASI 

Intervensi Kontrol 

n % n % 

1 Lancar 9 75 3 25 

2 Tidak Lancar 3 25 9 75 

 Total  12 100 12 100 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pada kelompok intervensi dengan 

pengeluaran ASI lancar sebanyak 9 responden (75%) sedangkan responden pada kelompok 

intervensi dengan pengeluaran ASI tidak lancar sebanyak 3 orang (25%). Pada kelompok kontrol 

dengan pengeluaran ASI tidak lancar sebanyak 9 responden (75%) sedangkan responden pada 

kelompok kontrol dengan pengeluaran ASI lancar sebanyak 3 orang (25%). 

 

Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI Ibu Post Partum Primipara 

 
 Tabel  2. Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI Ibu Post Partum Primipara 

 

No Kelompok 
Mean 

Mean 

Difference 
thitung df Sig. 

1. Intervensi  7,08 
2,583 4,201 22 0,000 

2. Kontrol  4,50 

 

Berdasarkan uji beda (independen t-test) didapatkan hasil perbedaan mean 2,583, mean pada 

kelompok intervensi adalah 7,08 sedangkan pada kelompok kontrol mempunyai mean sebesar 4,50,  

nilai thitung 4,201 dengan df 22 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan nilai thitung  4,201 bila 

dibandingkan nilai ttabel pada df 22 maka thitung >  ttabel (4,201 > 2,074) maka dapat disimpulkan ada 

pengaruh pijat oksitosin terhadap kelancaran pengeluaran ASI ibu post partum primipara. Selain 

dilihat dari nilai thitung  dapat dilihat juga dari nilai p value (signifikansi) 0,000 dibandingkan dengan 

nilai signifikansi α=5% (0,05) maka pvalue < 0,05 maka dapat disimpulkan ada pengaruh pijat 

oksitosin terhadap kelancaran pengeluaran ASI ibu post partum primipara atau pengeluaran ASI 

pada kelompok intervensi lebih lancar dibandingkan dengan pengeluaran ASI pada kelompok 

kontrol. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pijat 

oksitosin terhadap kelancaran pengeluaran ASI ibu post partum primipara. 

 

PEMBAHASAN 

Kelancaran Pengeluaran ASI Ibu Post Partum Primipara 

Ibu primipara seringkali mengalami masalah dalam menyusui karena kurangnya 

pengeluaran ASI dan keterlambatan menyusui, belum adanya pengalaman menyusui sebelumnya 

membuat tingkat stres pada ibu primipara lebih tinggi dibanding ibu yang sudah pernah melahirkan 

dan menyusui. Sedangkan stress merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pengeluaran 

ASI. Faktor tersebut yang  mungkin menyebabkan pada kelompok kontrol penelitian ini sebagian 

besar pengeluaran ASInya tidak lancar yaitu sebanyak 75%. Sedangkan pada kelompok intervensi 

pengeluaran ASInya sebagian besar lancar. Itu dikarenakan pada kelompok intervensi diberikan 

terapi pijat oksitosin yang mempunyai manfaat merangsang sekresi hormon oksitosin, dimana 

hormon oksitosin ini berperan dalam refleks let down atau pelepasan ASI. Berdasarkan teori faktor-
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faktor yang mempengaruhi ASI adalah IMD (Inisiasi Menyusu Dini), teknik menyusui, perawatan 

payudara dan kondisi psikologis ibu. 
5,6,7

 

Menurut Cox disebutkan bahwa ibu yang tidak menyusui bayinya pada hari-hari pertama 

menyusui disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan ibu akan kurangnya produksi ASI dan 

pengeluaran ASI serta kurangnya pengetahuan ibu tentang proses menyusui.
8
 Emosi ibu dapat 

berpengaruh pada fisiologi pelepasan ASI.Keadaan stres, seperti keadaan bingung, pikiran kacau, 

ketakutan tidak bisa menyusui bayi serta kecemasan.
7
 Hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Iin Febrina yang menunjukkan hasil 73,3% ibu post partum primipara mengalami 

kecemasan ringan dan 66,7% dari ibu post partum primipara tersebut mengalami pengeluaran ASI 

tidak lancar dan terdapatnya hubungan yang bermakna antara tingkat kecemasan dengan kelancaran 

pengeluaran ASI pada ibu post partum primiparadengan p=0,019.
9 

Kelancaran pengeluaran ASI atau refleks let down dipengaruhi oleh hormon oksitosin. 

Apabila ibu mengalami kesulitan akibat kurangnya refleks ini, dapat dibantu dengan pemijatan 

payudara, pemijatan punggung/tulang belakang, penghangat payudara dengan mandi air hangat, 

atau menyusui dalam situasi yang tenang. Pemijatan punggung yang bisa digunakan sebagai salah 

satu usaha untuk pemeliharaan pengeluaran air susu adalah dengan merangsang pengeluaran 

hormon oksitosin agar dapat memeras keluar air susu adalah pijat oksitosin. Pijat oksitosin 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk merangsang sekresi oksitosin. Pijat oksitosin adalah 

pemijatan pada sepanjang tulang belakang (vertebra) sampai tulang kosta kelima-keenam dan 

merupakan usaha untuk meningkatkan hormon oksitosin.
10

 

Melalui pijatan atau rangsangan pada tulang belakang, neurotransmitter akan merangsang 

medulla oblongata langsung mengirim pesan ke hipothalamus di hipofise posterior untuk 

mengeluarkan oksitosin yang menyebabkan buah dada mengeluarkan air susunya. Dengan pijatan di 

daerah tulang belakang ini juga akan merelaksasi ketegangan dan menghilangkan stres. Dengan 

begitu hormon oksitosin keluar dan akan membantu pengeluaran air susu ibu, dibantu dengan 

isapan bayi pada puting susu pada saat segera setelah bayi lahir dengan keadaan bayi normal.
11

 

Pace, B juga menyatakan bahwa pijat secara signifikan dapat mempengaruhi sistem saraf 

perifer, meningkatkan rangsangan dan konduksi impuls saraf, melemahkan dan menghentikan rasa 

sakit serta meningkatkan aliran darah ke jaringan dan organ. Disamping itu membuat otot menjadi 

fleksibel dan memberikan efek terapi dan santai sehingga merasa nyaman dan rileks pada ibu  yang 

baru saja melewati proses persalinannya  sering merasa kelelahan dan stres  akibat rasa sakit yang 

dialami saat menjalani persalinannya, serta ketegangan otot.
12

 

Untuk memperlancar pengeluaran ASI dapat dilakukan dengan cara ibu harus aktif mencari 

informasi tentang menyusui dan ASI sehingga meskipun ibu primipara belum mempunyai 

pengalaman menyusui tetapi ibu tidak stres, bingung atau tidak percaya diri saat menyusui. Selain 

itu pemijatan payudara, asupan nutrisi yang cukup, pemijatan punggung/tulang belakang, 

penghangat payudara dengan mandi air hangat, atau menyusui dalam situasi yang tenang dapat 

membantu pengeluaran ASI agar lancar. 

 

Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI Ibu Post Partum Primipara 

Pijat oksitosin ini adalah pijatan pada bagian punggung sepanjang tulang belakang yang 

berguna untuk merangsang sekresi hormon oksitosin yang berguna untuk kelancaran pengeluaran 

ASI. Terbukti 9 dari 12 ibu post partum primipara yang telah diberikan intervensi pijat oksitosin 

pengeluaran ASInya lancar. Ini dikarenakan pijat oksitosin dapat merilekskan kondisi ibu post 

partum sehingga ibu tidak stres dan akhirnya hormon oksitosin dapat disekresi. Selain itu pijatan 

pada sepanjang tulang belakang sampai kosta kelima-keenam ini dianggap merupakan titik yang 

dapat membantu sekresi oksitosin. 

Sebenarnya, laktasi melibatkan proses produksi dan pengeluaran ASI. Produksi ASI sudah 

dimulai sejak kehamilan, dan pengeluaran ASI masih dihambat selama masa kehamilan. Segera 

setelah bayi dan placenta lahir, estrogen  dan progesteron turun drastis sehingga kerja prolaktin dan 

okstosin akan  maksimal sehingga pengeluaran dan pengeluaran ASI akan lancar. Tidak keluarnya 
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ASI tidak semata karena produksi ASI tidak ada atau tidak mencukupi, tetapi sering kali produksi 

ASI cukup namun pengeluarannya yang dihambat akibat hambatan sekresi oksitosin.
12

 

Hormon oksitosin disebut juga dengan hormon cinta kasih, sehingga bila kondisi ibu senang, 

tenang, dan nyaman, produksi oksitosin akan meningkat.
13

 Sebaliknya faktor-faktor yang 

menghambat sekresi okistosin adalah keadaan stress, seperti keadaan bingung, pikiran kacau, 

ketakutan tidak bisa menyusui bayi serta kecemasan.
7
 

Kelancaran pengeluaran ASI atau refleks let down dipengaruhi oleh hormon oksitosin. 

Apabila ibu mengalami kesulitan akibat kurangnya refleks ini, dapat dibantu dengan pemijatan 

payudara, pemijatan punggung/tulang belakang, penghangat payudara dengan mandi air hangat, 

atau menyusui dalam situasi yang tenang. Pemijatan punggung yang bisa digunakan sebagai salah 

satu usaha untuk pemeliharaan pengeluaran air susu adalah dengan merangsang pengeluaran 

hormon oksitosin agar dapat memeras keluar air susu adalah pijat oksitosin. Pijat oksitosin 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk merangsang sekresi oksitosin. Pijat oksitosin adalah 

pemijatan pada sepanjang tulang belakang (vertebra) sampai tulang kosta kelima-keenam dan 

merupakan usaha untuk meningkatkan hormon oksitosin.
10

 

Melalui pijatan atau rangsangan pada tulang belakang, neurotransmitter akan merangsang 

medulla oblongata langsung mengirim pesan ke hipothalamus di hipofise posterior untuk 

mengeluarkan oksitosin yang menyebabkan buah dada mengeluarkan air susunya. Dengan pijatan di 

daerah tulang belakang ini juga akan merelaksasi ketegangan dan menghilangkan stres. Dengan 

begitu hormon oksitosin keluar dan akan membantu pengeluaran air susu ibu, dibantu dengan 

isapan bayi pada puting susu pada saat segera setelah bayi lahir dengan keadaan bayi normal.
11

  

Pace, B juga menyatakan bahwa pijat secara signifikan dapat mempengaruhi sistem saraf 

perifer, meningkatkan rangsangan dan konduksi impuls saraf, melemahkan dan menghentikan rasa 

sakit serta meningkatkan aliran darah ke jaringan dan organ. Disamping itu membuat otot menjadi 

fleksibel dan memberikan efek terapi dan santai sehingga merasa nyaman dan rileks pada ibu  yang 

baru saja melewati proses persalinannya  sering merasa kelelahan dan stres  akibat rasa sakit yang 

dialami saat menjalani persalinannya, serta ketegangan otot. 
12

 

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Umah 

dengan hasil penelitian yaitu pengeluaran ASI pada kelompok intervensi pijat oksitosin lebih cepat 

daripada kelompok kontrol dan hasil uji independent sample test didapatkan p value = 0,000 (p < 

0,05), artinya ada pengaruh pijat oksitosin terhadap pengeluaran ASI pada ibu pasca salin normal di 

Dusun Sono Desa Ketanen Kecamatan Panceng Gresik.
12

 

Untuk meningkatkan pengaruh pijat oksitosin terhadap kelancaran pengeluaran ASI agar lebih 

maksimal adalah dengan cara memperhatikan hal-hal berikut: orang yang akan melakukan 

intervensi harus lebih dulu melakukan pendekatan agar ibu merasa nyaman dengan orang yang akan 

melakukan intervensi, kondisi ibu saat dilakukan intervensi harus rileks dan nyaman, kondisi tempat 

melakukan intervensi juga harus tenang. Selain itu juga bisa dengan cara mengkombinasikan terapi 

pijat oksitosin ini dengan teknik mermet (pijat payudara), atau mengkompres payudara terlebih 

dahulu sebelum melakukan pijat oksitosin. 

 

KESIMPULAN 

1. Pengeluaran ASI pada kelompok intervensi sebagian besar responden memiliki pengeluaran ASI 

yang lancar yaitu sebanyak 9 responden (75%). Sedangkan pengeluaran ASI pada kelompok 

kontrol sebagian besar responden memiliki pengeluaran ASI yang tidak lancar yaitu sebanyak 9 

responden (75%) 

2. Berdasarkan uji beda (independen t-test) didapatkan hasil nilai signifikansi 0,000, pvalue< 0,05 

maka dapat disimpulkan ada pengaruh pijat oksitosin terhadap kelancaran pengeluaran ASI ibu 

post partum primipara atau pengeluaran ASI pada kelompok intervensi lebih lancar 

dibandingkan dengan pengeluaran ASI pada kelompok kontrol. 
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SARAN 

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mengontrol faktor 

nutrisi, membandingkan antara intervensi pijat oksitosin dengan intervensi lain seperti perawatan 

payudara, menyusui dini dan teratur atau dapat melakukan penelitian kombinasi pijat oksitosin 

dengan terapi lain yang dapat memperlancar pengeluaran ASI. 

2. Diharapkan informasi materi pijat oksitosin ini dapat diberikan khususnya di ilmu keperawatan 

maternitas tentang tindakan yang dapat meningkatkan kelancaran pengeluaran ASI pada ibu post 

partum primipara. 

3. Diharapkansetiap penolong persalinan melalukan pijatoksitosin  dan mengajarkan kepada 

keluarga agar melakukan pijat  oksitosinsecararutin 2 kali dalam sehari. Tetapi sebelum itu 

diharapkan adanya pelatihan untuk tenaga keperawatan tentang intervensi pijat oksitosin 

sehingga perawat dapat mengajarkan teknik ini pada ibu post partum. 

4. Diharapkan rumah sakit dapat menyebarluaskan informasi tentang pijat oksitosin ini sebagai 

terapi komplementer untuk meningkatkan kelancaran pengeluaran ASI. Lebih baik lagi apabila 

rumah sakit bisa membuat SOP pijat oksitosin dan membuat pelatihan pijat oksitosin kepada 

setiap tenaga kesehatan penolong persalinan (bidan maupun perawat). 

5. Setelah diberikan informasi dan pengetahuan tentang pijat oksitosin diharapkan ibu post partum 

primipara mempraktikkannya agar ASI segera keluar sehingga dapat terwujudnya pemberian 

ASI eksklusif pada bayinya. 
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ABSTRAK 

Nyeri persalinan dapat menimbulkan stres yang menyebabkan pelepasan hormon yang berlebihan seperti katekolamin 

dan steroid. Hormon ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan otot polos dan vasokontriksi pembuluh darah. Hal ini 

dapat mengakibatkan penurunan kontraksi uterus,penurunan sirkulasi utero plasenta, pengurangan aliran darah dan 

oksigen ke uterus, serta timbulnya iskemia uterus yang membuat impuls nyeri bertambah banyak akupresur, stimulasi 

kulit dapat memberi efek penurunan nyeri yang efektif. Tehnik akupresur dapat dimanfaatkan sebagai menurunkan rasa 

nyeri pada saat persalinan. Tujuannya adalah  untuk mengetahui pengaruh  pemberian tehnik akupresur terhadap nyeri 

persalinan kala I pada ibu primapara. Jenis penelitian ini adalah Pre eksperiment dengan rancangan pre and post test 

design.  Populasi adalah  ibu bersalin kala I primipara di ruang Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon Tahun 2016, 

Sampel menggunakan tehnik total sampling dengan jumlah sampel 22 responden. Instrumen penelitian menggunakan  

Numerical Rating Scale. Metode pengambilan data dalam  penelitian ini menggunakan observasi, dianalisis dengan 

Wilcoxon Matchead Pairs p-value ≤0.05. 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji Wilcoxon Matchead Pairs, menunjukan nilai ρ=0.000 (0,000≤0.05), 

berarti ada pengaruh pemberian tehnik akupresur terhadap penurunan nyeri persalinan. Sehubungan dengan hasil 

penelitian diharapkan perlunya memberikan pelatihan tentang tehnik akupresur baik bagi rumah sakit, ilmu 

keperawatan, praktik keperawatan dan ibu bersalin primipara. 

Kata Kunci : intensitas nyeri, persalinan, tehnik akupresur 

 

 
ABSTRACT 

Labor pain can cause stress which causes excessive release of hormones such as catecholamines and steroids. These 

hormones can cause smooth muscle strain and vasoconstriction of blood vessels. This can lead to decreased uterine 

contractions, decline in utero placental circulation, reducing blood flow and oxygen to the uterus, as well as the onset of 

ischemia of the uterus which make implus pain increased. acupressure, skin stimulation can provide effective pain 

reduction effect. Acupressure technique can be used as a decrease pain during labor . The purpose is to determine the 

effect on the provision of acupressure techniques to the first stage of labor pain in the mother primapara. 

This research is a Pre experimental design with pre and post test design maternity respondents in the room when I 

primiparas Widya Hospital Cirebon Ciremai 2016, use the technique of total smpling with a sample of 22 respondents . 

research instruments using Numerical Rating Scale. The method of collecting data in this study using observation, 

Matchead Pairs analyzed by Wilcoxon p-value ≤0.05 . 

From the results of research using the Matchead Pairs Wilcoxon, research results show the value ρ = 0.000 ( 0,000≤0.05 

), means that there is the effect of acupressure techniques to decrease labor pain.In connection with the research results 

expected need for providing training in acupressure technique is good for hospitals , nursing science, nursing practice 

and maternal primiparous. 

Keywords : pain intensity, labor, acupressure technique 
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PENDAHULUAN 

 Persalinan merupakan kejadian fisiologis yang normal, kelahiran seorang bayi juga 

merupakan peristiwa sosial yang ibu dan keluarga menantikanya selama 9 bulan. Ketika persalinan 

di mulai, peranan ibu adalah melahirkan bayinya. Peran petugas kesehatan adalah membantu 

persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi di samping itu bersama keluarga memberikan 

bantuan dan dukungan pada ibu bersalin.
1 

 Kontraksi ritmik uterus dan dilatasi serviks yang progresif pada kala I menyebabkan sensasi 

nyeri  persalinan. Impuls saraf aferen dari serviks dan uterus ditransmisikan ke medula spinalis 

melalui segmen thorakal 10 – lumbal 1. Hal ini biasanya akan menyebabkan nyeri pada daerah 

perut bagian bawah dan daerah pinggang serta sakrum.
2 

Nyeri persalinan dapat menimbulkan stres 

yang menyebabkan pelepasan hormon yang berlebihan seperti katekolamin dan steroid. Hormon ini 

dapat menyebabkan terjadinya ketegangan otot polos dan vasokontriksi pembuluh darah. Hal ini 

dapat mengakibatkan penurunan kontraksi uterus, penurunan sirkulasi utero plasenta, pengurangan 

aliran darah dan oksigen ke uterus, serta timbulnya iskemia uterus yang membuat implus nyeri 

bertambah banyak.
3
 

Sebuah studi pada wanita dalam persalinan kala I dengan memakai Mc Gill pain 

Questionnare untuk menilai nyeri didapatkan bahwa 60% primipara melukiskan nyeri akibat 

kontraksi uterus sangat hebat (intolerable, unberable, extremely severe) 30% nyeri sedang. Pada 

multipara 45% nyeri hebat, 30% nyeri sedang, 25% nyeri ringan Acute pain service (APS).
4
 

Berbagai upaya untuk menurunkan nyeri pada persalinan, baik secara farmakologi ataupun 

dengan nonfarmakologi. Manajemen nyeri secara farmakologi lebih efektif dibanding dengan 

metode nonfarmakologi, namun metode farmakologi lebih mahal, dan berpotensi mempunyai efek 

samping yang kurang baik. Sedangkan nonfarmakologi bersifat lebih efisien, dan murah, dan tanpa 

adanya efek yang merugikan. Metode nonfarmakologi juga dapat mengurangi nyeri persalinan, 

Seperti halnya dengan musik, kompres air hangat,  hipnoterapi, akupuntur dan akupresur. Tehnik 

Akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada 

titik-titik tertentu pada tubuh. Akupresur berguna untuk mengurangi ataupun mengobati berbagai 

jenis penyakit dan nyeri serta mengurangi ketegangan dan kelelahan.
5 

Dalam filosofi cina, rasa sakit 

dan nyeri terjadi akibat ketidak seimbangan aliran energi dalam tubuh. Keseimbangan dikendalikan 

dengan menggunakan tekanan jari tangan ketitik-titik tertentu di tubuh.
3
 

Akupresur pengobatan tradisional china merupakan bagian asian body work therapy 

association (AOBTA) dan termasuk dalam pengobatan alternatif. Akupresur bekerja menekan titik-

titik saluran energi menimbulkan kelenturan dalam otot-otot dan meningkatkan sirkulasi pembuluh 

darah sehingga akan memperbaiki dan meningkatkan fungsi dari organ-organ tubuh, mengurangi 

rasa nyeri, dan menjaga kesehatan. Tujuan terapi ini adalah  menyeimbangkan energi dalam tubuh, 

relaksasi tubuh, meningkatkan energi menyeimbangkan tingkatan hormon-hormon dalam tubuh, 

meningkatkan sirkulasi dan mobilitas otot dan sistem imun, menurunkan stress, meningkatkan 

kesehatan fisikal dan spiritual.
6
 

Akupresur merupakan pengembangan dari tehnik akupuntur. Pada prinsipnya, tujuan kedua 

perawatan ini tidak berbeda, tergantung dan jenis keluhan. Keduanya dipakai untuk merangsang 

titik yang ada di tubuh, menekan hingga masuk kesistem saraf. Jika dalam penerapan akupuntur 

harus memakai jarum, maka dengan hanya memakai gerakan dan tekanan jari yaitu jenis tekan 

putar, tekan titik, dan tekan lurus akupresur dapat dilakukan. Nyeri persalinan dapat dikontrol 

dengan memberikan stimulus, salah satu stimulus tersebut adalah akupresur, yang mana akupresur 

merangsang produksi endhorpin lokal, selain itu akupresur menutup gerbang terhadap rangsangan 

nyeri, yaitu dengan mempertimbangkan titik massase/penekanan dalam mengontrol nyeri persalinan 

yang mana tehnik akupresur ini di kenal dengan tehnik massase shiatsu.
3
 

Hasil studi pendahuluan peneliti yang di lakukan di Ruang Widya  Rumah  Sakit Ciremai 

Cirebon pada tanggal 3 Maret memperoleh data ibu bersalin dari bulan Januari tanggal 1 sampai 29 

Februari total persalinan normal 48 persalinan, ada 6 orang ibu primipara yang di wawancarai yang 

berusia 21 sampai 35 tahun, setelah  persalinan mereka mengungkapkan kepada peneliti selama 

persalinan  tidak di lakukan tehnik akupresur sehingga yang dirasakan pada saat itu, mereka 
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merasakan nyeri hebat yang sangat terasa sekali sehingga masuk dalam nilai sekala nyeri 9 (nyeri 

berat) dan tenaga kesehatanpun belum pernah melakukan tehnik akupresur pada ibu bersalin selama 

persalinan berlangsung, untuk menangani nyeri dalam persalinan baik ibu primipara ataupun ibu 

multipara. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh pemberian tehnik akupresur terhadap penurunan 

nyeri persalinan kala I pada ibu primipara. 

 

METODE PENELITIAN 

Design penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre eksperiment dengan 

rancangan pre and post test design penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan intervensi, 

setelah diberikan intervensi, kemudian dilakukan kembali post test. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah tehnik akupresur. Variabel terkait atau dependen dalam penelitian ini adalah 

penurunan skala nyeri pada ibu bersalin kala I primipara, sedangkan variabel bebas atau 

independen dalam penelitian ini adalah adalah pengaruh tehnik akupresur. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu – ibu primipara persalinan kala I di Ruang Widya Rumah Sakit 

Ciremai Cirebon, dengan jumlah 48 ibu bersalin yang terhitung dari bulan Januari sampai Februari 

2016. Sampel pada penelitian ini adalah ibu persalinan kala I primipara di Ruang Widya Rumah 

Sakit Ciremai Cirebon, pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik total sampling. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk  mengkaji skala nyeri pada pasien 

dengan menggunakan skala numerik yang terbagi dalam 5 kriteria yaitu (0) tidak nyeri, (1-3) nyeri 

ringan, (4-6) nyeri sedang, (7-9) nyeri berat, (10) nyeri sangat berat. Sedangkan analisis data yang 

digunakan adalah Wilcoxon Matched Pairs yang merujuk pada hasil uji normalitas data yang 

menggunakan  Shapiro Wilk’s test 

. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di uraikan pada tabel dibawah ini: 

 
 Tabel 1. Distribusi Frekuensi penelitian Berdasarkan Intensitas Nyeri Persalinan Sebelum Dilakukan Tehnik Akupresur   

pada nyeri persalinan kala I Ibu Primipara  

  
Intensitas Nyeri                                    Frekuensi                            Persentasi (%) 

Nyeri Sedang                                                 2                                           9.1 

Nyeri Berat                                                  20                                         90.9 

Jumlah                                                       22                                         100 

 

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa intensitas nyeri yang dirasakan oleh semua persalinan 

ibu primipara sebelum dilakukan pemberian tehnik akupresur adalah nyeri sedang sebanyak 2 

responden (9.1%), nyeri berat sebanyak 20 responden (90.9%). 

 
Tabel 2.  Distribusi Frekuensi penelitian Berdasarkan intensitas Nyeri setelahdilakukan pemberian Tehnik Akupresur 

pada nyeri persalinan kala I Ibu Primipara 

 
Intensitas Nyeri                                  Frekuensi                                    Persentasi 

Nyeri Ringan                                              5                                                   22.7 

Nyeri sedang                                             17                                                  77.3 

jumlah                                                       22                                                 100 

 

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa intensitas nyeri yang dirasakan oleh responden 

penelitian sesudah di lakukan tindakan pemberian tehnik akupresur mengalami penurunan yaitu 

responden yang mengalam nyeri sedang 17 responden (77.3%), dan yang mengalami nyeri ringan 5 

responden (22.7%). 
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Tabel 3. Pengaruh Intensitas Nyeri Persalinan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Tehnik Akupresur pada nyeri Persalinan 

Kala I Ibu Primipara 

 
Variabel                     Mean               SD                   Min                  Max                P-value  

 Pre Test                      2.90              0.29                     2                      3                       0.000 

Post Test                     1.77               0.42                    1                      2 

 

Tabel 3  menunjukan bahwa perbedaan intensitas nyeri persalinan kala I sebelum di 

intervensi tehnik akupresur diperoleh rata-rata (mean) 2.90 dan Standar Deviasi 0.294, dan sesudah 

diberikan tehnik akupresur di peroleh rata-rata (mean) 1.77 dan Standar Deviasi 0.428 pada 

persalinan kala I ibu primipara di ruang Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2016. 

Berdasarkan analisa statistik dengan meggunakan uji Wilcoxon Matched Pairs didapatkan nilai sig 

(2-tailed)/ p-value 0.000 < 0.05.hal ini menunjukan bahwa H0 ditolak : ada pengaruh tehnik 

akupresur terhadap penurunan intensitas nyeri terhadap penurunan nyeri persalinan kala I ibu 

primipara di ruang Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2016. 

 

PEMBAHASAN 

Intensitas nyeri persalinan sebelum diberikan tehnik akupresur pada nyeri persalinan kala I 

Ibu Primipara  

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa intensitas nyeri yang dirasakan oleh semua 

responden sebelum dilakukan tehnik akupresur: Nyeri Sedang sebanyak 2 responden (9.1%), nyeri 

Berat sebanyak 20 responden (90.9%), Berarti ada perbedaan peresepsi nyeri meskipun 

stimulasinya sama. Hal ini dimungkinkan karena secara alami, nyeri adalah pengalaman yang 

bersifat sangat pribadi/personal sehingga masing-masing individu akan mempersesepsikan nyerinya 

dengan berbeda pula tergantung pada faktor-faktor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri 

persepsi tentang nyeri pada seorang individu meliputi: usia, jenis kelamin, budaya, pengetahuan 

tentang nyeri dan penyebabnya, makna nyeri, perhatian klien, tingkat kecemasan, tingkat stres, 

tingkat energi, pengalaman sebelumnya, pola koping, dukungan keluarga dan sosial.
7  

Pengukuran 

intensitas nyeri dengan menggunakan skala Nyeri Numerik (0-10) pada seluruh respoden terlihat 

bahwa paling banyak mengalami nyeri berat. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan persalinan 

karena nyeri dan rasa sakit berlebihan akan menimbulkan rasa cemas, takut, dan tegang memicu 

hormone prostaglandin sehingga menimbulkan stress. Kondisi stress dapat mempengaruhi 

kemampuan tubuh menahan rasa nyeri.
8
 Salah satu terapi komplementer dapat mengurangi nyeri 

persalinan dapat dikontrol dengan memberikan stimulus tersebut adalah akupresur, yang berfungsi 

untuk merangsang produksi endorphin lokal, selain itu akupresur dapat menutup gerbang terhadap 

rangsangan nyeri yaitu dengan mempertimbangkan tempat massase/penekanan dalam mengontrol 

nyeri persalinan yang mana tehnik akupresur ini juga dikenal sebagai masase shiatsu.
8 

 

Intensitas nyeri persalinan sesudah diberikan tehnik akupresur pada nyeri persalinan kala I 

Ibu Primipara 

Setelah responden diberikan tehnik akupresur selama 10-15 menit, segera dilakukan 

pengukuran dengan cara responden menunjuk angka nyeri pada kuesioner yang tertulis dengan 

menggunakan skala nyeri numerik (0-10) memperlihatkan hasil seperti yang tercantum pada tabel 2 

bahwa intensitas nyeri yang dirasakan oleh responden sesudah diberikan tehnik akupresur 

mengalami penurunan yaitu responden yang mengalami nyeri Ringan sebanyak 5 responden 

(22.7%), Nyeri sedang sebanyak 17 responden (77,3%). Hasil ini menunjukan bahwa penurunan 

nilai intensitas nyeri setiap individu berbeda-beda walaupun stimulus yang menyebabkan nyeri dan 

perlakuan yang diberikan sama, hal ini karena nyeri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain usia, jenis kelamin, budaya, pengetahuan tentang nyeri dan penyebabnya, makna 

nyeri, perhatian klien, tingkat kecemasan, tingkat stres, tingkat energi, pengalaman sebelumnya, 

pola koping, dukungan keluarga dan sosial.
7
 Hal ini dapat berhubungan dengan persalinan karena 

nyeri dan rasa sakit berlebihan akan menimbulkan rasa cemas, takut, dan tegang memicu hormone 

prostaglandin sehingga menimbulkan stress. Kondisi stress dapat mempengaruhi kemampuan tubuh 
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menahan rasa nyeri.
8
 Jadi jika nyerinya teratasi lebih cepat maka persepsi individu tentang nyeri 

akan berbeda pada nyeri persalinan, maka dilakukan dengan  tehnik akupresur agar dapat 

mengurangi nyeri persalinan tujuannya unuk mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan 

berlangsung. Maka dengan menjelaskan tentang nyeri persalinan dan tujuan dari tehnik akupresur 

kepada responden lebih rinci, responden dapat memahaminya, dan dapat mempercayai terhadap apa 

yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap dirinya, bahwa perlakuan yang akan diberikan dapat 

mengurangi intensitas nyeri pada persalinan kala I. Dengan pemahaman dan pengertian tersebut 

kemudian responden menjadi agak tenang tidak seperti pada awal belum diberi penjelasan terlihat 

sangat tegang dan ketakutan, tehnik akupresur kemudian hal tersebut dapat muncul respon relaksasi, 

dan efek dari pejatan tehnik akupresur tersebut dapat/mampu menurunkan intensitas nyeri 

persalinan. 

 

Pengaruh Intensitas Nyeri Persalinan Sebelum Dan Sesudah Dilakukan tehnik akupresur 

pada nyeri persalinan kala I Ibu Primipara 

Tabel 3 menunjukan bahwa perbedaan intensitas nyeri persalinan kala I sebelum diberikan 

tindakan akupresur diperoleh rata – rata (mean) 2,90 dan (standar deviasi) 0,294 pada pasien 

persalinan di Ruang Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2016. Sesudah diberikan tindakan 

akupresur  diperoleh rata-rata (mean) 1.77 dan (standard deviasi) 0,42 pada pasien persalinan di 

Ruang Widya Rumah Sakit Ciremai Cirebon tahun 2016. Berdasarkan analisis statistik 

menggunakan uji Wilcoxon Matced Pairs didapatkan nilai p-value 0,000 ≤ 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa ada pengaruh tehnik akupresur terhadap penurunan nyeri persalinan Kala I ibu 

primipara. 

Pengaruh tersebut merupakan hasil dari mekanisme kerja tehnik akupresur yang dapat 

menurunkan nyeri, dari tabel 1 sebelum dilakukan pemberian tehnik akupresur 20 dari 22 responden 

mengalami nyeri berat, pada persalinan kala I akan mengalami nyeri sangat pada bagian perut 

akibat membukanya mulut rahim, misalnya peregangan otot polos merupakan rangsangan yang 

cukup menimbulkan nyeri. Terdapat hubungan erat antara besar pembukaaan mulut rahim dengan 

intensitas nyeri (makin membuka maka semakin nyeri).
9 

Dengan pemberian tehnik akupresur 

intensitas nyeri mengalami penurunan karena mekanismenya dapat merangsang serabut saraf A-

beta yang banyak terdapat di kulit sehingga pintu gerbang tertutup dan stimulus nyeri tidak 

diteruskan ke otak. Apabila sentuhan mempresepsikan sentuhan sebagai stimulus untuk rileks maka 

akan muncul respon rileksasi dengan penekanan, efek rileksasi dari sentuhan penekanan mampu 

menurunkan peresepsi nyeri seperti nyeri persalinan. Persepsi nyeri dihantarkan oleh neuron khusus 

yang bertindak sebagai reseptor, pendeteksi stimulus, penguat, dan penghantar menuju sistem saraf 

pusat.Reseptor tersebut dinamakan nociceptor mereka tersebar luas dalam lapisan superfisial kulit 

dan juga dalam jaringan dalam tertentu, seperti periosteum, dinding arteri, permukaan sendi, serta 

falks dan tentorium serebri. Ujung-ujung saraf bebas pada kulit yang merespon terhadap stimulus, 

berhubungan dengan saraf aferen primer dan berujung di spinal cord (SSP). Bila ada suatu stimulasi 

yang berasal dari bahan kimia, mekanik, listrik,  atau panas, stimulasi tersebut di rubah menjadi 

implus saraf pada saraf aferen primer. Selanjutnya, akan ditransmisikan sepanjang saraf aferen ke 

spinal cord. Stimulus tersebut dapat berupa protopatik (noxious) dan epikritik (nonnoxious). 

Stimulasi epikritik (sentuhan ingan, teknan, propiosepsi, dan perbedaan temperatur) ditandai dengan 

reseptor ambang rendah yang secara umum dihantarkan oleh serabut saraf besar bermielin. 

Sebaliknya, stimulus protopatik (nyeri) ditandai dengan reseptor ambang tinggi yang dihantarkan 

oleh serabut saraf bermielin lebih kecil (A-Delta) serta serabut saraf tak bermelin (serabut saraf C).
9 

Berdasarkan penjelasan dari literatur diatas hasil penelitian ini relevan dengan penjelasan dari 

literatur diatas bahwa ada pengaruh pemberian tehnik akupresur terhadap penurunan intensitas nyeri 

persalinan kala I ibu primipara. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardina Elvira dengan judul Pengaruh Metode 

Akupresur Terhadap Nyeri Persalinan pada Ibu Inpartu Kala I Fase Aktif tahun 2012. Didapatkan 

hasil bahwa setelah diberikan tehnik akupresur terjadi perubahan (penurunan) tingkat nyeri yang 
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sangat berarti degan nilai p-value = 0,000. Dalam hal ini tehnik akupresur berpengaruh signifikan 

dalam menurunkan nyeri persalinan. 
Pemberian tehnik akupresur terbukti dapat menurunkan nyeri persalinan primipara dan kala 

I ibu primipara. Dengan demikian pemberian tehnik akupresur dapat dijadikan alternatif pilihan 

untuk menurunkan intensitas nyeri secara nonfarmakologis yang relatif tidak menimbulkan efek 

samping. 

Penggunaan tehnik akupresur yang benar dapat mengurangi persepsi nyeri dan membantu 

mengurangi ketegangan otot. Sebalikanya, ketegangan otot ini dapat meningkatkan nyeri. Tindakan 

tehnik akupresur dengan penekanan perlahan pada titik nyeri. Merupakan intervensi keperawatan 

yang diberikan dengan cara memberikan penekanan secara perlahan pada bagian tangan (He Kuk) 

antara tulang metakarpal pertama dan kedua (antara ibu jari dan jari telunjuk) pada bagian distal 

lipatan pada kedua tangan. Tehnik akupresurnya yaitu dengan cara memberikan penekanan pada 

titik ini dengan menggunakan ibu jari. Penekanan pada titik ini berguna untuk mengintensifkan 

kontraksi, hal ini bertujuan agar tubuh berusaha menggerakan bayi turun melewati jalan lahir, titik 

ini sangat berguna terutama pada saat ibu kelelahan dan tenaga yang sudah tidak efektif. 

 

SIMPULAN 

1. Hampir seluruh (90,9%) ibu bersalin kala I primipara di ruang Widya Rumah Sakit Ciremai 

Cirebon Tahun 2016 mengalami nyeri berat pada saat sebelum dilakukan tehnik akupresur. 

2. Sebagian besar (77,3%) ibu bersalin kala I primipara di ruang Widya Rumah Sakit Ciremai 

Ciorebon Tahun 2016, mengalami nyeri sedang setelah dilakukan tehnik akupresur. 

3. Hasil uji statistik dengan menggunakan rumus Wilcoxon Sigend Rank Test di peroleh hasil p-

value <α (0,00 < 0,05 ) maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian tehnik 

akupresur dapat menurunkan intensitas nyeri pada persalinan kala I ibu primipara. 

 

 

SARAN 

1. Institusi Pedidikan STIKes Cirebon 

Diharapkan mampu merancang suatu model pelatihan yang efektif dan mudah dipahami, 

berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dapat di terapkan. Sebagai pemberian informasi kepada 

mahasiswa khususnya untuk  keperawatan maternitas tentang tehnik akupresur terhadap 

penurunan nyeri persalinan kala I ibu primipara. 

2. Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan pemberian tehnik akupresur terhadap 

penurunan nyeri persalinan kala I ibu primipara. 

3. Bagi Ilmu Keperawatan 

Diharapkan khususnya bagi ilmu keperawatan maternitas membuat SOP untuk prosedur tehnik 

akupresur agar dapat mengaplikasikan masase tersebut sebagai tindakan yang dapat 

menurunkan intensitas nyeri pada persalinan kala I. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan rumah sakit dapat mensosialisasikan tentang tehnik akupresur ini sebagai salah satu 

terapi komplementer untuk mengurangi intensitas nyeri pada persalinan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Yeyeh Ai. dkk.  Asuhan Kebidanan (persalinan).. DKI jakarta: Trans Info Media; 2009 

2. Athallah, Jonathan dan Lowel, Retno. Panduan    Kehamilan   Persalinan     yang  Sehat dan  

Menyenangkan. Jogonalan Klaten: Galmas Publisher; 2010 

3. Raya, Bandung. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di Jabar Tidak Signifikan. Diunduh tanggal 

24 Februari 2016. Tersedia dari : www.pikiran- rakyat.com 

4. Ikhtiarinawati F. Dkk. Pengaruh Pemberian Tehnik Akupesur terhadap Tingkat Nyeri Persalinan 

Kala I. Diunduh tanggal 15 Februari 2016. Tersedia dari  www.e-jurnal.com 

http://www.e-jurnal.com/


886 
 

5. Fengge, Antoni. Terapi Akupresur Manfaat dan Tehnik  Pengobatan. Yogyakarta: Crop Circle 

Crop; 2012 

6. Nurgiwiati, Endeh. Terapi Alternatif dan Komplementer dalam Bidang Keperawatan. Bogor: IN 

Media; 2015 

7. Tamsuri, Anas. Konsep dan Penatalaksanaan Nyeri. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2012 

8. Pudiastutidewi, Ratna. Teori  dan  Aplikasi  Dilengkapi  Contoh  Askeb. Yogyakarta: 

Nuha Medika; 2011 

9. Andarmoyo, Sulistyo dan  Suharti. Persalinan Tanpa Nyeri Berlebihan, Konsep dan Aplikasi 

Manajemen Nyeri Persalinan. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA; 2013 
 


