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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga 

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi DIII Kebidanan yang dilaksanakan di 

Kampus “Semangat Pagi” Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang diikuti kurang 

lebih 210 peserta mahasiswa, dosen, dan tenaga kesehatan dari berbagai institusi 

kebidanan di Jawa Timur berlangsung dengan sukses. 

Tema Seminar Nasional kali ini adalah “Prospek Pendidikan Profesi Bidan Oleh 

Perguruan Tinggi Kesehatan Jelang Era Disrupsi”. Era disrupsi sedang menjadi 

perhatian dunia pada saat ini. Disrupsi adalah sebuah gangguan atau kekuatan 

pengganggu yang tak terlihat tetapi memiliki kekuatan pengaruh yang luar biasa. Era 

dirupsi adalah datangnya era pengganggu yang tak terlihat namun dapat menumbangkan 

kekuatan lama dimana terjadi fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas 

yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. 

Panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas terselenggaranya 

seminar nasional ini, yang hasilnya sangat bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan 

kedepan menuju era disrupsi.  

Tak ada suatu kegiatan yang sempurna, dalam terselenggaranya seminar ini panitia 

menyadari tentunya masih banyak kekurangan dari berbagai segi. Panitia mohon maaf 

atas segala kekurangan dan semoga kegiatan seminar nasional ini memberikan manfaat 

khususnya bagi profesi kebidanan. 

 

       Surabaya, 10 Maret 2018 

 

 

                                                                                     Panitia 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaraqatuh 

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah S.W.T atas Rahmat dan HidayahNya 

Saya Ucapkan Selamat Datang di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

 

Saya sangat senang sekali dapat menyampaikan beberapa hal tentang Seminar 

Nasional dengan tema “Prospek Pendidikan Profesi Bidan Oleh Perguruan Tinggi 

Kesehatan Jelang Era Disrupsi” yang di selenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Acara ini sangat luar biasa karena menghadirkan 

beberapa narasumber yang kompeten dalam bidang pendidikan yaitu dari IBI Pusat, 

AIPKIND Jawa Timur dan Kopertis Wilayah VII, serta diikuti hampir 210 peserta baik 

dari kalangan mahasiswa, Bidan Rumah Sakit, Bidan Praktik Mandiri, Bidan Puskesmas 

maupun dari Institusi Pendidikan Kesehatan se GERBANG KERTASUSILA, dan juga 

diikuti oleh 12 peserta Oral Presentasi dari 5 Institusi (FIK UNIPDU JOMBANG, 

STIKES NU TUBAN, UNIV. NU SURABAYA, STIKES WILLIAM BOOTH, dan 

UNIPA SURABAYA). 

 

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana diadakan 

berkaitan dengan persiapan Perguruan Tinggi terutama Pendidikan Profesi Bidan dalam 

menghadapi Era Disrupsi sekaligus sebagai forum bagi peneliti untuk diskusi ilmiah 

mengenai perubahan, perkembangan dan isu-isu terkini di kebidanan. 

 

Untuk terakhir kalinya, Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang menyediakan materi berharga serta dukungan keuangan untuk suksesnya Seminar 

Nasional ini. Sebagai ketua penyelenggara, saya juga ingin mengucapkan terima kasih 

yang dalam kepada semua panitia, rekan – rekan saya, dan juga Mahasiswa Prodi D III 

Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah 

bekerja untuk menjadi bagian tim yang solid dan luar biasa. Kepada semua peserta, Kami 

mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam Seminar Nasional ini. Selamat 

Menikmati Seminar Nasional. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabaraqatuh 

 

Hormat Saya, 

Ketua Panitia 

 

Indria Nuraini 
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URGENSI DAN PRAKSIS KONSELING PADA PROFESI BIDAN  

DI ERA DISRUPSI 

 

 
Hartono 

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

hartono@unipasby.ac.id  

hartono140@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Bidan merupakan salah satu profesi dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan 

masyarakat global. Di era disrupsi, profesi bidan menghadapi sejumlah tantangan yang 

harus dihadapi secara cerdas, dan memiliki sejumlah peluang yang harus direbut oleh 

pengampu profesi ini dalam upaya menjadikan bidan sebagai profesi yang mampu 

bersaing secara positif dan bermartabat. Kajian ini memaparkan urgensi dan praksis 

konseling pada profesi bidan untuk memaksimalkan kualitas layanan profesi bidan  

kepada pasien dalam mensejahterakan pengguna profesi ini.  
 

Kata kunci: konseling, profesi bidan, disrupsi. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Profesi bidan dalam era teknologi 

canggih menghadapi sejumlah tantangan 

dan peluang, yang membutuhkan upaya 

serius dan melibatkan para pihak 

(stakeholders), di antaranya Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi 

bidan, perguruan tinggi, pemerintah, dan 

masyarakat sebagai pengguna profesi. 

Budaya, ekonomi, fasilitasi kesehatan, 

kolaborasi, pendidikan, dan partisipasi 

masyarakat yang masih rendah bisa 

sebagai sumber timbulnya hambatan 

dalam pengembangan profesi bidan di 

tanah air–sebagai tantangan dan peluang 

yang harus kita hadapi bersama. Di pihak 

lain, potensi masyarakat dan kebijakan 

pemerintah (Kemenristekdikti) dalam 

melahirkan regulasi penyelenggaraan 

pendidikan profesi bidan merupakan 

peluang cerdas yang perlu direbut oleh 

perguruan tinggi. 

 

Perguruan tinggi sebagai institusi 

pendidikan tinggi pada jalur pendidikan 

formal berdasarkan amanat Undang-

Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 

tentang pendidikan tinggi,  diamanati 

menyelenggarakan program pendidikan 

yang bermutu, bermartabat, dan ter-

jangkau oleh masyarakat luas, di 

antaranya pada ranah disiplin ilmu 

kebidanan, sebagai respons positif atas 

pertumbuhan jumlah penduduk bangsa 

Indonesia yang mencapai lebih dari 262 

juta jiwa (http://www.bps.go.id; http://w 

ww.databoks.katadata.co.id).    

 

Berdasarkan data yang dihimpun pada 

tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia 

sebagian besar (sekitar 52%) berdomisili 

di wilayah pedesaan (https://www.hida-

yatullah.com), di mana jumlah penduduk 

mailto:hartono@unipasby.ac.id
http://www.bps.go.id/
https://www.hida-yatullah.com/
https://www.hida-yatullah.com/
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berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

sedikit bila dibandingkan dengan pe-

rempuan. Wanita usia subur (WUS) di 

Indonesia menunjukkan jumlah paling 

besar di beberapa Negara Asia Tenggara, 

yang mencapai sekitar 65 juta jiwa 

(Buletin Jendela Data dan Informasi 

Kesehatan, 2013). Angka tersebut bisa 

sebagai dasar bahwa keberadaan profesi 

bidan sangat penting, sebagai pilihan 

dalam meni-ngkatkan mutu layanan 

kebidanan kepada masyarakat–sebagai 

solusi cerdas untuk meningkatkan 

layanan kesehatan bagi ibu hamil, 

persalinan, dan nifas.  

 

Praksis profesi bidan di masyarakat 

membutuhkan layanan konseling yang 

dirancang dan diselenggarakan sesuai 

dengan kebutuhan pasien oleh para bidan 

profesional. Dalam berbagai referensi, 

kurikulum pendikan profesi bidan me-

mberikan mata kuliah konseling dan 

hubungan manusia kepada mahasiswa. 

Mata kuliah tersebut dimaksudkan untuk 

membekali mahasiswa kebidanan dalam 

pembentukan kompetensi praksis kon-

seling pada layanan profesi bidan kepada 

pasien, sebagai upaya mengembangkan 

eksistensi profesi bidan sebagai suatu 

profesi yang mandiri, kredibel dan 

bermartabat yang mampu bersaing di era 

disrupsi. 

 

Era disrupsi merupakan suatu zaman 

yang penuh dengan persaingan, yang 

membutuhkan kreativitas tingkat tinggi. 

Di era ini, bila suatu profesi tidak kreatif 

dalam melahirkan produk layanan yang 

dibutuhkan masyarakat, maka profesi 

tersebut akan mati karena ditinggalkan 

oleh penggunanya yang beralih ke suatu 

profesi yang mampu memberikan 

layanan publik secara cepat, akurat, dan 

murah biayanya dengan me-manfaatkan 

teknologi canggih.      

PEMBAHASAN 

 

1. Konseling pada profesi bidan 

Konseling merupakan bantuan profe-

sional yang sering diberikan di beberapa 

profesi seperti profesi psikolog, psikiater, 

bidan, oleh pe-ngampu profesi kepada 

pasien atau klien, dengan tujuan 

membantu agar pasien atau klien lebih 

cepat sembuh dari penyakit atau problem 

yang dialaminya. Konseling pada praksis 

profesi bidan diberikan oleh bidan 

profesional kepada pasien sebagai 

layanan skunder atau pendukung layanan 

kebidanan, agar pasien memperoleh 

manfaat layanan kebidanan yang lebih 

maksimal. 

 

Kemanfaatan konseling pada praksis 

profesi bidan dapat dirumuskan dari dua 

aspek, yaitu aspek bidan sebagai seorang 

ahli, dan aspek pasien yang me-

manfaatkan jasa pelayanan kebidanan. 

Dilihat dari aspek bidan, konseling yang 

diberikan secara tepat dan benar dengan 

menggunakan strategi yang efektif, 

memberikan manfaat kepada bidan untuk 

memaksimalkan fungsi komunikasinya 

dalam menumbuhkan sugesti bagi pasien, 

sehingga proses layanan kebidanan lebih 

efektif. Dilihat dari aspek pasien, layanan 

konseling yang diberikan oleh bidan 

profesional kepada pasien secara tepat 

dan benar, pada diri pasien diperoleh 

manfaat pemahaman, pencegahan, 

penyembuhan, dan pengembangan.  

 

Manfaat pemahaman bagi pasien 

artinya setelah diberikan layanan 

konseling pada dirinya, ia mampu 

memperoleh pemahaman tentang ber-

bagai konsep dan pengetahuan yang 

terkait dengan asuhan kebidanan, 

sehingga pasien lebih mampu dalam 

berpikir, bersikap, dan berperilaku positif 

saat masa kehamilan, persalinan, dan 
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nifas. Manfaat pencegahan bagi pasien 

artinya setelah pasien menerima layanan 

konseling dari bidan profesional, ia 

mampu mengelola dirinya dalam 

mengantisipasi terjadinya kesulitan atau 

perma-salahan kesehatan ibu dan anak, 

sehingga mereka dapat terhindar dari 

permasalahan kesehatan. Manfaat 

penyembuhan bagi pasien artinya pasien 

setelah diberikan layanan konseling oleh 

bidan profesional, pada dirinya timbul 

kemampuan dalam bersikap dan 

berperilaku yang sesuai dengan proses 

asuhan kebidanan, sehingga ia 

memperoleh penyembuhan atas kasus 

kesehatan yang dialaminya. Manfaat 

pengembangan bagi pasien artinya 

setelah ia sembuh dari problem 

kesehatannya, pada dirinya timbul 

kemampuan untuk memperbaiki dan 

mengembangkannya ke arah terwu-

judnya suatu kondisi kesehatan yang 

prima, sehingga terhindar dari per-

masalahan kesehatan ibu dan anak.  

 

2. Praksis profesi bidan di era disrupsi 

Era disrupsi merupakan suatu era yang 

penuh dengan inovasi, dinamika, dan 

persaingan (Hartono, 2018). Pada era ini, 

suatu profesi akan eksis bila mampu 

melakukan berbagai upaya inovasi, 

kolaborasi, dan adaptasi terhadap 

dinamika IPTEKS (ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni) sehingga mampu 

memberikan layanan yang dibutuhkan 

masyarakat global.  

 

Mengembangkan profesi bidan sebagai 

salah satu profesi yang dibutuhkan 

masyarakat, membutuhkan kompetensi 

yang inovatif, kolaboratif, serta mampu 

adaptasi (adaptable) terhadap dinamika 

IPTEKS dan kebutuhan masyarakat atas 

layanan asuhan kebidanan di era global. 

Bila tidak, profesi bidan akan 

ditinggalkan oleh masyarakat sebagai 

pengguna profesi ini. Di Indonesia, 

profesi bidan melakukan praktik pada 

instansi puskesmas, rumah sakit, 

poliklinik serta praktik privat yang 

disebut sebagai bidan praktik swasta 

(BPS) seperti bidan delima.  

 

Praktik bidan delima dapat dilakukan 

oleh bidan profesional secara privat, bila 

mereka memenuhi kualifikasi yang 

dipersyaratkan dalam hal standarisasi 

kualitas. Bidan yang diberikan izin 

praktik sebagai bidan delima menunjuk-

kan keprofesionalannya dalam membe-

rikan pela-yanan yang berkualitas kepada 

pasien pada bidang layanan kesehatan 

reproduksi dan keluarga berencana, deng-

an mengindahkan nilai-nilai budaya yaitu 

kasih sayang, kesantunan, keramahan, 

sentuhan yang manusiawi, yang biayanya 

terjangkau oleh masyarakat dengan 

tindakan asuhan kebidanan yang sesuai 

standar dan kode etik profesi kebidanan 

(http://www.ibi.or.id, diakses tanggal 2 

Januari 2018).  

 

Kompetensi yang inovatif bisa dibangun 

melalui sistem penyele-nggaraan pendi-

dikan profesi bidan yang kredibel, 

transparan, dan akuntabel yang didukung 

oleh kebijakan pemerintah melalui 

praksis regulasi yang objektif dan visibel 

terhadap dinamika IPTEKS dan 

kebutuhan masyarakat global. Kom-

petensi yang inovatif merupakan se-

perangkat nilai, sikap, pengetahuan, dan  

keterampilan yang selalu mela-kukan 

perubahan sebagai respons positif atas 

dinamika IPTEKS dan kebutuhan 

masyarakat pengguna profesi bidan. 

Kolaboratif, menunjuk pada kemampuan 

dalam melakukan kerja sama, baik secara 

internal maupun eksternal. Mampu  

adaptasi, berarti profesi  bidan bersifat 

dinamis terhadap fenomena dinamika di 

dalam kehidupan masyarakat. 

http://www.ibi.or.id/
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3. Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan pendidikan profesional 

kebidanan yang berkualitas dan praksis 

layanan asuhan kebidanan di dalam 

kehidupan masyarakat yang terstan-

darisasi berdasarkan nilai-nilai kema-

nusiaan yang terurai pada implementasi 

kode etik profesi bidan. Kebijakan 

pemerintah pada sistem penyelenggaraan 

pendidikan profesional kebidanan terwu-

jud pada regulasi sistem pendidikan 

nasional.  

 

Praksis pendidikan profesional kebidanan 

di tanah air harus memenuhi fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional sebagaimana 

yang diamanatkan pada pasal 3 Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, yang 

secara substansi praksis pendidikan 

profesi bidan berfungsi mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa Indonesia 

yang bermartabat yang terwujud pada 

penguasaan kompetensi bidan profesional 

bagi lulusan program studi kebinanan, 

yang berkarakter sebagai insan profesi 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas 

dalam merespons kebutuhan ma-

syarakat, inovatif dan kreatif, sehingga 

lulusan mampu mengampu layanan 

asuhan kebidanan secara profesional di 

tengah kehidupan masyarakat global. 

 

Pendidikan profesi kebidanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah atau 

masyarakat wajib memenuhi amanat 

pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 12 

tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, 

sebagai pendidikan keahlian khusus yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

dengan melibatkan Ikatan Bidan 

Indonesia sebagai organisasi profesi 

bidan di tanah air, sehingga mampu 

menghasilkan tenaga bidan profesioal. 

Kebijakan pemerintah dalam mendorong 

penyelenggaraan pendidikan profesi 

bidan di tanah air lazimnya mencakup 

empat hal, yaitu (1) pemberian izin 

pendirian program studi profesi bidan, 

(2) pengawasan pada praksis pendidikan 

profesi bidan yang berkualitas, (3) 

mewujudkan sistem akreditasi yang 

objektif, transparan, efisien, dan kredibel 

dengan melibatkan partisipasi masya-

rakat, dan (4) pengelolaan praksis profesi 

bidan dalam kehidupan masyarakat.   

 

Sampai saat ini penyelenggaraan 

pendidikan profesi bidan di tanah air 

masih belum memenuhi harapan 

masyarakat, terutama dalam hal 

kuantitas. Praksis profesi bidan di tengah 

masyarakat sebagian besar sebagai 

produk pendidikan vokasi diploma III 

kebidanan yang diberikan izin praktik 

bidan berdasarkan standar profesi bidan. 

Di pihak lain, dinamika kebutuhan 

masyarakat dan IPTEKS di era disrupsi 

menuntut bidan sebagai produk pen-

didikan profesi yang berkualitas, 

sehingga mampu memberikan pelayanan 

kebidanan secara profesional kepada 

masyarakat luas pengguna profesi ini. 

Keterlibatan  lembaga pendidikan kese-

hatan yang diselenggarakan oleh masya-

rakat perlu dimaksimalkan dalam 

penyelenggaraan pendidikan profesi 

bidan yang memadai berdasarkan pe-

raturan perundang-undangan, sehingga 

hak masyarakat untuk memperoleh laya-

nan asuhan kebidanan yang bermutu 

dapat dipenuhi.        

          

4.  Urgensi dan praksis konseling pada 

profesi bidan 

Konseling merupakan bantuan profe-

sional yang diampuh oleh seseorang yang 

berkompeten (memiliki keahlian dalam 
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bidang konseling) yang disebut konselor. 

Konseling diberikan oleh konselor 

kepada konseli atau klien agar ia mampu 

memecahkan problem-problem emo-

sinya. Problem konseli yang bersifat 

emosi mencakup kecewa, konflik, tidak 

percaya diri, frustasi, stres, cemas, dan 

depresi (Hartono dan Boy Soedarmadji, 

2016). Seseorang yang mengalami 

problem emosi, pada dirinya timbul 

kerisauan yang menghambat kerja 

kognisi, sikap dan perilakunya, sehingga 

individu me-ngalami kegagalan dalam 

beberapa aktivitas. Oleh karenannya, 

problem emosi individu perlu 

diselesaikan melalui jasa pelayanan 

konseling profesional.  

 

Dewasa ini, layanan konseling sering 

dilakukan pada berbagai praksis profesi 

di dalam kehidupan masyarakat, seperti 

profesi psikolog, psikiater, dan bidan. 

Ketiga profesi tersebut menurut teori 

Holland RIASEC dikategorikan sebagai 

pro-fesi dalam bidang layanan sosial 

yang bentuk aktivitas kerjanya antara lain 

memberikan informasi, layanan kon-

sultasi, melatih, dan memberikan 

tindakan lain yang berbentuk layanan 

medis pada poliklinik, rumah sakit, dan 

bidan praktik swasta (Hartono, 2010). Di 

Indonesia, profesi bidan merupakan suatu 

profesi yang cukup prospektif yang 

diprakirakan pengguna profesi ini 

mencapai sekitar 114.241.896 jiwa 

wanita atau sekitar 43,6% dari jumlah 

penduduk Indo-nesia (sekitar 262 juta 

jiwa).  

 

Praksis profesi bidan mem-butuhkan 

konseling sebagai layanan skunder, yang 

berperan sebagai strategi dalam 

menumbuhkan dan membina komunikasi 

antara bidan dengan pasiennya dalam 

menstranfer pengetahuan kesehatan ibu 

dan anak, sehingga pasien memperoleh 

kemudahan dalam memahami konsep 

kesehatan ibu dan anak. Melalui 

konseling, proses terapiutik asuhan 

kebidanan akan lebih efektif. Konseling 

sebagai bagian penting dalam pelayanan 

asuhan kebidanan yang berperan sebagai 

berikut, yaitu (1) meningkatkan sugesti 

pasien kepada bidan, (2) memperkuat 

hubungan komunikasi antara bidan 

dengan pasien, (3) memudahkan transfer 

nilai-nilai kesehatan dan pengetahuan 

kesehatan ibu dan anak kepada pasien, 

dan (4) meningkatkan kemampuan pasien 

dalam pengelolaan emosi, sehingga 

mempercepat proses penyembuhan 

pasien. Keempat peran tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

 

Sugesti pasien.  Pada haki-katnya, pasien 

adalah seseorang yang sedang mengalami 

kesulitan kesehatan, sehingga ia 

membutuhkan bantuan jasa pelayanan 

profesi kesehatan. Proses penyembuhan 

pa-sien dipengaruhi oleh sugesti, yaitu 

suatu tingkat kepercayaan pasien 

terhadap kemanjuran atas jasa pelayanan 

kesehatan.  Pada profesi bidan, sugesti 

pasien merupakan faktor internal pasien 

yang berbentuk suatu keyakinan bahwa 

melalui terapiutik asuhan kebidanan yang 

diberikan oleh bidan tertentu, ia yakin 

bahwa proses persalinan dan nifasnya 

akan berlangsung dengan hasil yang baik. 

Sugesti pasien berperan membentuk 

sikap yang  kuat untuk melakukan proses 

pelayanan kesehatan tanpa adanya 

keraguan serta kekhawatiran.  

 

Hubungan komunikasi. Pada hakikat-

nya, pelayanan asuhan kebidanan yaitu 

persalinan, nifas, dan kesehatan ibu dan 

anak berlangsung dalam suatu proses 

komunikasi antara bidan dan pasien 

disertai suatu tindakan medis tertentu 

seperti; pertolongan bidan pada saat 

persalinan pasien, pemasangan dan 
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pelepasan alat kontrasepsi KB, dan 

pemberian pil KB atau KB suntik kepada 

pasien. Konsultasi kesehatan ibu dan 

anak sering dilakukan pasien kepada 

bidan profesional. Hubungan komunikasi 

yang kuat antara bidan dengan pasien 

bisa dibentuk melalui pelayanan kon-

seling. Kondisi ini berpengaruh positif 

pada proses penyembuhan pasien. 

 

Transfer nilai-nilai hidup sehat dan 

pengetahuan. Nilai hidup sehat perlu 

dimiliki oleh setiap pasien agar  mereka 

mampu bersikap dan berperilaku sehat 

dalam kehidupannya di masyarakat. 

Layanan konseling yang diberikan oleh 

bidan kepada pasien dapat bermanfaat 

sebagai suatu aspek yang menunjang 

transfer  nilai-nilai kesehatan dan penge-

tahuan tentang kesehatan ibu dan anak 

dari bidan kepada pasien. Pasien yang 

memiliki nilai-nilai hidup sehat 

cenderung memiliki sikap dan perilaku 

yang sehat pula dalam hidupnya. Perilaku 

ini akan membentuk suatu tradisi yang 

sangat penting untuk dipelihara dan 

dikembangkan dalam rangka mening-

katkan derajat kesehatan masyarakat.  

 

Kemampuan pasien dalam pengelo-

laan emosi.  Emosi merupakan salah satu 

aspek di dalam kepribadian yang 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 

seseorang. Emosi mencakup emosi 

negatif yang merugikan perkembangan 

individu, dan emosi positif yang mengun-

tungkan perkem-bangan individu dalam 

mencapai kedewasaan dalam berpikir, 

bersikap, dan bentindak. Marah meru-

pakan bentuk perilaku negatif sebagai 

respons terhadap stimuli yang tidak 

menyenangkan individu, sedangkan 

gembira merupakan bentuk emosi positif 

yang menunjang perkembangan psiko-

logis seseorang. Perilaku individu yang 

sehat membutuhkan sistem pengelolaan 

emosi yaitu kemampuan seseorang dalam 

mengatur atau mengendalikan emosinya 

dari berbagai stimuli atau pengaruh yang 

bersumber dari faktor eksternal maupun 

internal individu. Kemampuan pengelo-

laan emosi individu pasien dapat 

dibentuk melalui layanan konseling yang 

diberikan oleh bidan profesional. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa konseling merupakan 

bantuan profesional yang lazim diberikan 

pada praksis profesi bidan kepada pasien 

sebagai layanan skunder yang menunjang 

proses layanan asuhan kebidanan 

(layanan primer). Konseling pada praksis 

profesi bidan lazimnya bersifat lugas 

yang artinya struktur layanan konseling 

dibingkai lebih sederhana, diadabtasikan 

terhadap budaya pelayanan medis, 

sehingga pelaksanaannya tidak seperti 

konseling yang diampu oleh konselor 

pada lingkungan pendidikan. Dengan 

demikian urgensi dan praksis konseling 

dalam profesi bidan sangat penting yang 

menunjang proses penyembuhan pasien. 

 

PENUTUP 

 

Pasien kebidanan merupakan individu 

anggota masyarakat yang membutuhkan 

asuhan kebidanan secara profesional, 

agar mereka mampu berperilaku secara 

tepat pada masa kehamilan, persalinan, 

dan nifas. Dalam proses asuhan 

kebidanan, setiap pasien butuh berada 

dalam atmosfir psikologis yang senang, 

percaya diri, dan aman, sehingga dapat 

terhindar dari berbagai permasalahan 

KPN (kehamilan, persalinan, dan nifas). 

Permasalahan KPN akan menimbulkan 

penurunan pada derajat kesehatan ibu dan 

anak, yang bila hal ini tidak segera 

diatasi dalam jangka panjang akan 

menghambat proses pembangunan 
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nasional yang merugikan masa depan 

bangsa dan Negara Indonesia.  

 

Untuk bisa menciptakan layanan profesi 

bidan secara profesional oleh bidan 

dibutuhkan konseling sebagai layanan 

skunder yang berperan sebagai strategi 

dalam menanamkan sugesti kepada 

pasien, menciptakan komunikasi yang 

efektif antara bidan dengan pasien, dan 

mendorong kemampuan pasien dalam 

mengelola emosinya yang memudahkan 

bidan melakukan transfer nilai-nilai, 

sikap, dan IPTEKS dalam bidang KPN 

kepada pasien.  

 

Praksis konseling pada layanan profesi 

bidan di arahkan untuk mewujudkan 

empat manfaat konseling yaitu 

pemahaman, pencegahan, penyembuhan, 

dan pengembangan bagi pasien KPN, 

sehingga mereka mampu berperan secara 

efektif dalam melahirkan bayi yang 

sehat, cerdas, dan cakap yang menunjang 

upaya pemenuhan kebutuhan sumber 

daya manusia masa depan yang memiliki 

kemampuan kompetitif terhadap bangsa 

lain di dunia di era disrupsi. Dengan 

demikian kedudukan konseling sebagai 

aspek penting dalam praksis profesi 

bidan kepada pengguna. 
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PERAN KADER POSYANDU DENGAN KETERATURAN PENIMBANGAN 

BALITA DI POSYANDU KELURAHAN SANANWETAN 

 

Anis Zuni Rohmania 

STIKES William Booth Surabaya, Jln. Cimanuk No. 20, Telp. (031) 5633365 

 stikes_williambooth@ymail.com 

 

ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 

(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembanguan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

dasar/ sosial dasar. Dalam pergerakannya, posyandu dimotori oleh para kader terpilih 

dari wilayah sendiri yang terlatih dan terampil untuk melaksanakan kegiatan rutin di 

posyandu maupun di luar hari buka posyandu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adakah hubungan antara peran kader posyandu dengan keteraturan 

penimbangan balita di Kelurahan Sananwetan Blitar. 

Metode: penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah 

sampel 61 orang. Analisa yang digunakan Chi-Square dengan ketentuan 2
tabel ( = 

0,05). 

Hasil: Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan peran kader terhadap 

keteraturan penimbangan balita ke posyandu dengan p-value (Continuity Corecction) 

0,000(p < 0,05). 

Diskusi: Berdasarkan hasil uji Chi-Square pada peran kader terhadap keteraturan 

penimbangan balita didapatkan 2
hitung > 2

tabel, sehingga H0 ditolak, artinya ada 

hubungan antara peran kader posyandu dengan keteraturan penimbangan balita. 

 

Kata Kunci: peran kader, keteraturan penimbangan balita.  

 

PENDAHULUAN 

 

Anak usia 0-5 tahun merupakan periode 

penting bagi pertumbuhan anak. Anak 

yang sehat akan tumbuh pesat, bertambah 

umur, dan  bertambah berat badannya. 

Penimbangan berat badan secara efektif 

dan efisien dilakukan secara teratur. 

Hasil penimbangan dicantumkan pada 

grafik dalam KMS balita kemudian 

dipantau garis pertumbuhan setiap 

bulannya, sehingga dapat diketahui 

kesehatan balita tersebut sejak dini. Hasil 

penimbangan balita di posyandu dapat 

juga dimanfaatkan oleh masyarakat dan 

instansi atau aparat pembina untuk 

melihat berapa jumlah balita yang ada di 

wilayahnya tumbuh dengan sehat, 

sehingga dapat menggambarkan 

keberhasilan dari kegiatan posyandu 

(Depkes RI., 2001). 

 

Keberadaan posyandu dalam masyarakat 

memegang peranan penting, namun 

masih banyak anggota masyarakat yang 

belum memanfaatkannya secara 

maksimal. Salah satu manfaat dan 

kegiatan utama posyandu adalah sebagai 

mailto:stikes_williambooth@ymail.com
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sarana keluarga untuk menimbang balita 

setiap bulan agar terpantau partum-

buhannya (Depkes RI, 2011). 

 

Angka cakupan penimbangan balita 

(D/S) di Jawa Timur tahun 2007 terdapat 

2.207.353 balita yang pernah ditimbang 

atau sekitar 72,40% dari 3.048.650 balita 

yang ada. Angka ini masih lebih rendah 

dari target yang harus dicapai pada tahun 

2007 sebesar 80% (Dinkes Jatim, 2007). 

 

Partisipasi masyarakat  dalam  posyandu 

salah  satunya  dapat  dilihat  dari  

kontinuitas penimbangan balita (Depkes 

RI, 2011). Menurut  hasil  penelitian,  

keteraturan  penimbangan  ada  kaitannya  

dengan faktor  internal  ibu  balita  

seperti:  tingkat  pendidikan  ibu  balita,  

tingkat pengetahuan  ibu  balita,  umur  

balita, status  gizi  balita  (Yamroni, 

2003), di samping  itu   berkaitan dengan  

jarak posyandu  (Masnuchaddin, 1992), 

serta peran  petugas  kesehatan,  tokoh  

masyarakat,  kader  posyandu (Hutaga-

lung, 1992). 

 

Posyandu merupakan salah satu Upaya 

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 

yang dikelola dan diselenggarakan dari, 

oleh, untuk, dan bersama masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembanguan 

kesehatan guna memberdayakan 

masyarakat dan memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar. 

Posyandu yang terintegrasi adalah 

posyandu yang melaksanakan kegiatan 

pelayanan sosial dasar keluarga dalam 

aspek pemantauan tumbuh kembang anak 

(Depkes RI, 2011). Dalam pergera-

kannya, posyandu dimotori oleh para 

kader terpilih dari wilayah sendiri yang 

terlatih dan terampil untuk melaksanakan 

kegiatan rutin di posyandu maupun di 

luar hari buka posyandu (Depkes RI, 

2011). 

 

Menurut Dinkes (2007) adapun cara agar 

penimbangan di posyandu dapat teratur / 

maksimal yaitu dengan kader yang terus-

menerus menggerakkan dan memotivasi 

ibu-ibu/masyarakat agar mau meman-

faatkan pelayanan di posyandu. 

 

Pada akhir tahun 2010 jumlah balita 

sebanyak 3,027.000 sedangkan jumlah 

Posyandu sebanyak 45.603 buah. Jadi 

rasio Posyandu dengan jumlah balita 

adalah 1 :  66. Bila dibandingkan dengan 

standar 1 (satu) Posyandu untuk 80 

balita, maka angka pencapaian di atas 

sudah  memenuhi standar. Sedangkan 

jumlah kader Posyandu pada akhir tahun 

2010 tercatat sebanyak 226.829  orang. 

Artinya jumlah kader sudah memenuhi 

standar, selanjutnya perlu menambah 

wawasan, informasi dan pengetahuan 

sehingga bisa diterapkan dalam 

melaksanakan kegiatan di Posyandu. 

(Dinkes Jatim, 2012) 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian analitik dengan pendekatan 

crosssectional yaitu suatu penelitian 

untuk mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko efek dengan 

cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat (Notoadmodjo, 2005). 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Sananwetan Blitar, pada bulan September 

sampai dengan bulan November 2016. 
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Variabel Penelitian dan Defenisi Opera-

sional 

Budijanto (2010) menyebutkan bahwa 

variabel independen berisi faktor-faktor 

yang diduga sebagai faktor yang 

mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah peran kader posyandu (X). 

 

Menurut Budijanto (2010), variabel 

independen yaitu variabel yang nilainya 

ditentukan oleh variabel lain dengan kata 

lain faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan atau 

pengaruh dari variabel bebas. Varibel 

dependen dalam hal ini adalah 

keteraturan penimbangan balita (Y). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010). Populasi pada pene-

litian ini sebanyak 75 kader posyandu 

dari 15 posyandu. Teknik sampling 

berarti teknik/cara/prosedur menyeleksi 

populasi. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling yaitu teknik 

sampling probabilitas (probability) 

merupakan teknik yang memberikan 

peluang  atau kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Penelitian ini menggunakan “simple 

random sampling” yaitu pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Jadi sampel 

dalam penelitian ini adalah ibu bersalin 

yang mengalami ketuban pecah dini yaitu 

sebanyak 61 kader posyandu dari 15 

posyandu (Budijanto, 2010). 

 

Pengumpulan data 

Menurut (Arikunto, 2008) teknik pengu-

mpulan data pada penelitian ini adalah 

mengunakan jasa data primer dan data 

sekunder. Dalam penelitian ini data 

primer didapatkan dari observasi 

langsung ke lapangan sedangkan data 

sekunder menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari buku kohort bayi dan 

anak. 

 

Analisa Data 

Metode analisis data adalah cara yang 

harus ditempuh untuk menguraikan data 

menurut unsur-unsur yang ada 

didalamnya sehingga mudah dibaca dan 

dienterpretasikan (Arikunto, 2008). 

 

Pada penelitian ini, langkah-langkah 

analisa yang dilakukan adalah data 

dikumpulkan, kemudian ditabulasi 

selanjutnya dianalisa secara analitik. 

Dalam penelitian ini data yang terkumpul 

diolah dengan bantuan SPSS for windows 

daengan tujuan untuk memudahkan data 

yang akan diklarifikasikan kedalam 

kategori-kategori. Untuk mengetahui 

tingkat kemaknaan hubungan variabel 

tersebut dilakukan analisa menggunakan 

chi square. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Data khusus menampilkan data berupa 

umur, pekerjaan, pelatihan yaitu seba-

nyak 61 responden.  

 

Tabel 1 Deskripsi Karakteristik Umur 

Responden 

NO Umur Responden 
Jumlah 

Responden 
% 

1 25 th-35 th 24 39,3 

2 36-45 th 23 37,7 

3 > 45 tahun 14 23 

Sumber: data primer, 2016 
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa mayoritas umur responden adalah 

25-35 tahun sebanyak 24 orang (39,3%). 

 

Tabel 2 Deskripsi Pekerjaan Responden 

NO Paritas 
Jumlah 

Responden 
% 

1 IRT 55 90,2 

2 Swasta 2 3,3 

3 
Perangkat 

Kampung 
4 6,5 

Sumber: data primer, 2016 

 

Berdasakan tabel 2 dapat diketahui 

bahwa  mayoritas pekerjaan responden 

adalah IRT sebanyak 55 orang (90,2%). 

 

Tabel 3 Deskripsi Lama Menjadi Kader  

NO Lama 
Jumlah 

Responden 
% 

1 2-5 th 25 41,1 

2 6-10 th 30 49,1 

3 > 10 th 6 9,8 

Sumber: data primer, 2016 

 

Berdasakan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa  mayoritas lama responden 

menjadi kader adalah 6-10 th yaitu 

sebanyak 30 orang (49,1%). 

 

Tabel 4 Deskripsi Pendidikan Terakhir  

NO Pendidikan 
Jumlah 

Responden 
% 

1 SD 8 13,1 

2 SMP 20 32,8 

3 SMA/SMK 31 50,8 

4 PT 2 3,3 

Sumber: data primer, 2016 

 

Berdasakan tabel 4 dapat diketahui 

bahwa  mayoritas pendidikan terakhir 

responden adalah SMA/SMK yaitu 

sebanyak 31 orang (50,8%). 

 

 

Tabel 5 Deskripsi Pelatihan Kader  

NO Lama 
Jumlah 

Responden 
% 

1 Tidak Ada 2 3,3 

2 
Bina Keluarga 

Balita 
2 3,3 

3 
BKB, Kader 

posyandu, Gizi 
4 6,6 

4 Gizi 3 4,9 

5 
Gizi Seimbang, 

BKB 
1 1,6 

6 
Kader 

posyandu 
49 80,3 

Sumber: data primer, 2016 

 

Berdasakan tabel 5 dapat diketahui 

bahwa  mayoritas pelatihan yang diikuti 

adalah 6 pelatihan kader yaitu sebanyak 

49 orang (80,3%). 

 

Tabel 6 Deskripsi Peran Kader  

NO Lama 
Jumlah 

Responden 
% 

1 Kurang 8 13,1 

2 Baik 53 86,9 

Sumber: data primer, 2016 

 

Berdasakan tabel 6 dapat diketahui 

bahwa  mayoritas peran kader adalah 

baik 6pelatihan kader yaitu sebanyak 53 

orang (86,9%). 

 

Tabel 7 Deskripsi Keteraturan Kunjungan 

Balita  

NO Keteraturan 
Jumlah 

Responden 
% 

1 Teratur 22 36,1 

2 Tidak teratur 39 63,9 

Sumber: data primer, 2016 

 

Berdasakan tabel 7 dapat diketahui 

bahwa  mayoritas keteraturan kunjungan 
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balita adalah tidak teratur yaitu sebanyak 

39 orang (63,9%). 

 

Hasil uji statistic Chi–Square (Continuity 

Corecction)pada derajat kepercayaan 

95%(a=0,05) dengan df = 1 diperoleh 

nilai p value = 0,000 (p < 0,05) yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan peran kader dengan 

keteraturan penimbangan balita di 

posyandu. 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

peran kader posyandu terhadap 

keteraturan penimbangan balita 

menunjukkan bahwa sebanyak 61 

responden dalam peran kader baik 

sebanyak 86,9% dan sebanyak 13,1% 

peran kader kurang baik. Sedangkan 

untuk keteraturan penimbangan balita 

sebanyak 63,9% responden tidak teratur 

melakukan penimbangan balita dan 

hanya 36,1% yang teratur melakukan 

penimbangan balita. Hasil uji statistic 

Chi–Square (Continuity Corecction) pada 

derajat kepercayaan 95% (a = 0,05) 

dengan df = 1 diperoleh nilai p Value = 

0,000 (p < 0,05) yang berarti Ha diterima 

dan Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan peran 

kader dengan keteraturan penimbangan 

balita di posyandu.  

 

Menurut Yulifah R. (2009), kader 

kesehatan merupakan tenaga sukarela 

sebagai penggerak atau promotor 

kesehatan. Keberadaan kader sering 

dikaitkan dengan pelayanan rutin di 

posyandu, sehingga seorang kader 

posyandu harus mau bekerja secara 

sukarela, ikhlas, mau, sanggup 

melaksanakan kegiatan posyandu, mau 

dan sanggup menggerakkan masyarakat 

untuk melaksanakan serta mengikuti 

kegiatan posyandu. Kader kesehatan 

mempunyai peran besar dalam upaya 

meningkatkan kemampuan masyarakat 

menolong dirinya untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Kader juga 

berperan pada pengembangan masyarakat 

di bidang kesehatan melalui kegiatan 

yang dilakukan di posyandu. Peranan 

kader ini memberi tahu jadwal kegiatan 

posyandu, membantu setiap kegiatan 

posyandu yang dilaksanakan. Tanpa  

adanya kader maka kegiatan yang 

dilaksanakan posyandu tidak akan 

berjalan sesuai dengan tujuan.  

 

Peran kader kesehatan menunjukkan 

peran kader dalam kegiatan posyandu 

masih belum kuat, kader memberitahu 

jadwal posyandu pada saat akan 

dilaksanakan, tetapi dalam penimbangan 

balita tidak semua kader ikut pada meja 

penimbangan. Membentuk suatu perilaku 

ibu balita aktif datang ke posyandu 

memang tidak mudah, tetapi dengan 

kegiatan yang dilaksanakan di posyandu 

seperti demo memasak akan membentuk 

sebuah ketertarikan ibu balita untuk aktif 

pada kegiatan posyandu balita.   

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Nisra 

2009), tentang faktor-faktor tercapainya 

cakupan penimbangan balita. Penelitian 

ini bersifat analitik dengan desain 

crossectional, dengan jumlah populasi 67 

orang, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara peran 

kader dengan tercapainya cakupan 

penimbangan balita dengan nilai p-value 

0,001. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Susilawati 2013), tentang hubungan 

peran kader dengan penimbangan balita 

di Posyandu Desa Kurusumange 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 
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Hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa ada hubungan peran kader dengan 

penimbangan balita di Posyandu (p = 

0,001). 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Bekti 

2013), tentang hubungan peran kader 

dengan kujungan balita ke posyandu di 

wilayah pesisir Kecamatan Tallo Kota 

Makassar yang menyimpulkan bahwa 

ada hubungan peran kader dengan 

kujungan balita ke posyandu didapatkan 

nilai signifikan (p-value 0,000). 

 

Peneliti berasumsi bahwa peran seorang 

kader sangat mempengaruhi keteraturan 

penimbangan balita ke posyandu hal ini 

dikarenakan kader yang kurang aktif 

dalam kegiatan posyandu akan 

mengurangi motivasi ibu untuk 

membawa bayi dan balitanya ke 

posyandu hal ini memerlukan kontribusi 

dari pihak Puskesmas untuk 

meningkatkan peran aktif kader dalam 

kegiatan posyandu melalui pemberian 

kompensasi bagi kader yang aktif dalam 

kegiatan posyandu serta memberikan 

penyuluhan secara berkala pada kader 

posyandu agar ikut berperan serta aktif 

untuk mendukung kader posyandu, 

dengan cara memberikan dukungan 

berupa informasi dan fasilitas yang 

kepada kader posyandu yang ada. 

 

KESIMPULAN 

 

Peran kader posyandu mayoritas baik 

yaitu  sebanyak 86,9%. Keteraturan 

penimbangan balita di kelurahan 

Sananwetan Blitar adalah tidak teratur 

yaitu sebanyak 63,9%. Hasil uji statistic 

Chi–Square (Continuity Corecction) pada 

derajat kepercayaan 95% (a = 0,05) 

dengan df = 1 diperoleh nilai p value = 

0,000 (p < 0,05) yang berarti Ha diterima 

dan Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan peran 

kader dengan keteraturan penimbangan 

balita di posyandu. 
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ABSTRACT 

 

The failure of basic development of children will influence and determine for the next 

step. The problem which often occurs in this period is the lack of ability related to 

physical skills involving fine motor. The purpose of this study is to find out the effect of 

stimulation of educational game tool (EGT) on the fine motor development of children 

aged 4-5 years in RA Baitul Karim Surabaya. The study use pre experimental with One 

Group Pre test - Pos test design, and the population are all children aged 4-5 years with 

amount 37 children, number of samples are 33 children. Data analysis use statistically 

Paired Samples T Test. Independent variable is stimulation of educational game tool 

(EGT) and dependent variable is fine motor development. Data collecting use KPSP sheet 

directly with Paired Samples T Test α = .05. Study results of Pre-test showed 8 children 

(24.3%) had dubious motor development. While in post test showed most of them, 32 

children (97%) had appropriate fine motor development. The result of analysis test shows 

ρ = .000 < α = .05 then Ho is rejected means there is an effect of educational game 

stimulation (EGT) on the fine motor development of children aged 4-5 years in RA Baitul 

Karim Surabaya. The more children are given stimulation of EGT then their fine motor 

development suitable with their age. Health professions especially nurses and midwives 

should provide stimulation of educational game tools (EGT) so it can be one of nursing 

care of children. 

 

Keyword: educational game tool (EGT), fine motor development. 

 

PENDAHULUAN 

 

Periode penting dalam perkembangan 

anak adalah pada masa balita. Pada masa 

balita perkembangan kemampuan 

berbahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, 

emosi, intelegensia berjalan sangat cepat, 

dan merupakan landasan perkembangan 

berikutnya. Kegagalan perkembangan 

dasar akan mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan berikutnya. 

Permasalahan yang sering terjadi pada 

anak dalam masa perkembangan adalah 

kurangnya kemampuan yang 

berhubungan dengan ketrampilan fisik 

yang melibatkan motorik halus yaitu 

otot-otot kecil, koordinasi mata, dan 

tangan. Seperti bermain puzzle, 

menyusun balok, memasukkan benda ke 

lubang sesuai bentuknya, membuat garis, 

melipat kertas, dan sebagainya (Septiana, 

Betty Bea., 2012). 

 

WHO (World Health Organitation) 

melaporkan bahwa 5-25% dari anak-anak 

usia prasekolah menderita disfungsi otak 

minor, termasuk gangguan perkem-

bangan motorik halus (Sutirna, 2013). Di 

mailto:annifmunjidah@unusa.ac.id
mailto:menikarisaaa@gmail.com
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Indonesia jumlah balita pada tahun 2012 

sebanyak ± 31,8 juta jiwa dari jumlah 

penduduk 250 juta jiwa atau sebesar 

12,72% (BKKBN dalam Departemen 

Kesehatan RI, 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Indriani, Susi (2016) di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 38 

Surabaya, bahwa masih ditemukan anak 

yang meminta bantuan dalam menulis 

23,5%, bisa menyebutkan tetapi masih 

perlu bantuan dalam menulis huruf yang 

memiliki bentuk hampir sama 33,3%, 

hasil dari menggambar belum rapi dan 

masih terputus-putus 66,7% dan meminta 

bantuan saat menulis 22,2%. Dari hasil 

penelitian di RA Baitul Karim Surabaya, 

33 orang sebelum diberikan alat 

permainan edukatif (APE) 24,3% 

memiliki perkembangan motorik halus 

yang meragukan. Sedangkan sesudah 

diberikan stimulasi alat permainan 

edukatif (APE) 97% memiliki 

perkembangan motorik halus yang 

sesuai. 

 

Faktor–faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak pada faktor 

pascasalin terdiri dari gizi, penyakit 

kronis/ kelainan kongenital, lingkungan 

fisik dan kimia, hawa,  sinar, kultur 

(budaya), psikologis, sosio-ekonomi, 

lingkungan pengasuhan, stimulasi atau 

rangsangan, dan obat (Yuniarti, Sri. 

2015).  Stimulasi atau rangsangan adalah 

salah satu faktor pascasalin yang 

mempengaruhi perkembangan anak. 

Ketika stimulasi atau rangsangan 

diberikan, maka hipotalamus akan 

melepas hormon di kelenjar hipofisis 

lobus anterior (pusat control), hormon 

trofik menuju ke kelenjar target (efektor) 

sehingga terjadi peningkatan hormone 

GH dan menyebabkan perkembangan sel 

tubuh meningkat khususnya sel tulang 

dan otot rangka (Kowalak, 2011). 

 

Stimulasi perkembangan anak adalah 

kegiatan merangsang kemampuan dasar 

anak agar berkembang secara optimal 

(Setiani, Sri., 2007). Setiap anak perlu 

mendapatkan stimulasi rutin secara dini 

dan terus-menerus pada setiap 

kesempatan. Stimulasi perkembangan 

anak dapat dilakukan oleh ibu, ayah, 

pengasuh anak, anggota keluarga lain 

atau kelompok masyarakat di lingkungan 

sekitar. Stimulasi yang dapat dilakukan 

adalah dengan alat permainan edukatif 

(APE). Alat permainan edukatif (APE) 

dapat meningkatkan dan mengem-

bangkan kemampuan psikomotorik anak, 

dan social emosional (Andriana, Dian. 

2013). 

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti perlu 

meneliti lebih lanjut  pengaruh stimulasi 

Alat Permainan Edukatif (APE) terhadap 

perkembangan motorik halus anak usia 4-

5 tahun. 

 

METODE 

 

Penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian pra experimental   dengan 

desain One Group Pretes-Postest dengan 

meneliti pengaruh stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE) terhadap 

perkembangan motorik halus anak usia 4-

5 tahun di RA Baitul Karim Surabaya.  

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh anak di kelompok A RA Baitul 

Karim Surabaya sebesar 37 siswa dan 

sampel yang digunakan adalah sebagian 

dari populasi anak usia pra sekolah (4-5 

tahun) yang ada di RA Baitul Karim Kota 

Surabaya. Besar sampel 33 orang. 

Menggunakan simple random sampling. 

Analisis data menggunakan uji Paired 

Samples T Test dengan nilai kemaknaan 

α = 0,05. 
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Pengumpulan data secara langsung 

menggunakan lembar kuesioner Pra 

Skrinning Perkembangan (KPSP) 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

stimulus melalui Alat Permainan 

Edukatif (APE) yakni krayon, building 

blocks, pensil, dan plesticin.  Pelaksanaan 

perlakuan selama 5 hari yang dilakukan 

secara berturut-turut selama dua siklus.  

Lokasi penelitian di RA Baitul Karim 

Surabaya.  Waktu  penelitian tanggal 22 

Januari-2 Februari 2018. 

 

Uji Paired Samples T Test dengan 

menggunakan bantuan komputer melalui 

program SPSS 21. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEM-

BAHASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di RA Baitul 

Karim Surabaya tepatnya di Surabaya 

Selatan yang terletak di JL. Jestis Kulon 

I/31 Surabaya. 

 

Permainan edukatif  terdapat pada 

pembelajaran sekolah seperti menempel 

potongan kertas di buku gambar, 

menggambar, mewarnai, menyambung-

kan titik-titik menjadi huruf atau angka, 

melipat kertas dan bermain plesticin. 

 

Distribusi Karakteristik responden berda-

sarkan jenis kelamin. 

 

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan jenis kelamin di 

RA Baitul Karim Surabaya 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Perempuan 18 54,5 

2 Laki-laki 15 45,5 

 Jumlah 33 100 

Sumber : Data Primer, Januari 2018 

 

Berdasarkan tabel 1, didapatkan bahwa 

dari 33 responden sebagian besar 18 

(54,5 %) berjenis kelamin perempuan. 

 

Distribusi frekuensi perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun 

sebelum diberikan stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (pretest) di RA 

Baitul Karim Surabaya. 

 

Tabel 2. Distribusi frekuensi Perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun 

sebelum diberikan stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (pretest) di RA 

Baitul Karim Surabaya. 

No. 

Perkembangan 

Motorik Halus 

(pretest) 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Sesuai 23 69,7 

2 Meragukan 8 24,2 

3 Penyimpangan 2 6,1 

 Jumlah 33 100 

Sumber: Data Primer, Januari 2018 

 

Berdasarkan tabel 2. menunjukan 8 

(24,2%) mengalami perkembangan 

motorik halus yang meragukan dan 2 

(6,1%) mengalami penyimpangan pada 

perkembangan motorik halus. 

 

Distribusi frekuensi perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun 

sesudah diberikan stimulasi alat 

permainan edukatif (posttest) di RA 

Baitul Karim Surabaya. 
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Tabel 3. Distribusi frekuensi perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun 

sesudah diberikan stimulasi alat 

permainan edukatif (posttest) di  

RA Baitul Karim Surabaya. 

 

No. 

Perkembangan 

Motorik Halus 

(posttest) 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Sesuai 32 97 

2 Meragukan 1 3 

3 Penyimpangan 0 0 

 Jumlah 33 100 

Sumber: Data Primer, Januari 2018 

 

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan 

sebagian besar 32 (97%) mempunyai 

perkembangan motorik halus yang 

sesuai. 

 

Pengaruh stimulasi Alat Permainan 

Edukatif (APE) terhadap perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun di RA 

Baitul Karim Surabaya. 

 

Berdasarkan hasil uji statistika dengan 

menggunakan uji Paired Samples T Test 

sebelum dan sesudah diberikan stimulasi 

alat permainan edukatif (APE) 

didapatkan nilai kemaknaan ρ = 0,000 

dimana ρ < 0,05 yang berarti H0 ditolak 

yang artinya ada pengaruh stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE) terhadap 

perkembangan motorik halus anak usia 4-

5 tahun di RA Baitul Karim Surabaya. 

 

Perkembangan Motorik Halus Usia 4-5 

Tahun Sebelum Diberikan Stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE). 

 

Berdasarkan tabel 1.  didapatkan bahwa 

33 responden sebagian besar 18 (54,5%) 

berjenis kelamin perempuan dan 15 

(45,5%) laki-laki. Anak perempuan dan 

anak laki-laki memiliki perbedaan dalam 

perkembangan motorik halus, hal ini pula 

dipengaruhi oleh stimulasi alat 

permainan edukatif (APE). Pada usia 

prasekolah anak laki-laki dan perempuan 

ketika bermain memiliki perbedaan. 

Anak laki-laki cenderung memilih jenis 

permainan yang berhubungan dengan 

motorik kasar, contohnya bermain bola, 

melompat dan berlari. Sedangkan anak 

perempuan cenderung bermain memilih 

permainan yang berhubungan dengan 

motorik halus seperti boneka, bermain 

peran dan masak masakan. 

 

Hal ini sesuai dengan Yuniarti Sri (2015) 

bahwa faktor yang mempengaruhi anak 

pada saat bermain adalah jenis kelamin. 

Biasanya anak-anak perempuan lebih 

senang melakukan permainan yang tidak 

menghabiskan energi yang lebih banyak, 

seperti bermain boneka, rumah-rumahan 

dan biasanya mereka malas melakukan 

permainan seperti memanjat, berlari-lari 

atau kegiatan fisik yang lain karena lebih 

menghabiskan banyak energi, hal 

tersebut berbeda dengan laki-laki. 

 

Perkembangan Motorik Halus Usia 4-5 

Tahun Sesudah Diberikan Stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE). Pada tabel 3. 

menunjukkan bahwa sesudah diberikan 

stimulasi Alat Permainan Edukatif (APE) 

sebagian besar 97% anak mempunyai 

perkembangan motorik halus yang sesuai 

dan 1% perkembangan motorik halus 

meragukan. Hasil penelitian didapat anak 

mampu menggambar lingkaran, mampu 

menyusun 8 kubus, mampu menunjukkan 

garis yang lebih panjang, mampu 

menggambar tanda +, mampu menggam-

bar orang dan mampu menggambar 

sedikitnya 6 bagian tubuh. Penilaian ini 

didapatkan pada saat observasi sesudah 

diberikan intervensi menggunakan KPSP. 
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Anak yang telah diberikan stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE) akan 

memiliki perkembangan motorik halus 

yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan 

manfaat dari Alat Permainan Edukatif 

(APE) bagi anak. Untuk anak yang 

memiliki perkembangan yang belum 

sesuai seharusnya diberikan terapi 

maupun konsultasi ke psikolog. 

 

Sesuai dengan Andriana (2013) manfaat 

Alat Permainan Edukatif (APE) untuk 

anak prasekolah salah satunya 

mengembangkan koordinasi motorik, 

melatih ketrampilan jari-jari, melentur-

kan otot-otot tangan agar dapat 

melakukan beberapa gerakan rumit 

disekolah. 

 

Pengaruh Stimulasi Alat Permainan 

Edukatif (APE) Terhadap Perkembangan 

Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun. 

 

Berdasarkan uji stataistik dengan 

menggunakan uji Paired Samples T Test 

sebelum dan sesudah diberikan stimulasi 

Alat Permainan Edukatif didapatkan nilai 

kemaknaan ρ = 0,000 dimana ρ < 0,05 

yang berarti H0 ditolak yang artinya ada 

pengaruh stimulasi alat permainan 

edukatif  (APE) terhadap perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun di RA 

Baitul Karim Surabaya. 

 

Anak usia 4-5 tahun sangat terlihat 

perbedaan sebelum dan sesudah 

diberikan stimulasi Alat Permainan 

Edukatif (APE). Alat Permainan Edukatif 

(APE) memberikan stimulasi terhadap 

kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Bimbingan sepatutnya masih diperlukan, 

mengingat bermain bagi anak merupakan 

suatu kebutuhan bagi dirinya. Sebagai 

suatu kebutuhan sebaiknya bermain perlu 

diperhatikan secara cermat bukan hanya 

dijadikan mengisi kesibukan atau 

mengisi waktu luang.  

 

Hal ini sesuai dengan Andriana (2013) 

Alat permainan edukatif (APE) adalah 

segala macam sarana yang bisa 

merangsang aktivitas sehingga membuat 

senang dan sebagai media anak untuk 

meningkatkan dan mengembangkan 

kemandirian. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa anak usia 4-5 tahun 

memiliki perkembangan motorik halus 

yang meragukan dan penyimpangan 

sebelum diberikan stimulasi alat 

permainan edukatif (APE) di RA Baitul 

Karim Surabaya. Sedangkan anak usia 4-

5 tahun hampir seluruhnya memiliki 

perkembangan motorik halus yang sesuai 

setelah diberikan stimulasi Alat 

Permainan Edukatif (APE) di RA Baitul 

Karim Surabaya. Semakin anak diberi 

Stimulasi Alat Permainan edukatif (APE) 

dapat meningkatkan perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun di RA 

Baitul Karim Surabaya. 
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ABSTRAK 

 

Nyeri haid menjelang atau selama haid sampai menimbulkan gangguan aktivitas. Rasa 

nyeri haid dapat diatasi dengan cara minum jahe yang mengandung gingerol yang dapat 

mengatasi kondisi nyeri saat menstruasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Pemberian minum jahe (Zingber Official Rosce) Terhadap nyeri haid pada 

siswi di SMA Negeri 1 Plumpang.Jenis desain penelitian ini adalah quasi-eksperimen 

dengan rancangan pre test-post test desain. Dengan variable independen minum jahe 

merah dan dependen nyeri haid dengan menggunakan pendekatan waktu cross sectional 

dengan populasi siswi SMA Negeri 1 Plumpang  jumlah 48, sampel 43 responden siswi 

SMA Negeri 1 Plumpang. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 

sampling dan pengumpulan data menggunakan lembar wawancara, uji statistik yang 

digunakan adalah uji wilcoxon.Hasil penelitian yang dilakukan pada 43 responden. 

Diperoleh hasil bahwa sebelum diberikan minum jahe sebagian besar  mengalami nyeri 

sedang 24 (55,8%) dan sesudah diberikan minum jahe 20 (46,5%) dengan uji wilcoxon 

menggunakan SPSS for windows dengan tingkat kemaknaan a = 0,05 di peroleh nilai p = 

0,000 yang dibuktikan 0,000 < 0,05 maka H1 diterima artinya ada pengaruh Pemberian 

minum jahe (Zingber Official Rosce) Terhadap nyeri haid pada siswi di SMA Negeri 1 

Plumpang.Disimpulkan bahwa ada pengaruh penanganan dengan non farmakologi 

menggunakan pemberian minum jahe merah, sehingga diharapkan dapat remaja 

menerapkan minum jahe merah untuk meredahkan nyeri haid.  

 

Kata Kunci: Jahe (Zingber Official Rosce), Nyeri Haid. 

 

PENDAHULUAN 

 

Haid atau menstruasi adalah proses alami 

yang datang secara berulang setiap bulan 

pada wanita normal sejak masa pubertas 

hingga menjelang menopause yang 

disertai pendarahan. Kedatangan  haid ini 

secara berulang disebut siklus haid. 

Setiap wanita memiliki pengalaman 

menstrusi yang berbeda-beda, sehingga 

ada wanita  yang mendapatkan men-

struasi tanpa keluhan. Tidak  sedikit dari 

wanita yang mendapatkan menstruasi 

disertai keluhan berupa nyeri haid 

(disminorea) yang mengakibatkan rasa 

ketidaknyamanan serta berdampak 

terhadap gangguan aktifitas (Gunawan, 

2010). Ciri khas keluhan nyeri haid 

adalah kram di perut bagian bawah 

dengan atau tanpa nyeri pinggang 

dimulai pada awal siklus menstruasi dan 

sekitar 48-72 jam, diawali dengan rasa 

tidak nyaman di daerah atas pubis, paha 

atas, dan punggung bawah. 
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Angka kejadian disminorea di dunia 

sangat besar, rata-rata lebih dari 50% 

perempuan di setiap negara menga-

laminya. Di Indonesia angka kejadian 

dismenore saat menstruasi sebesar  64,25 

% yang terdiri dari 54,89% dismenore 

primer dan 9,36% dismenore sekunder. 

Selama 50 tahun terakhir tercatat 75% 

wanita mengalami nyeri haid. Bila tidak 

segera ditangani maka akan terjadi 

masalah kesehatan reproduksi. Berda-

sarkan  kriteria WHO angka kejadian 

nyeri haid didunia cukup besar, rata-rata 

lebih dari 50 % perempuan di setiap 

Negara mengalami nyeri haid (Prove-

rawati. Misaroh, 2009). 

 

Dari data survey awal yang dilakukan 

peneliti di SMA Negeri 1 Plumpang  dari 

26 (100%) siswi, 18 (85%) siswi saat 

mengalami nyeri haid hanya mem-

biyarkan nyerinya dan istirahat di UKS, 

sedangkan 8 (15%) siswi minum obat 

pereda nyeri saat menstruasi. 

 

Nyeri haid terjadi karena peningkatan 

prostaglandin (PG) F2-alfa yang meru-

pakan suatu siklooksigenase (COX) yang 

mengakibatkan hipertonus dan vasokon-

striksi pada mionetrium sehingga terjadi 

iskemia dan nyeri haid. Selain hal 

tersebut terdapat PGE2-alfa yang turut 

serta menyebabkan nyeri haid. Cara 

menangani nyeri haid dapat menggu-

nakan cara farmakologi dan non 

farmaklogi. Pengobatan farmakologi de-

ngan menggunakan obat-obatan baik 

analgesik narkotik, nonopiod/ NSAIDs 

(Nonsteroid Anti-Inflammation Drugs), 

dan adjuvant serta ko-analgesik. Selain 

itu, ada pula dengan cara non farmakolgi 

seperti teknik distraksi, teknik relaksasi 

dan teknik stimulasi kulit. Selain 

menggunakan obat-obatan dalam mengu-

rangi rasa nyeri, ramuan tradisional susu 

kedelai, jahe merah, kunyit asam  juga 

bisa dipergunakan (Sari, 2010). 

 

Dalam hal ini pengunaan bahan-bahan 

alami akan lebih baik dan mengurangi 

efek samping yang berbahaya bagi 

kesehatan, diantaranya yang sering 

digunakan adalah jahe merah. Diketahui 

bahwa kandungan aleoresin pada 

rimpang  jahe seperti gingerol memiliki 

aktibitas antioksidan diatas vitamin E. 

Gingerol pada jahe juga bersifat 

antikoagulan, yaitu dapat mencegah 

pengumpalan darah. Hal ini sangat 

membantu dalam pengeluaran darah haid. 

Jahe diketahui dapat mengurangi 

produksi prostaglandin, sebagai 

penyebab utama nyeri haid. Sedangkan 

shogaol yang merupkan senyawa yang 

memiliki struktur kimia mirip dengan 

gingerol. Kedua agen aktif inilah yang 

berperan dalam penghambat 

endometrium  mensintesis prostaglandin. 

Keduanya juga berperan sebagai agen 

penghambat infuks Ca
2+  

melalui kanal 

Ca bergerbang tegangan tipe-L, sebagi 

uterine relaxant yang menghambat kerja 

syaraf otonom prostaglandin dalam 

merangsang kontraksi uterus (Kusuma-

ningati, 2009). 

 

Komponen volatil jahe yang terdiri dari 

zingiberene, arcurcumene dan sesquil-

phelandrene mengandung α-pinene, 

bornyl asetat, borneol dan lain-lain, 

berfungsi sebagai agen relaksasi yang 

menghambat sistem syaraf otonom 

menerima rangsangan sintesis  prosta-

glandin (Kusumaningati, 2009). 

 

Jahe merah adalah varian jahe yang 

sangat cocok untuk herbal dengan 

kandungan minyak atsiri dan oleo-

resinnya yang lebih tinggi disbanding 

variasi jahe lainnya, karena itu biasanya 

jahe merah digunakan untuk pengobatan 
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tradisional dan yang paling banyak 

diberikan  adalah dalam bentuk minuman  

jahe. Jahe merah atau yang bernama latin 

Zingiber officinale roscoe memiliki 

rimpang berwarna merah dan  lebih kecil, 

jahe memiliki kandungan minyak atsiri 

seperti gingerols, shoagals, dan 

zingerone yang cukup tinggi (Ramadhan, 

2013). Kandungan kimia gingerol dalam  

jahe merah mampu memblokir 

prostaglandin sehingga dapat menurun-

kan nyeri pada saat menstruasi (Ozgoli, 

Goli & Moattar 2009). 

 

Diharapkan remaja putri yang mengalami 

nyeri haid bisa menangani nyeri yang 

dirasakan, karena semakin berkembang 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sudah maju memudahkan untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan 

tentang nyeri haid dan penanganannya. 

Penggunaan  jahe sebagai pereda nyeri 

haid akan lebih maksimal jika remaja 

putri tersebut mengombinasikan dengan 

melakukan hal yang disukai, posisi yang 

nyaman, berjalan santai, mendengarkan 

musik, dan bernyanyi dapat menurunkan 

nyeri haid saat menstruasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

melakukan penelitiaan tentang Pengaruh 

Pemberian Minum  Jahe (Zingiber 

officinale roscoe) Terhadap Nyeri Haid  

Pada Siswi  Di SMA Negeri 1 Plumpang. 

 

METODE  

 

Penelitian ini merupakan penelitian Pre 

test-post test desain dengan desain 

Quasi-eksperimen menggunakan pende-

katan waktu Cross sectional. Variabel 

independen adalah Minum jahe dan 

variabel dependen adalah Nyeri haid. 

 

Populasi pada penelitian ini berjumlah 48 

siswa. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 43 responden. Teknik pe-

ngambilan sampel Cluster random 

sampling, yaitu pengambilan dengan 

seluruh kelas (Nursalam, 2013). 

 

Alat pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah lembar wawancara. Analisa 

data penelitian ini menggunakan uji 

wilcoxon dengan alpha < 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEM-

BAHASAN 

 

Nyeri haid sebelum diberikan minum 

jahe (Zingber Official Rosce) 

 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Nyeri Haid 

Sebelum Diberikan minum jahe 

(Zingber Official Rosce) pada 

Siswi Di SMA Negeri 1 

Plumpang Bulan Desember 

2016-Februari 2017 

No. Nyeri Haid f rsentasi ( (     (%) 

1 Tidak nyeri 0 0 

2 Nyeri ringan 13 30,2 

3 Nyeri Sedang 24 55,8 

4 Nyeri Berat 5 11,6 

5 Nyeri Sangat Berat 1 2,3 

Jumlah 43 100 

Sumber: Data Primer Penelitian, Tahun 2017 

 

Dari tabel 1 diperoleh data bahwa 

sebelum diberikan minum jahe (Zingber 

Official Rosce) sebagian besar responden 

mengalami nyeri sedang yaitu 24 

responden (55,8%). 

 

Berdasarkan tabel 1 dari 43 siswi (100%) 

yang mengalami nyeri haid menunjukan 

sebelum diberikan minum jahe (Zingber 

Official Rosce) sebagian besar 

mengalami nyeri sedang. Nyeri sedang 

saat haid yang terjadi pada siswi ini 
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disebabkan banyak hal salah satunya 

berkaitan dengan faktor kejiwaan yaitu 

24 siswi (55,8%). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Anggi 

Retno Willis, 2011), bahwa pemberian 

air rebusan jahe terhadap intesitas nyeri 

haid pada mahasiswi STIKES Aisiyiyah 

Yogyakarta yang diberikan air rebusan 

jahe sesudah mengalami penurunan 

intesitas lebih banyak dibanding sebelum 

diberikan air rebusan jahe. 

 

Setiap remaja putri mengalami 

menstruasi setiap bulannya, meskipun 

begitu masih banyak  remaja putri yang 

mengalami ketidaknyamanan fisik saat 

menjelang atau selama menstruasi 

berlangsung. Ketidaknyamanan tersebut 

dapat berupa nyeri yang dirasakan pada 

perut bagian bawah atau sering disebut 

dengan istilah disminore.  

 

Beberapa faktor penyebab nyeri haid 

antara lain faktor kejiwaan, konstitusi, 

obstruksi kanalis servikalis, endokrin, 

dan alergi. Nyeri yang dirasakan tiap 

individu tidak ada yang sama satu dengan 

yang lain, inilah yang dirasakan sanggat 

menganggu, karena adanya nyeri tersebut 

merupakan stressor yang dapat 

menimbulkan stress. 

 

Faktor kejiwaan yaitu pada remaja putri 

yang secara emosional tidak stabil, stress, 

cemas apalagi jika mereka tidak 

mendapat penerangan yang baik tentang 

proses haid, mudah timbul dismenore. 

 

Faktor konstitusi yaitu faktor-faktor 

seperti anemia, penyakit menahun dan 

sebagainya dapat mempengaruhi 

timbulnya dismenore. 

 

Faktor obstruksi kanalis servikalis yaitu 

salah satu teori yang menerangkan 

terjadinya dismenore adalah stenosis 

kanalis servikalis. Pada wanita dengan 

uterus dalam hiperantefleksi mungkin 

dapat terjadi stenosis kanalis 

servikalis, akan tetapi hal ini sekarang 

tidak dianggap sebagai faktor penting 

sebagai penyebab dismenore. 

 

Faktor endokrin yaitu pada umumnya ada 

anggapan bahwa kejang yang terjadi pada 

dismenore disebabkan oleh kontraksi 

uterus yang berlebihan. 

 

Faktor Alergi. Teori ini dikemukakan 

setelah memperhatikan adanya asosiasi 

antara disemenore dengan urtikaria, 

migraine, atau asma bronkhial. Smith 

menduga bahwa sebab dari alergi ialah 

toksin haid. Tetapi dalam penelitian ke 

depan, ternyata penyebab yang paling 

berperan adalah adanya peningkatan 

kadar prostaglandin (Sastro, 2008). 

 

Berdasarkan data hasil penelitian dan 

teori diatas dengan melakukan 

wawancara ke pada responden ada faktor 

yang mempengaruhi nyeri haid salah 

satunya adalah faktor kejiwaan. Hal ini 

diungkapkan oleh responden karna saat 

mengalami haid dan sebelum haid 

responden mengalami emosional yang 

tidak stabil terkadang responden stress 

dan cemas yang dirasakan, oleh karena 

itu faktor kejiwaan mudah menimbulkan 

nyeri haid pada siswi di SMA Negeri 1 

Plumpang sebagian besar responden 

mengalami nyeri sedang. 

 

Nyeri haid sesudah diberikan minum jahe 

(Zingber Official Rosce) 
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Nyeri Haid 

Sesudah Diberikan Minum Jahe 

(Zingber Official Rosce) Pada 

Siswi Di SMA Negeri 1 

Plumpang Bulan Desember 

2016-Februari 2017 

No. Nyeri Haid f (%) 

1 Tidak nyeri 9 20,9 

2 Nyeri ringan 20 46,5 

3 Nyeri sedang 11 25,6 

4 Nyeriberat 2 4,7 

5 Nyeri sangat berat 1 2,3 

Jumlah 43 100 

Sumber: Data Primer Penelitian, Tahun 2017 

 

Dari tabel 2 diperoleh data bahwa 

sesudah diberikan minum jahe (Zingber 

Official Rosce) hampir setengahnya 

responden mengalami nyeri ringan yaitu 

20 responden (46,5%). 

 

Dari tabel 2 diperoleh data bahwa 

sesudah diberikan minum jahe (Zingber 

Official Rosce) hamper setengahnya 

mengalami nyeri ringan. Perubahan pada 

nyeri haid yang terjadi pada responden 

karena stress, emosional dan cemas yang 

dialami responden berkurang karena 

setelah meminum jahe abdomen 

responden  yang dirasakan hangat, 

sehingga berkurangnya emosional, 

kecemasan, dan stress. Jahe sangat efektif 

menghilangkan stress dan tekanan 

responden membuat nyeri sedang 

berubah menjadi nyeri ringan yaitu 20 

siswi (46,5%). 

 

Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa penatalaksanaan 

nyeri dapat di lakukan dengan 2 cara 

yaitu bisa dengan cara farmakologis yaitu 

dengan obat-obatan seperti NSAID (Non-

steroid anti inflammantory drugs), dan 

non farmakologis yang terdiri dari 

berbagai tindakan yaitu seperti 

memberikan ramuan tradisional berupa 

minum jahe, susu kedelai, relaksasi, 

kunyit asam, tehnik distraksi, umpan 

balik tubuh. 

 

Jahe sama efektifnya dengan asam 

mefenamat (mefenamic acid) dan ibu 

profen untuk mengurangi nyeri pada 

wanita dengan nyeri haid atau dismenore 

primer (Anurogo. Wulandari, 2011). 

Selain bahannya mudah didapat, ramuan 

minuman jahe mudah dibuat. Jahe 

mengandung zat yang berhasiat 

menghilangkan rasa sakit dan mual saat 

menstruasi (Laila, 2011). 

 

Jahe merah adalah varian jahe yang 

sangat cocok untuk herbal dengan 

kandungan minyak atsiri dan 

oleoresinnya yang lebih tinggi 

dibandingkan varian jahe lainya, karena 

itu biasanya jahe merah bisa digunakan 

untuk pengobatan tradisional dan yang 

paling banyak diberikan adalah dalam 

bentuk minuman jahe. Jahe merah atau 

yang bernama latin Zingiber officinale 

roscoe memiliki rimpang berwarna 

merah dan lebih kecil, jahe merah 

memiliki kandungan minyak atsiri yang 

cukup tinggi (Ramadhan, 2013). 

Kandungan kimia gingerol dalam jahe 

merah mampu memblokir prostaglandin 

sehingga dapat menurunkan nyeri pada 

saat menstruasi (Ozgoli, Goli & Moattar 

2009). 

 

Perubahan pada nyeri haid yang terjadi 

pada responden yang minum jahe, oleh  

karena itu, dengan melakukan penelitian  

minum jahe dapat meredakan nyeri saat 

menstruasi. Karena itu, dengan minum 

jahe merah tersebut, nyeri yang dialami 
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oleh siswi di SMA Negeri 1 Plumpang  

dapat berubah menjadi lebih ringan. Pada 

penelitian ini siswi di SMA Negeri 1 

Plumpang sudah mengetahui tentang cara 

penanganan nyeri haid dengan metode  

non farmakologi yaitu dengan minum 

jahe (Zingber Official Rosce). 

 

Berdasarkan data dan teori diatas 

didapatkan hampir setengahnya siswi di 

SMA Negeri 1 Plumpang nyeri haid 

berkurang dengan minum jahe, jahe 

sangat efektif menghilangkan stress. 

Kecemasan dan emosional responden 

berkurang seperti yang diungkap oleh 

responden saat wawancara sesudah  

pemberian minum jahe 

 

Analisa Pengaruh Minum Jahe (Zingber 

Official Rosce) Terhadap Nyeri Haid 

Sebelum dan Sesudah Pada Siswi Di 

SMA Negeri 1 Plumpang 

 

Tabel 3 Analisa Pengaruh Pemberian 

Minum Jahe (Zingber Official 

Rosce ) Terhadap Nyeri Haid 

Sebelum dan Sesudah Pada 

Siswi Di SMA Negeri 1 

Plumpang Bulan Desember 

2016-Februari 2017. 
Pembe

rian 

minum 

jahe 

(Zingbe

r 

Official 

Rosce) 

Nyeri haid 

Juml

ah 

Tid

ak 

nye

ri 

Nye

ri 

ring

an 

Nye

ri 

seda

ng 

Nye

ri 

ber

at 

Nye

ri 

san

gat  

ber

at 

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

Sebelu

m 

0      

0 

13   

30,2 

24    

55,8 

5   

11,

6 

1     

2,3 

43  

100 

Sesuda

h 

9    

20,9 

20   

46,5 

11    

25,6 

2     

4,7 

1     

2,3 

43  

100 

Wilcoxon test asymp. Sig. (2-sided) = .000 

 

Tabel 3 dilihat bahwa nyeri sedang pada 

siswi sebelum diberikan minum jahe 

sebanyak  24 siswi (55,8%) hampir 

setengahnya dari pada sesudah diberikan 

minum yaitu 20 siswi (46,5%). 

 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh 

peneliti dari 43 responden dapat 

diketahui bahwa sebelum pemberian 

minum jahe rata-rata responden 

mengalami nyeri sedang dan sesudah 

pemberian minum jahe  rata-rata 

responden mengalami nyeri ringan. Dari 

data yang diperoleh oleh peneliti bahwa 

sebagian besar yaitu 31 responden (65%) 

nyeri berkurang sesudah diberikan 

perlakuan, dan 12 responden (35%) 

nyerinya tetap sesudah diberikan 

perlakuan. 

 

Berdasarkan Uji wilcoxon dengan tingkat 

kemaknaan α = 0,05 dan perhitungannya 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

software SPSS for windows asymp. Sig. 

(2-sided) didapatkan hasil p = 0,000 < 

0,05 maka H1 diterima, yang artinya ada 

pengaruh minum jahe (Zingber Official 

Rosce) terhadap nyeri haid pada siswi di 

SMA Negeri 1 Plumpang. 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa sesudah diberkan minum jahe 

sebagian besar responden mengalami 

nyeri ringan pemberian minum jahe pada 

responden terbukti dapat meredahkan 

nyeri tersebut, dan perlakuan ini 

memungkinkan juga untuk dilakukan 

sendiri oleh responden. 

 

Gingerol pada jahe merah juga bersifat 

antikoagulan, yaitu dapat mencegah 

penggumpalan darah. Hal ini sangat 

membantu dalam pengeluaran darah haid. 

Sumber lain mengatakan, bahwa jahe 

dapat menurunkan produksi 

prostaglandin. Selain itu jahe juga dapat 

memberikan rasa hangat di abdomen 

sehingga memperlancar aliran darah ke 

otot. Pada penelitian ini jahe yang 
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mengandung gingerol dapat mengatasi 

kondisi seperti mual, kram perut saat 

mengalami nyeri haid saat menstruasi 

yang dialami siswi putri. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan apa yag dikatakan 

Anurogo & Wulandari (2011) bahwa jahe 

(ginger) sama efektifnya dengan asam 

mefenamat (mefenamic acid) dan 

ibuprofen untuk mengurangi nyeri pada 

wanita dengan nyeri haid atau disminore. 

Selain bahayanya mudah didapat, ramuan 

minum jahe mudah dibuat. Jahe 

mengandung zat yang berhasiat 

menghilangkan rasa sakit dan mual saat 

menstruasi. 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa sesudah diberikan minum jahe 

(Zingber Official Rosce) sebagian besar 

siswi mengalami nyeri ringan. 

Dibandingkan sebelum pemberian 

minum jahe pada saat memberikan 

perlakuan responden melakukan aktifitas 

yang disukai untuk mengoptimalkan 

perlakuan minum jahe (Zingber Official 

Rosce) oleh responden. Karena jahe 

sendiri memiliki  berbagai kandungan 

alami seperti, kandungan minyak 

atsiriyang cukup tinggi (Ramadhan, 

2013). Kandungan kimia gingerol dalam 

jahe merah mampu memblokir 

prostaglandin sehingga dapat 

menurunkan nyeri pada saat menstruasi 

(Ozgoli, Goli,& Moattar 2009).  

 

Jahe memiliki agen-agen aktif  alami 

yang berfungsi sebagai analgetika, 

antipiretika, dan antiinflamasi. Agen aktif 

dalam jahe yang berfungsi sebagai 

antiinflamasi dan antipiretik adalah 

komponen non volatil yang terdiri dari 

aleorisin mengandung gingerol yang 

memiliki rumus kimia  1-[4-hidroksi-3-

methoksifenil]-5 hidroksil-alkn -3-ol. 

Senyawa ini memiliki rantai samping  

yang bervariasi. Sedangkan shogaol yang 

dikenal sebagai (6)-shogaol merupakan 

senyawa yang memiliki struktur kimia 

mirip dengan gingerol. Kedua agen akif 

inilah yang berperan dalam penghambat 

endometrium  mensintesis prostaglandin. 

Keduanya juga berperan sebagai agen 

penghambat infuks Ca
2+  

melalui kanal 

Ca bergerbang tegangan tipe-L, sebagi 

uterine relaxant yang menghambat kerja 

syaraf otonom prostaglandin dalam 

merangsang kontrksi uterus (Kusu-

maningati, 2009). Keberhasilan pembe-

rian minum jahe yang dilakukan karena 

penerapan perlakuan minum jahe 

berjalan dengan baik dan dilakukan 

dengan petunjuk pelaksanaan. 

Keberhasilan juga didukung oleh sikap 

kooperatif responden yang mengikuti 

bimbingan peneliti dengan baik. 

Keberhasilan perlakuan minum jahe 

memberikan dampak positif terhadap 

nyeri haid pada responden. 

 

Pada penelitian ini pemberian minum 

jahe (Zingber Official Rosce) pada siswi 

putri di SMA Negeri 1 Plumpang 

bermanfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan atau mungkin dapat 

digunakan individu, keluarga, kelompok, 

dan masyarakat. Pemberian minum jahe 

(Zingber Official Rosce) memberikan 

pengaruh terhadap nyeri haid pada 

remaja putri, sehingga cara alami ini bisa 

diaplikasikan dirumah dan bahkan bisa 

digunakan oleh semua remaja putri 

secara aman bila dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur. Jahe merah me-

ngandung zat yang dapat menghentikan 

kerja prostaglandin yang menyebabkan 

rasa sakit dan peradangan pembuluh 

darah, sehingga nyeri yang dialami 

responden akibat menstruasi menjadi 

lebih ringan setelah minum jahe merah. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

Wijaya (2012) bahwa system pengobatan 

jahe bisa digunakan untuk mengatasi 
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nyeri akibat menstruasi dengan 

meringankan penyebab rasa sakit dan 

peradangan pembuluh darah dan dapat 

meredahkan kram. Maka dalam pe-

nelitian ini terdapat pengaruh minum jahe 

(Zingber Official Rosce) terhadap nyeri 

haid pada siswi di SMA Negeri 1 

Plumpang 

  

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang di dapatkan 

dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh 

pemberian minum jahe (Zingber Official 

Rosces) terhadap nyeri haid pada siswi di 

SMA Negeri 1 Plumpang. 
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ABSTRAK 
 

Induksi persalinan oksitosin drip bisa menyebabkan his yang terlalu kuat dan sering sehingga 

tidak terdapat kesempatan untuk relaksasi otot rahim akibatnya yaitu, terjadinya partus 

presipitatus yang dapat menyebabkan terjadinya persalinan tidak pada tempatnya, trauma jalan 

lahir ibu yang luas dan dapat menyebabkan perdarahan. Karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan pemberian oksitosin drip dengan kejadian rupture perineum pada ibu 

bersalin.Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain cross sectional. Populasinya 

adalah semua ibu bersalin normal di ruang VK RSUD dr. R. Koesma Tuban bulan Agustus-

Desember 2016 sebanyak 470 orang. Teknik sampling simple random sampling dengan besar 

sample sebagian ibu bersalin normal yang memenuhi kriteria inklusi  di ruang VK RSUD dr. R. 

Koesma Tuban bulan Agustus-Desember 2016 sebanyak 107 orang. Pengumpulan data 

menggunakan data sekunder. Data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

dan tabel silang kemudian dianalisis menggunakan uji chi square.Hasil penelitian dari 107 

responden didapatkan 45 (42,05%) bersalin tanpa oksitosin drip dan 62 (57,94%) ibu bersalin 

dengan oksitosin drip. Sedangkan ibu bersalin yang tidak mengalami rupture perineum 

didapatkan 12 (11,21%) dan ibu bersalin yang mengalami rupture perineum 95 (88,88%). Dari 

hasil uji chi square didapatkan nilai p=0,001 dimana p<0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat 

hubungan pemberian oksitosin drip dengan kejadian rupture perineum pada ibu 

bersalin.Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan pemberian oksitosin drip 

dengan kejadian rupture perineum, Diharapkan para bidan lebih memperhatikan pemantauan 

khusus terhadap tetesan oksitosin dan observasi his sehingga kejadian rupture perineum dapat 

diminimalkan. 

 

Kata kunci: pemberian oksitosin drip, kejadian rupture perineum. 

 

PENDAHULUAN 

 

Induksi persalinan merupakan suatu 

proses untuk memulai aktivitas uterus 

untuk mencapai pelahiran per vaginam 

(Liu, 2011). 

 

Induksi persalinan adalah upaya untuk 

melahirkan janin menjelang aterm, dalam 

keadaan belum terdapat tanda-tanda 

persalinan, atau belum inpartu, dengan 

kemungkinan janin dapat hidup di luar 

kandungan (umur kandungan di atas 28 

minggu) (Manuaba, 2015). 

 

Berdasarkan data World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2009 

terjadi 2,7 juta kasus rupture perineum 

pada ibu bersalin. Angka ini diperkirakan 

mencapai 6,3 juta pada Tahun 2050. 

Kejadian Rupture perineum di Asia juga 

merupakan masalah yang cukup banyak 

dalam masyarakat, 50% dari kejadian 

rupture perineum di dunia terjadi di Asia. 

Prevalensi ibu bersalin yang mengalami 

rupture perineum di Indonesia pada 

golongan umur 25-30 tahun yaitu 24 % 

sedang pada ibu bersalin usia  32-39 

tahun sebesar 62 %. 
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Pada tahun 2015 Bulan Januari-

Desember persalinan dengan oksitosin 

drip sebanyak 176 orang (15,6%), 

induksi dengan cytotex 53 orang (4,7%), 

ibu yang bersalin normal tanpa tindakan 

apapun sebanyak 848 orang (75,11%), 

dan didapatkan juga kasus rupture 

perineum sebanyak 65 orang (5,7%) dari 

1129 ibu bersalin normal. 

 

Persalinan merupakan sebuah proses 

fisiologis yang akan dialami pada 

kebanyakan wanita hamil namun tetapi 

menurut penelitian di Birmingham 

hospital university of Alabama dari 

Tahun 1996-1999 lebih dari 17.000 

persalinan 20% wanita diberi oksitosin 

untuk induksi persalinan (Cuningham, 

2013). Di Indonesia 16,17% persalinan 

dalam waktu 24 jam tidak ada tanda-

tanda persalinan setelah ketuban pecah 

dilakukan induksi persalinan (elizabeth, 

2012). 

 

Kontraksi akibat induksi terasa lebih 

sakit karena mulainya sangat mendadak 

pada augmentasi persalinan diberikan 

oksitosin sehingga kontraksi rahim bisa 

secara efektif mendorong janin melewati 

jalan lahir (Liu, 2011). 

 

Ruptur perineum dapat terjadi karena 

adanya rupture spontan maupun 

episiotomi. Perineum yang dilakukan 

dengan tindakan episiotomi itu sendiri 

harus dilakukan atas indikasi : Perineum 

kaku, memerlukan peregangan yang 

berlebihan dari perineum (forsep & 

vakum), mengurangi tekanan pada kepala 

bayi (prematur). Sedangkan luka 

perineum itu sendiri akan mempunyai 

dampak tersendiri bagi ibu yaitu 

gangguan ketidaknyamanan. Sedangkan 

ruptur pada perineum spontan disebabkan 

oleh : perineum kaku, kepala janin terlalu 

cepat melewati dasar panggul, bayi besar, 

jaringan parut, distosia bahu, letak 

sungsang, lebar perineum, paritas dan 

faktor dari penolong (Cunningham, 

2013). 

 

Upaya pencegahan dan penanganan 

untuk mengatasi gangguan diatas 

diperlukan pemantauan khusus terhadap 

tetesan oksitosin dan observasi his 

sehingga mencegah  persalinan cepat, 

resiko trauma servikal dan robekan 

jaringan lunak sehingga kejadian rupture 

perineum dapat di minimalkan.  

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan metode analitik 

dengan desain cross sectional. Populasinya 

adalah semua ibu bersalin normal di ruang 

VK RSUD dr. R. Koesma Tuban bulan 

Agustus-Desember 2016 sebanyak 470 orang. 

Teknik sampling simple random sampling 

dengan besar sampel sebagian ibu bersalin 

normal yang memenuhi kriteria inklusi  di 

ruang VK RSUD dr. R. Koesma Tuban bulan 

Agustus- Desember 2016 sebanyak 107 

orang. 

 

Variabel independennya adalah pemberian 

oksitosin drip sedangkan variabel 

dependennya adalah kejadian rupture 

perineum. Data tersebut dikumpulkan dengan 

menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

(Medical Recort) dan dari register persalinan 

diruang VK RSUD dr. R. Koesma Kabupaten 

Tuban Tahun 2016. Data yang sudah 

didapatkan dari register persalinan dan rekam 

medik ini kemudian dikelompokkan kedalam 

instrumen penelitian untuk dilakukan tabulasi 

kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi dan tabel silang 

kemudian dianalisis menggunakan uji chi 

square. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

 

Tabel 1 Karakteristik usia kehamilan pada 

ibu bersalin di ruang bersalin 

RSUD dr. R.Koesma Tuban Bulan 

Agustus- Desem-ber 2016  

No 
Usia 

Kehamilan 
f % 

1 Prematur 26 24,29 

2 

3 

Matur 

Postmatur 

37 

44 

34,57 

41,12 

 Jumlah 107 100 

Sumber: Register persalinan RSUD dr. R. 

Koesma Tuban Tahun 2016 

 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa dari 107 ibu 

bersalin di RSUD Dr. R. Koesma Tuban 

setengahnya adalah ibu dengan dengan usia 

kehamilan Postmatur sebanyak 44 responden  

(41,12%) 

 

Tabel 2 Karakteristik paritas ibu bersalin 

di ruang bersalin RSUD dr. R. 

Koesma Tuban Bulan Agustus–

Desember 2016  

No Paritas f % 

1 Primipara 71 66,35 

2 Multipara 36 33,64 

 Jumlah 107 100 

Sumber: Register persalinan RSUD dr. R.  

Koesma Tuban Tahun 2016 

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa dari 

107 ibu bersalin di RSUD Dr. R. Koesma 

Tuban sebagian besar ibu primipara 

sebanyak71 responden  (66,35%). 

 

Sejalan dengan teori Oxorn (2010), 

menyatakan bahwa umumnya ruptur 

perineum terjadi pada primipara, tetapi 

tidak jarang juga pada multipara. 

Penyebab yang biasa mengakibatkan 

ruptur perineum pada paritas adalah 

partus presipitatus, mengejang terlalu 

kuat, edema dan kerapuhan pada 

perineum, kelenturan jalan lahir, 

persalinan dengan tindakan. 

 

Sedangkan dilihat dari faktor resikonya 

ibu bersalin primipara yang mempunyai 

resiko tinggi untuk terjadi ruptur 

perineum, sedangkan ibu bersalin 

multipara mempunyai resiko rendah 

terjadi ruprtur perineum, tergantung 

bagaimana penolong melakukan per-

tolongan persalinan dan asuhan sayang 

ibu pada saat proses persalinan sehingga 

dapat melakukan pencegahan terhadap 

kejadian ruptur perineum 

 

Tabel 3 Pemberian Oksitosin Drip Pada 

Ibu Bersalin di ruang bersalin 

RSUD dr. R.Koesma Tuban 

Bulan Agustus-Desember 2016  

No Jenis Persalinan f % 

1 Oksitosin Drip 62 57,94 

2 Tanpa Oksitosin Drip 45 42,06 

 Jumlah 107 100 

Sumber: Register persalinan RSUD dr. R. 

Koesma Tuban Tahun 2016 

 

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa dari 

107 ibu bersalin di RSUD Dr. R. Koesma 

Tuban sebagian besar jenis persalinannya 

dengan oksitosin drip sebanyak 62 

responden  (57,94%). 

Induksi persalinan adalah suatu upaya 

agar persalinan mulai berlangsung 

sebelum atau sesudah kehamilan cukup 

bulan dengan jalan merangsang 

(stimulasi) timbulnya his (Mochtar, 

2011). Salah satu cara induksi persalinan 

yaitu menggunakan infus oksitosin. 

Selama sembilan bulan terakhir 

kehamilan, daya reaksi otot rahim 

terhadap oksitosin meningkat sebanyak 

delapan kali lipat (Prawiroharjo, 2015). 

 

Penguatan persalinan dengan oksitosin 

membawa resiko hiperstimulasi uterus, 

karena beberapa individu hipersensitif 

terhadap oksitosin. Pemberian infus 

oksitosin selalu mengandung bahaya 

kontraksi uterus yang tetanik atau 

spasmodik sekalipun dosis yang 
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diberikan sudah rendah, oleh karena itu 

perlu observasi yang ketat. 

 

Bahaya pemberian oksitosin drip yaitu bisa 

meningkatkan aktivitas miometrium 

sehingga menimbulkan hiperkontraktilitas 

yang timbul 5 menit atau lebih dapat 

menimbulkan tekanan intrauterin lebih 25 

mmHg dan ini dapat mempengaruhi 

pengaliran O2 ke janin, ruptur uterus terjadi 

pada grande multipara atau bekas seksio 

saesarea, miomektomia atau bila ada 

disproporsi fetopelvik, dan introksikasi 

 

Tabel 4 Kejadian Rupture Perineum  

Bulan Agustus–Desember Tahun 

2016 

No 

Kejadian Rupture 

Perineum Pada Ibu 

Bersalin 

f % 

1 Tidak Rupture Perineum 12 11,21 

2 Rupture Perineum 95 88,88 

 Jumlah 107 100 

Sumber: Rekam Medik RSUD dr. R. Koesma 

Tuban Tahun 2016 

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa dari 

107 ibu bersalin di RSUD Dr. Koesma 

Tuban hampir seluruhnya ibu bersalin 

mengalami rupture perineum sebanyak 

95 responden (88,88 %). 

 

Ruptur perineum dapat terjadi karena 

adanya rupture spontan maupun 

episiotomi. Perineum yang dilakukan 

dengan tindakan episiotomi itu sendiri 

harus dilakukan atas indikasi : Perineum 

kaku, memerlukan peregangan yang 

berlebihan dari perineum (forsep & 

vakum), mengurangi tekanan pada kepala 

bayi (prematur) (JNPKKR, 2016). 

Sedangkan luka perineum itu sendiri 

akan mempunyai dampak tersendiri bagi 

ibu yaitu gangguan ketidaknyamanan. 

Ruptur pada perineum spontan 

disebabkan oleh perineum kaku, kepala 

janin terlalu cepat melewati dasar 

panggul, bayi besar, jaringan parut, 

distosia bahu, letak sungsang, lebar 

perineum, paritas dan faktor dari 

penolong (Cunningham, 2013). Faktor-

faktor tersebut dapat mengakibatkan 

bahaya dan komplikasi baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang 

nantinya (Lockhart, 2014). 

 

Dari data-data di atas dapat diketahui 

bahwa dari 107 ibu bersalin di RSUD Dr. 

Koesma Tuban hampir seluruhnya ibu 

bersalin mengalami rupture perineum 

sebanyak 95 responden (88,88 %). Hal 

ini dikarenakan mayoritas ibu bersalin 

pada saat itu adalah ibu primipara, karena 

pada primipara klien belum mempunyai 

pengalaman persalinan dan merasa takut 

dan cemas sehingga sulit untuk menerima 

arahan dan anjuran dari petugas 

kesehatan. 

 

Tabel 5 Hubungan Pemberian Oksitosin 

Drip Dengan Kejadian Rupture  

Perineum Pada Ibu Bersalin di 

RSUD dr. R. Koesma Tuban 

Bulan Agustus-Desember Tahun 

2016 

 

 

Jenis 

Persalinan 

Kejadian Rupture 

Perineum Pada Ibu 

Bersalin  
 

 

Jumlah 
Tidak 

Rupture 

Perineum 

Rupture 

Perineum 

Tanpa 

Oksitosin 

Drip 
11 (24,4%) 

 

1 (1,6%) 

34 

(75,6%) 

 

61 

(98,4%) 

45 

(100%) 

 

62 

(100%) 

Induksi 

Oksitosin 

Drip 

Jumlah 12 (11,2%) 95 

(88,88%) 

107 

(100%) 

Sumber: Register persalinan RSUD dr. R. 

Koesma Tuban Tahun 2016 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 107 

orang ibu bersalin di RSUD dr. R. 

Koesma Tuban, sebagian kecil ibu yang 

bersalin tanpa oksitosin drip tidak 

mengalami Rupture Perineum sebanyak 

11 responden(24,4%), dan sebagian kecil 

ibu yang persalinannya dengan oksitosin 

drip tidak mengalami Rupture Perineum 
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sebanyak 1 responden(1,6%) dari 107 

responden. 

 

Analisa data dengan uji statistik chi 

square. Berdasarkan hasil penelitian dan 

perhitungan dengan menggunakan uji chi 

squaredapat diketahui hasil tabulasi 

silang dan dapat dilihat bahwa derajat 

kebebasan (df = 1) dan taraf kesalahan α 

0,05 maka diperoleh uji chi square 

pemberian oksitosin drip dengan kejadian 

Rupture Perineump = 0,001 dimana p < 

0,05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak 

artinya terdapat hubungan antara 

pemberian oksitosin drip dengan kejadian 

Rupture Perineum pada ibu bersalin 

 

Hal ini dapat diartikan bahwa oksitosin 

drip dapat berpengaruh pada kejadian 

rupture perineum, sehingga ibu bersalin 

yang diberikan induksi oksitosin drip 

harus benar-benar memperhatikan 

indikasi, kotraindikasinya untuk memi-

nimalisir terjadinya komplikasi pem-

berian oksitosin drip terutama rupture 

perineum. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti 

menemukan bahwa terdapat hubungan 

pemberian oksitosin drip dengan kejadian 

rupture perineum pada ibu bersalin di 

RSUD dr. R. Koesma Tuban. Secara 

garis besar, kelangsungan suatu per-

salinan sangat bergantung pada keadaan 

dan kesehatan ibu, plasenta serta keadaan 

janin. Jika ibu sehat dan didalam 

darahnya terdapat zat-zat makanan dan 

bahan-bahan organis dalam jumlah yang 

cukup, maka pertumbuhan dan perkem-

bangan janin dalam kandungan akan 

berjalan baik. 

 

Dari kenyataannya tidak seluruhnya ibu 

bersalin menggunakan induksi oksitosin 

drip dan tidak seluruhnya ibu bersalin 

mengalami rupture perineum. Walaupun 

demikian masih adanya ibu bersalin 

dengan induksi oksitosin drip yang tidak 

mengalami rupture perineum. Hal itu 

dapat dipengaruhi oleh keadaan umum 

ibu dan kesadaran dari diri sendiri 

melakukan pemeriksaan kehamilan 

secara rutin agar didapatkan hasil yang 

adekuat (cukup) dan memenuhi gizi pada 

waktu kehamilan hingga menjelang 

persalinan sehingga pada saat proses 

persalinan nutrisi dan tenaga ibu 

terpenuhi agar tidak perlu diberi 

rangsangan stimulasi menggunakan oksi-

tosin drip. 

 

Dengan dilakukan penelitian ini, para 

bidan maupun ibu bersalin memahami 

bagaimana cara pencegahan rupture 

perineum. Upaya yang dapat dilakukan 

dengan cara pada saat melakukan stenen 

sangat di usahakan agar perineum tidak 

rupture, yaitu saat melakukan stenen 

perineum dikerutkan dan pada saat 

kepala teregang oleh vulva ibu tidak 

dianjurkan untuk mengejan, bernafas 

melalui mulut , dan dipimpin dengan baik 

dan benar agar defleksi kepala tidak 

terlalu cepat dan penolong perlu lebih 

perlu mewaspadai terjadinya rupture 

perineum pada taksiran berat janin yang 

lebih besar yaitu denngan menolong 

sesuai standarisasi APN dimana salah 

satu penatalaksanaan fisiologis kala II 

persalinan adalah pencegahan laserasi, 

Upaya pencegahan dan penanganan 

terjadinya rupture perineum pada ibu 

bersalin yang diberikan induksi oksitosin 

drip  diperlukan pemantauan khusus 

terhadap tetesan oksitosin dan observasi 

his untuk mencegah  persalinan 

precipitatus dan iesiko trauma servikal 

dan robekan jaringan lunak dengan 

demikian diharapkan kejadian rupture 

perineum dapat diminimalkan. 

 

KESIMPULAN  

 

Terdapat hubungan pemberian oksitosin 

drip dengan kejadian rupture perineum 

pada ibu bersalin di RSUD dr. R. 

Koesma Tuban. 
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MOBILISASI DINI POST PARTUM DENGAN PENURUNAN TINGGI FUNDUS 

UTERI PADA IBU NIFAS 1 MINGGU POST PARTUM 

 

Beatric Maria Dwi Jayanti Baga 

Jl. Cimanuk No. 20 Surabaya, beatricbaga@gmail.com, 031-5633365 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Melakukan mobilisasi dini secara baik dan benar dapat mengurangi 

bendungan lochea dalam rahim, meningkatkan peredaran darah sekitar alat kelamin. Di 

Indonesia tahun 2012 menunjukan angka kematian ibu nifas sekitar 3%. Hasil studi 

pendahuluan di BPS Lilik Farida pada bulan Januari-Februari sebanyak 68,75% ibu 

nifas yang penurunan tinggi fundus uterinya tidak sesuai. Penyebab masalah diatas 

adalah ibu tidak melakukan mobilisasi dini secara baik dan benar. Tujuan penelitian 

menganalisis hubungan mobilisasi dini post partum dengan penurunan tinggi fundus 

uteri pada ibu nifas 1 minggu post partum di wilayah kerja BPS Lilik Farida Kedurus, 

Surabaya.  

Metode: Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, 

variabel independen mobilisasi dini post partum, variabel dependen penurunan tinggi 

fundus uteri, populasi 32 ibu post partum, sampel 30 ibu post partum, teknik purposive 

sampling, instrumen penelitian kuesioner dan lembar observasi, analisis data Uji Exact 

Fisher, α = 0,05.  

Hasil: Ibu post partum sebagian besar yang melakukan mobilisasi dini post partum 

dengan benar sebanyak 63,3%, dan ibu post partum hampir seluruhnya yang penurunan 

tinggi fundus uterinya sesuai sebanyak 80%. Hasil uji exact fisher, p = (0,001) ≤ α. 

Kesimpulan: Mobilisasi dini yang baik dan benar akan menimbulkan dampak positif 

dalam mempercepat penurunan tinggi fundus uteri. Mobilisasi juga membantu proses 

sirkulasi peredaran darah guna mengurangi pembekuan darah, membuat uterus 

berkontraksi, serta mengurangi ketegangan dan kecemasan dalam masa nifas. 

 

Kata kunci: Mobilisasi dini post partum, Penurunan tinggi fundus uteri. 

 

PENDAHULUAN 

 

Proses pemulihan kesehatan pada masa 

post partum merupakan hal yang sangat 

penting bagi ibu setelah melahirkan. 

Sebab selain masa kehamilan dan 

persalinan telah terjadi perubahan fisik 

dan psikis. Perubahan fisik meliputi 

ligamen-ligamen bersifat lembut dan 

kendor, otot-otot teregang, uterus 

membesar, postur tubuh berubah sebagai 

kompensasi terhadap perubahan berat 

badan pada masa hamil, serta terjadi 

bendungan pada tungkai bawah. Pada 

saat persalinan dinding panggul selalu 

teregang dan mungkin terjadi kerusakan 

pada jalan lahir, serta setelah persalinan 

otot-otot dasar panggul menjadi longgar 

karena diregang begitu lama pada saat 

hamil maupun bersalin (Prawirohardjo, 

2014). 

 

Dalam masa post partum alat-alat 

genetalia internal maupun eksternal akan 

berangsur-angsur pulih kembali seperti 

keadaan sebelum hamil. Perubahan-

perubahan alat genetal dalam kese-

luruhannya disebut Involusi. Salah satu 

mailto:beatricbaga@gmail.com
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komponen involusi adalah penurunan 

tinggi fundus uteri. Apabila proses 

involusi ini tidak berjalan dengan baik 

maka akan timbul suatu keadaan yang 

disebut subinvolusi uteri yang akan 

menyebabkan terjadinya perdarahan yang 

mungkin terjadi dalam masa 40 hari, hal 

ini mungkin disebabkan karena ibu tidak 

mau menyusui, takut untuk mobilisasi 

atau aktivitas yang kurang (Hanifa, 

2005). 

 

Mobilisasi dini adalah suatu pergerakan 

dan posisi yang akan melakukan aktivitas 

atau kegiatan. Mobilisasi merupakan 

kemampuan seseorang untuk bergerak 

dengan bebas dan merupakan faktor yang 

menonjol dalam mempercepat pemulihan 

pasca persalinan. Mobilisasi dini 

merupakan suatu aspek yang terpenting 

pada fungsi fisiologis karena hal ini 

esensial untuk mempertahankan 

kemandirian. Dengan demikian mobi-

lisasi dini adalah suatu upaya 

mempertahankan fungsi fisiologis atau 

kebijaksanaan untuk membimbing pende-

rita keluar dari tempat tidurnya dan 

selekas mungkin berjalan (Wijanarko, 

2009). Mobilisasi dini memperlancar 

pengeluaran lochea sehingga dapat 

mempercepat proses kembalinya alat 

kandungan dan jalan lahir setelah bayi 

dilahirkan hingga mencapai keadaan 

seperti sebelum hamil yang ditandai 

dengan penurunan tinggi fundus uteri. 

 

Laporan Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

menyebutkan selama tiga tahun terakhir 

jumlah ibu nifas selalu mengalami 

peningkatan, dan jumlah kematian ibu 

nifas terjadi penurunan. Sepanjang tahun 

2010 terdapat 7% dari 420 kasus 

kematian ibu nifas, tahun 2011 terdapat 

5% dari 489 kasus kematian ibu nifas, 

dan tahun 2012 terdapat 3% dari 375 

kasus kematian ibu nifas. Cakupan ibu 

nifas yang mendapat pelayanan 

kesehatan di Kota Surabaya pada tahun 

2015 sebesar 93,80% dari 45.680 ibu 

nifas yang ada. Apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, cakupan ibu 

nifas yang mendapat pelayanan 

kesehatan menunjukkan peningkatan 

sebesar 1,43% (Profil Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya, 2015). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

BPS Lilik Farida Pada bulan April – Mei 

dilakukan studi pendahuluan 32 orang 

nifas di BPS Lilik Farida dengan hasil 

yang diperoleh 10 (31,25%) orang ibu 

nifas yang sudah melakukan mobilisasi 

dini dan mengalami penurunan tinggi 

fundus uteri; dan 22 (68,75 %) orang ibu 

nifas yang tidak melakukan mobilisasi 

dini di BPS Lilik Farida tidak mengalami 

penurunan tinggi fundus uteri. Ibu tidak 

melakukan mobilisasi dini dikarenakan 

ibu takut, malas dan merasa capek setelah 

melahirkan. Padahal mobilisasi dini dapat 

membantu menurunkan tinggi fundus 

uteri secara bertahap. Dengan bergerak, 

hal ini akan mencegah kekakuan otot dan 

sendi sehingga juga mengurangi nyeri, 

menjamin kelancaran peredaran darah, 

memperbaiki pengaturan metabolisme 

tubuh, mengembalikan kerja fisiologis 

organ-organ vital yang pada akhirnya 

justru akan mempercepat penyembuhan 

luka. 

 

Salah satu tanda dan gejala Subinvolusi 

tinggi fundus uteri adalah perdarahan 

yang tidak sesuai dengan fase. 

Perdarahan dapat terjadi pada masa 

kehamilan maupun setelah melahirkan 

atau perdarahan post partum yang dapat 

menyebabkan kematian. Sehingga sangat 

diperlukan perhatian besar pada ibu post 

partum. Dengan pelayanan kesehatan 

yang optimal diharapkan ibu post partum 

mendapatkan pemulihan seperti sebelum 
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melahirkan. Perawatan yang selama 4 

jam bersama pasien memegang peranan 

penting dalam perawatan ibu post partum 

(Farrer, 2001). Salah satu perawatan post 

partum adalah mobilisasi dini. Pada masa 

post partum dini ibu telah diperbolehkan 

berdiri dan berjalan-jalan. 

 

Sekarang tidak perlu lagi menahan ibu 

post partum telentang di tempat tidurnya 

selama 7-14 hari setelah melahirkan. 

Mobilisasi dini sangat penting dalam 

mencegah trombosis vena. Setelah 

persalinan normal jika gerakannya tidak 

terhalang oleh pemasangan infus dan 

tanda-tanda vital juga memuaskan, 

biasanya ibu diperbolehkan untuk mandi 

dan pergi ke kamar mandi dengan 

dibantu salah satu atau dua jam setelah 

melahirkan secara normal (Farrer, 2001). 

 

Upaya yang lakukan pada ibu nifas yaitu 

2 jam masa nifas ibu harus tidur telentang 

untuk mencegah terjadinya perdarahan 

karena melakukan mobilisasi dini 

mengurangi pembekuan darah yang dapat 

menyebabkan masalah. Mobilisasi dini 

yang diantaranya berbaring miring ke kiri 

atau ke kanan kemudian duduk dan 

berdiri. Mobilisasi dini atau aktivitas 

segera dilakukan segera setelah 

beristirahat beberapa jam dengan tempat 

tidur ibu (pada persalinan normal). Hal 

ini penting untuk mobilisasi dini karena 

berhubungan pada penurunan tinggi 

fundus uteri dengan dilakukan hal 

tersebut akan melancarkan pengeluaran 

darah dan sisa plasenta sehingga 

mempercepat penurunan serta dapat 

mengembalikan kondisi ibu dengan 

cepat. Apabila proses ini tidak berjalan 

dengan baik maka akan mengakibatkan 

perdarahan pada ibu nifas yang mungkin 

terjadi dalam 40 hari hal ini mungkin 

disebabkan karena ibu takut mobilisasi 

atau aktivitas yang kurang (Admin, 

2009). Mobilisasi dilakukan secara berta-

hap untuk mengurangi kesakitan dan 

kenyamanan pada ibu. Dengan mobilisasi 

penurunan tinggi fundus uteri dapat 

berjalan dengan normal. Selain ibu nifas, 

mobilisasi dini juga dapat dilakukan pada 

ibu post SC dengan cara perlahan-lahan 

sampai ibu dapat melakukannya. Namun 

di sini peneliti hanya menekankan pada 

ibu nifas. Mobilisasi dini sangat penting 

dilakukan pada ibu nifas untuk 

mempercepat penurunan tinggi fundus 

uteri. 

 

METODE 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian analitik kuantitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan 

mobilisasi dini post partum dengan 

penurunan fundus uteri pada ibu nifas 1 

minggu post partum, dan desain yang 

digunakan adalah penelitian observa-

sional menggunakan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian 

sebanyak 32 ibu 1 minggu post partum. 

Sampel penelitian sebanyak 30 ibu 1 

minggu post partum. 

 

Metode sampling yang digunakan adalah 

nonprobability sampling, dengan variabel 

independent mobilisasi dini pada ibu 

nifas 1 minggu post partum, dan variabel 

dependent penurunan fundus uteri pada 

ibu nifas 1 minggu post partum. Data 

primer diperoleh dengan memberikan 

kuisioner kepada responden dan 

diobservasi oleh peneliti menggunakan 

lembar observasi, sedangkan data 

sekunder diperoleh berdasarkan data dari 

BPS Lilik Farida, Kedurus, Surabaya. 

 

Analisa data pada penelitian ini 

menggunakan uji Exact Fisher α = 0,05. 

Sumber data penelitian diperoleh 

berdasarkan data primer dan sekunder.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

 

Tabel 1 Distribusi Usia Ibu Post Partum 
No Usia f % 

1 < 20 tahun 2 6,7 

2 20-30 tahun 16 53,3 

3 > 30 tahun 12 40 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 53,3% ibu post partum berusia 

20-30 tahun. 

 

Kematangan seseorang tidak hanya 

diukur dari usia saja, tetapi ada faktor 

lain yang mempengaruhi kematangan 

seseorang, yaitu pengalaman masa 

lampau, baik pengalaman pribadi 

maupun mengambil pengalaman dari 

orang lain. Pengalaman belajar dalam 

bekerja yang dikembangkan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang 

professional, serta pengalaman belajar 

selama bekerja akan dapat 

mengembangkan kemampuan mengambil 

keputusan yang merupakan motivasi 

yang menjadi manifestasi dari 

keterpaduan menalar secara ilmiah dan 

etik yang bertolak dari masalah nyata 

dalam bidang keperawatan. Usia tersebut 

dalam tahap perkembangan dewasa 

menengah, pada tahap perkembangan ini 

individu menemukan kesenangan 

tersendiri saat membantu anak-anak 

mereka atau individu lain yang lebih 

muda untuk menjadi individu yang 

dewasa yang produktif dan bertanggung 

jawab (Potter dan Perry, 2005). 

 

Tabel 2 Distribusi Pendidikan Ibu Post 

Partum 
No Pendidikan f % 

1 SD 0 0 

2 SMP 9 30 

3 SMA/SMK 21 70 

4 Perguruan Tinggi 0 0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 70% ibu post partum 

berpendidikan terakhir SMA/SMK. 

 

Perilaku manusia pada hakekatnya adalah 

proses interaksi individu dengan 

lingkungannya sebagai manifestasinya 

hayati bahwa dia adalah makhluk hidup. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin besar 

kemungkinan orang tersebut menda-

patkan informasi yang beredar di 

masyarakat baik lewat media massa 

seperti surat kabar, televisi, radio, dan 

lain-lain. Pada umumnya orang yang 

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi 

akan memiliki wawasan dan pemahaman 

yang lebih luas terutama penghayatan 

terhadap suatu materi atau obyek 

(Notoatmodjo, 2005). 

 

Tabel 3 Distribusi Pekerjaan Ibu Post 

Partum 
No Pekerjaan f % 

1 IRT 25 83,3 

2 Swasta 0 0 

3 Wiraswasta 5 16,7 

4 PNS 0 0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 83,3% ibu post partum bekerja 

sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). 

 

Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan 

sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan nafkah hidup dan yang 

mengandalkan suatu keahlian 

(Notoatmotjo, 2003). Pekerjaan adalah 

aktivitas yang dapat diterima  dan 

dilakukan secara rutin untuk meng-

hasilkan uang. Menurut teori, faktor yang 

mempengaruhi pekerjaan adalah faktor 

ekonomi, Faktor sosial dan faktor 

lingkungan. Seorang istri harus bekerja 

karena ingin membantu suami dalam 
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meningkatkan ekonomi keluarga dan 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan 

bekerja adalah untuk mencari nafkah, 

meningkatkan karir, dan memenuhi 

kebutuhan sehari-hari (Marx, 2007). 

 

Tabel 4 Distribusi Mobilisasi Dini Post 

Partum 

No 
Mobilisasi Dini Post 

Partum 
f % 

1 Melakukan 19 63,3 

2 Tidak melakukan 11 36,7 

 Jumlah 30 100 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 63,3% ibu post partum 

melakukan mobilisasi dini post partum. 

 

Mobilisasi dini merupakan kemampuan 

seseorang untuk bergerak bebas dan 

merupakan faktor yang menonjol dalam 

mempercepat pemulihan pasca 

persalinan. Dengan demikan mobilisasi 

dini adalah suatu upaya mempertahankan 

fungsi fisiologis atau kebijaksanaan 

untuk membimbing penderita keluar dari 

tempat tidur dan berjalan (Wijanarko, 

2009). Mobilisasi dini yang benar dapat 

memperlancar pengeluaran darah dan 

sisa plasenta memungkinkan ibu untuk 

memulihkan kondisinya dan memper-

cepat organ-organ tubuh bekerja seperti 

semula sehingga dapat mempercepat 

penurunan tinggi fundus uteri dapat 

berjalan dengan normal dan sesuai 

(Fefendi, 2008). 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sebagian ibu nifas melakukan mobilisasi 

dini post partum. Hal ini disebabkan 

karena ibu sering melakukan gerakan-

gerakan mobilisasi dini dengan benar. 

Karena dengan ibu melakukan aktivitas 

gerakan mobilisasi dini yang diantaranya 

berbaring miring ke kiri atau ke kanan 

kemudian duduk dan berdiri dapat 

mengurangi pembekuan darah dan 

mempercepat penurunan tinggi fundus 

uteri. Mobilisasi dini dapat dipengaruhi 

oleh usia, pendidikan, dan pekerjaan. 

Dimana dengan usia berpengaruh 

terhadap psikis seseorang sering menim-

bulkan ketegangan, kebingungan, rasa 

cemas dan rasa takut. Mobilisasi dini 

juga dapat bepengaruh dengan 

pendidikan seseorang dimana ibu yang 

berpendidikan ibu tinggi dapat mema-

hami suatu informasi atau menerima 

informasi yang ada melalui berbagai 

media massa maupun eletronika atau dari 

orang lain untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan. Dilain sisi juga mobilisasi 

dini berpengaruh dengan pekerjaan ibu. 

Dimana ibu yang lebih aktif dalam 

aktivitas sehari-hari (mobilisasi) akan 

berpengaruh terhadap kontraksi uterus 

sehingga mempengaruhi penurunan 

tinggi fundus uteri. 

 

Upaya yang dilakukan pada ibu nifas ibu 

1 atau 2 jam persalinan normal dengan 

keadaan normal ibu harus melakukan 

gerakan mobilisasi dini secara bertahap 

seperti ibu harus tidur telentang, 

kemudian berbaring miring ke kanan dan 

ke kiri, lalu menggerakan kaki sehingga 

sirkulasi darah di dalam tubuh akan 

berjalan dengan baik dan terhindar dari 

gangguan yang tidak diinginkan dan 

dapat dihindar dalam melakukan 

mobilisasi dini. Hal ini penting untuk 

mobilisasi dini karena berhubungan pada 

penurunan tinggi fundus uteri. Ibu juga 

harus memiliki pengetahuan yang baik 

tentang mobilisasi dini agar dengan ibu 

sering melakukan gerakan mobilisasi dini 

post partum dapat mempercepat 

penurunan tinggi fundus uteri dan dapat 

lebih mendalami tentang mobilisasi dini 

sehingga dapat mempercepat penurunan 

tinggi fundus uteri.  
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Tabel 5 Distribusi Penurunan Tinggi 

Fundus Uteri Pada Nifas 1 

Minggu Post Partum 

No 

Penurunan 

Tinggi Fundus 

Uteri 

f % 

1 Sesuai 24 80 

2 Tidak Sesuai 6 20 

Jumlah 30 100 

 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 80% ibu post partum 

mengalami kesesuaian dalam penurunan 

fundus uteri. 

 

Penurunan tinggi fundus uteri 

(Involution) adalah perubahan sistem 

reproduksi pada masa nifas yang 

mengalami perubahan sampai kembali 

kepada kondisi semula sebelum hamil 

(Pilliterri, 2002). Adapun faktor yang 

mempengaruhi penurunan tinggi fundus 

uteri antara lain : Karakteristik ibu : usia, 

paritas, pendidikan, pekerjaan, mobilisasi 

dini, senam nifas, dan menyusui eksklusif 

(Ambarwati, 2008). Penurunan tinggi 

fundus uteri dimana pengecilan yang 

normal dari suatu organ setelah organ 

tersebut akan memenuhi fungsinya, 

misalnya mengecilkan uterus setelah 

melahirkan. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penurunan tinggi fundus uteri mudah 

didapat dengan melakukan mobilisasi 

dini dengan benar dan adanya penge-

tahuan yang memadai tentang cara 

melakukan mobilisasi dini. Hal ini 

menyatakan bahwa penurunan tinggi 

fundus uteri dipengaruhi oleh mobilisasi 

dini yang benar. Dengan bergerak, hal ini 

akan mencegah kekakuan otot dan sendi 

sehingga mengurangi nyeri, menjamin 

kelancaran peredaran darah, memper-

baiki pengaturan metabolisme tubuh, dan 

mengembalikan kerja fisiologis organ-

organ tubuh. Penurunan tinggi fundus 

uteri terjadi dapat dilihat dari ibu dengan 

melakukan gerakan mobilisasi dini 

dengan baik. Karena dengan melakukan 

mobilisasi dini sangat berperan penting 

bagi ibu dalam mempercepat penurunan 

tinggi fundus uterinya bisa berjalan 

dengan normal atau sesuai. 

 

Upaya yang dilakukan agar penurunan 

tinggi fundus uteri ibu akan berjalan 

dengan baik atau sesuai akan dilakukan 

pada ibu post partum  dengan 

memperbaharui informasi mengenai 

mobilisasi dini yang baik dan benar serta 

memperhatikan prosedur dalam 

melakukan mobilisasi dini pada ibu post 

partum, sehingga penurunan tinggi 

fundus uteri pada ibu postpartum dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai. 

Penurunan tinggi fundus uteri dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

cara ibu harus melakukan mobilisasi dini 

tersebut sehingga dapat mempercepat 

penurunan tinggi fundus uteri serta dapat 

mengembalikan kondisi ibu dengan 

cepat. 

 

Tabel 6  Mobilisasi Dini Post Partum 

dengan Penurunan Tinggi 

Fundus Uteri 1 Minggu Post 

Partum 

No 
Mobilisasi 

Dini 

Penurunan Tinggi 

Fundus Uteri 
Total 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
N % 

N % n %   

1 Melakukan 19 100 0 0 19 100 

2 
Tidak 

Melakukan 
5 45,5 6 54,5 11 100 

Total 24 80 6 20 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 100% ibu post partum yang 

melakukan mobilisasi dini mengalami 

kesesuaia penurunan fundus uteri, 

dibandingkan dengan 54,5% ibu post 
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partum yang tidak melakukan mobilisasi 

dini dan tidak mengalami kesesuaian 

penurunan fundus uteri. 

 

Hasil uji statistik uji Chi Square tidak 

memenuhi syarat maka uji diganti dengan 

uji Exact Fisher dimana nilai α = 0,05 

pada variabel mobilisasi dini post partum 

dengan penurunan tinggi fundus uteri 

pada ibu nifas 1 minggu post partum 

didapatkan ≤ α dengan p = 0,001 

menunjukkan bahwa H1 diterima 

sehingga ada hubungan mobilisasi dini 

post partum dengan penurunan tinggi 

fundus uteri pada ibu 1 minggu post 

partum. 

 

Mobilisasi dini yang baik dan benar akan 

menimbulkan dampak positif yaitu 

mempercepat penurunan tinggi fundus 

uteri sedangkan dampak negatif dari 

mobilisasi dini yang tidak benar adalah 

memperlambat penurunan tinggi fundus 

uteri sehingga ibu nifas akan mengalami 

perdarahan dan dapat mengakibatkan 

kematian Depkes RI (2011). Penurunan 

tinggi fundus uteri bila dapat dilakukan 

mobilisasi dini dengan cara melakukan 

gerakan, aktivitas dan kegiatan (Hanifa, 

2005). 

 

Mobilisasi dini yang diantaranya 

berbaring miring ke kiri atau ke kanan 

kemudian duduk dan berdiri. Mobilisasi 

dini atau aktivitas segera dilakukan 

segera setelah persalinan normal hal ini 

penting karena dengan melakukan 

mobilisasi dini dapat mempercepat 

proses pemulihan kembalinya alat 

kandungan dan jalan lahir setelah bayi 

dilahirkan hingga mencapai keadaan 

seperti sebelum hamil (Admin, 2009). 

Kematian ibu nifas lebih dari 50% terjadi 

perdarahan yang mungkin terjadi dalam 

40 hari (Prawirohadjo, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian menunjukan bahwa dengan 

melakukan mobilisasi dini sangat 

berpengaruh dengan penurunan tinggi 

fundus uteri. Dimana dengan aktivitas 

gerakan yang dilakukan oleh ibu pada 

saat selesai melakukan persalinan normal 

dapat mempercepat terjadinya penurunan 

tinggi fundus uteri. Faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya penurunan 

tinggi fundus uteri pada ibu postpartum 

diantaranya faktor karateristik ibu 

meliputi usia, paritas, pendidikan, dan 

pekerjaan, mobilisasi dini, senam nifas 

dan menyusui eksklusif. Dengan adanya 

faktor-faktor tersebut juga dapat 

mempercepat terjadinya penurunan tinggi 

fundus uteri. 

 

Manajemen yang baik jika ibu selesai 

persalinan diharapkan ibu untuk 

melakukan gerakan, aktivitas dan 

kegiatan agar dapat mempercepat proses 

penurunan tinggi fundus uteri. Penurunan 

tinggi fundus uteri pada ibu post partum 

salah satu penyebabnya adalah dari cara 

melakukan mobilisasi dini yang benar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dengan melakukan mobilisasi dini sangat 

berpengaruh dengan terjadinya penuru-

nan tinggi fundus uteri pada ibu post 

partum. Oleh sebab itu, mobilisasi dini 

sangat berperan penting bagi ibu nifas 

sehingga organ-organ ibu dapat pulih 

seperti keadaan semula dan mempercepat 

penurunan tinggi fundus uteri. 

 

KESIMPULAN 

 

Mobilisasi dini yang baik dan benar akan 

menimbulkan dampak positif dalam 

mempercepat penurunan tinggi fundus 

uteri. Mobilisasi dini dapat dilakukan 

dengan mudah dalam masa nifas 2 jam 

pertama yakni dengan berbaring miring 

ke kiri dan ke kanan, kemudian duduk 
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dan berdiri seperti yang telah dilakukan 

63,3% ibu nifas 1 minggu post partum 

dan semuanya mengalami kesesuaian 

tahapan dalam penurunan tinggi fundus 

uteri. Akan tetapi, walaupun tidak 

melakukan mobilisasi dini setelah proses 

persalinan berakhir ada pula 45,4% ibu 

nifas 1 minggu post partum yang 

mengalami penurunan tinggi fundus uteri 

sesuai tahapan, hal ini dikarenakan ibu 

nifas tersebut setiap hari selama 1 

minggu melakukan aktivitas rutin seperti 

biasa tanpa adanya gangguan dan 

pantangan dari adat budaya sekitar 

meskipun masih dalam masa nifas dan ini 

berarti terdapat 80% ibu nifas 1 minggu 

post partum yang mengalami penurunan 

tinggi fundus uteri yang sesuai dengan 

tahapan. Uji Exact Fisher didapatkan 

hasil p = 0,001 yang berarti bahwa 

terdapat hubungan mobilisasi dini dengan 

penurunan tinggi fundus uteri pada ibu 

nifas 1 minggu post partum. Sesuai atau 

tidaknya penurunan tinggi fundus uteri 

pada ibu nifas sangat dipengaruhi oleh 

aktivitas ibu nifas tersebut. Semakin 

sering ibu nifas tersebut beraktivitas 

maka proses penurunan tinggi fundus 

uteri tidak akan terhambat/ terlambat 

karena aktivitas yang dilakukan sehari-

hari membantu proses sirkulasi peredaran 

darah guna mengurangi pembekuan 

darah, membuat uterus berkontraksi, 

serta mengurangi ketegangan dan 

kecemasan dalam masa nifas. 
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ABSTRAK 

 

Dari Studi pendahuluan penelitian di BPM Ny. Listiani, Amd. Keb. di Driyorejo dari 8 

akseptor KB AKDR atau IUD yang melakukan kontrol ulang 4 diantaranya mengalami 

erosi portio, seringkali akseptor tidak mengetahui jika telah terjadi perlukaan di mulut 

rahimnya, sehingga pada saat kontrol kembali keadaan perlukaan sudah cukup kronis 

karena tidak segera ditangani. Tujuan penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya erosi portio pada akseptor KB IUD baru dengan populasi 

penelitian adalah 25 orang akseptor KB IUD baru dan sampel yang didapatkan 

berdasarkan rumus adalah 24 orang sedangkan teknik yang digunakan adalah 

Consecutive Sampling, data dikumpulkan menggunakan kuesioner kemudian melakukan 

analisa data dengan menggunakan distribusi frekuensi, sehingga hasil yang didapatkan 

faktor umur sebanyak  21 responden (88%), faktor lama pemakaian sebanyak 23 

responden (96%), faktor personal hygiene sebanyak 19 orang (79%), faktor hubungan 

seksual sebanyak 20 orang (83%). Dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak faktor, 

hanya faktor lama pemakaian yang memiliki presentase paling tinggi hal ini disebabkan 

karena terjadinya pengapuran dibagian tembaga IUD. 

 

Kata kunci: erosi, aseptor, KB IUD 

 

PENDAHULUAN 

 

AKDR atau IUD adalah suatu benda 

kecil yang terbuat dari plastik halus 

berbentuk spiral (lippes loop) atau 

berbentuk lain-lain (CuT 380A) yang 

terpasang di dalam rahim dengan 

memakai alat khusus yang dilakukan oleh 

dokter atau bidan. AKDR atau IUD 

efektif mencegah kehamilan dari 98% 

hingga mencapai hampir 100%. AKDR 

atau IUD  terbaru, seperti T 380A, 

memiliki angka kegagalan yang jauh 

lebih rendah pada semua tahap 

pemakaian tanpa ada kehamilan setelah 8 

tahun pemakaian (Everett, 2008). Pada 

penggunaan AKDR atau IUD tidak lepas 

dari efek samping, salah satunya adalah 

erosi portio. Erosi portio atau pseudo 

erosi yaitu terkelupasnya epitel silindris 

akibat rangsangan dari luar dan 

digantikan dengan epitel gepeng pada 

kanalis servikalis, erosi ini nampak 

sebagai tempat merah menyala dan agak 

mudah berdarah (Sulaiman, 2004). Erosi 

pada akseptor KB AKDR atau IUD dapat 

terjadi karena beberapa faktor yang 

mempengaruhi yaitu a). faktor usia, 

semakin tua usia wanita maka produksi 

mukosa yag dihasilkan tubuh juga 

semakin berkurang, b). faktor lama 

pemakaian, pada pemakaian 5 tahun atau 

lebih, resiko meningkat 5x, c). faktor 

hubungan seksual, partner seksual yang 

banyak dapat meningkatkan resiko 

terjadinya erosi portio dan d). faktor 

personal hygiene, akseptor KB IUD yang 

kurang menjaga kebersihan diri akan 
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sangat beresiko tinggi terkena erosi 

portio karena personal hygiene yang 

kurang merupakan media masuknya 

kuman yang dapat menyebabkan infeksi 

yang mengakibatkan epitel dari portio 

menipis. Dari pengalaman peneliti saat 

dinas di BPM Ny.  Listiani, Amd. Keb. di 

Driyorejo dari 8 akseptor KB AKDR atau 

IUD yang melakukan kontrol ulang 4 

diantaranya mengalami erosi portio, 

seringkali akseptor tidak mengetahui jika 

telah terjadi perlukaan di mulut 

rahimnya, sehingga pada saat kontrol 

kembali keadaan perlukaan sudah cukup 

kronis karena tidak segera ditangani. 

 

Data Survey Nasional di Indonesia 

menunjukkan persentase alat kontrasepsi 

IUD yang dipakai di Indonesia pada 

tahun 2010 adalah IUD 4,8% (BKKBN, 

2010). Berdasarkan laporan BKKBN 

Jawa Timur, tercatat total jumlah peserta 

KB IUD pada bulan Juli 2013 sebanyak 

833  peserta IUD (19,25%) (BKKBN, 

2013: 17). Sedangkan pengguna KB 

AKDR atau IUD di BPM Ny. Listiani, 

Amd. Keb. pada bulan Juli-Agustus 

65(19,47%) akseptor, akseptor IUD yang 

tidak mengalami keluhan sebanyak 51 

(78,46%), yang mengalami erosi portio 

sebanyak 11 (16,92%), yang mengalami 

keputihan sebanyak 3 (0,46%), yang 

mengalami kegagalan IUD sebanyak 1 

(0,15%).  Angka erosi portio tidak terlalu 

tinggi tetapi juga memerlukan perhatian 

khusus. 

 

Pada pemeriksaan erosi portio ditemukan 

portio yang merah (radang), apabila 

keadaan ini  dibiarkan terus-menerus 

maka luka yang di akibatkan oleh erosi 

portio ini akan lebih parah sehingga 

kuman dan jamur akan lebih mudah 

masuk kedalam porsio. Hal ini dapat 

menyebabkan komplikasi-komplikasi 

penyakit lain yang lebih parah seperti 

keputihan dan jika disertai gejala infeksi 

seperti suhu yang meningkat, infeksi 

yang dibiarkan tanpa penanganan yang 

memadai merangsang pertumbuhan 

jaringan yang berisiko pathologis pada 

portio dan hal ini merupakan salah satu 

penyebab munculnya kanker servik 

(Ferry, 2005). 

 

Dari masalah di atas dapat diketahui 

bahwa penanganan terhadap akseptor KB 

IUD dengan masalah erosi portio perlu 

diperhatikan, upaya yang bisa dilakukan 

untuk mencegah terjadinya erosi portio 

oleh petugas kesehatan ialah dengan 

memberikan penyuluhan mengenai 

menjaga kebersihan diri sendiri terutama 

daerah genetalia dengan cara mengganti 

celana dalam setiap kali lembab atau 

minimal 2x/hari, membersihkan genetalia 

dengan air bersih atau air mengalir dan 

cara membersihkannya dari arah depan 

ke belakang, meningkatkan konseling 

tentang erosi porsio sebagai efek samping 

penggunaan KB IUD, dan menganjurkan 

ibu untuk kontrol ulang sesuai jadwal 

atau sewaktu-waktu bila ada keluhan. 

Pelepasan IUD karena menemukan erosi 

dalam stadium dini berarti menye-

lamatkan jiwa, mengurangi kesakitan 

penderita dan biaya pengobatan. Dari 

masalah diatas, penulis pun tertarik untuk 

mengambil judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Terjadinya Erosi pada 

Akseptor KB IUD”. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah suatu metode 

penelitian deskriptif korelasional. Menu-

rut Notoatmojo (2005) penelitian des-

kriptif korelasional adalah suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk mengungkapkan hubungan 

korelatif antar variabel. Pada penelitian 
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ini desain yang digunakan untuk 

menggambarkan hubungan korelatif 

faktor-faktor yang mempengaruhi terja-

dinya erosi pada akseptor kb IUD di 

BPM Ny. Listiani, Amd. Keb. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh akseptor KB IUD yang 

mengalami erosi portio di BPM Ny. 

Listiani, Amd. Keb. Pada penelitian ini 

menggunakan “Consecutive Sampling” 

yaitu suatu penetapan sampel dengan 

cara memilih sampel dengan menetapkan 

subjek yang memenuhi kriteria penelitian 

dimasukkan dalam penelitian sampai 

kurun waktu tertentu, sehingga jumlah 

pasien yang diperlukan terpenuhi 

(Nursalam, 2003). Besar sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 24 orang 

dengan Kriteria sampel penelitian yaitu 

Ibu akseptor KB IUD dan bersedia 

menjadi responden. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel tunggal yaitu 

faktor-faktor yang mempengaruhi terja-

dinya erosi pada akseptor KB IUD. 

 

Setelah mendapat ijin dari ketua STIKES 

WILLIAM BOOTH Surabaya dan BPM 

Ny. Listiani, Amd. Keb.. Langkah-

langkah yang dilakukan peneliti adalah 

mengadakan pendekatan terhadap res-

ponden dengan memberi inform consent 

dan menandatanganinya untuk mendapat 

persetujuan sebagai responden. Sesuai 

kriteria inklusi yaitu akseptor kb IUD di 

BPM Ny. Listiani, Amd. Keb. kemudian 

peneliti memberikan kuesioner kepada 

responden untuk diisi, setelah men-

dapatkan data dari kuesioner, data di 

kumpulkan untuk diperiksa peneliti. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

 

Tabel 1 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan umur di 

BPM Ny. Listiani, Amd. Keb. 

pada bulan April 2015  

 
 

 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang ikut 

dalam penelitian ini adalah berusia > 26 

tahun yaitu sebanyak 88%. Menurut 

Winkjosastro (2005). Menurut Winkjo-

sastro (2005) Semakin tua usia wanita 

maka produksi mukosa yang dihasilkan  

tubuh juga semakin berkurang. Termasuk 

mukosa pada portio juga berkurang maka 

hal ini dapat mempengaruhi terjadinya 

Erosi Portio. Oleh karena itu peneliti 

berpendapat bahwa semakin tua usia 

wanita maka produksi hormon esterogen 

dan progesteron pada  yang mempe-

ngaruhi produksi lendir juga akan 

semakin berkurang yang mengakibatkan 

mukosa pada organ reproduksi wanita 

terutama portio semakin mengering. Di 

BPM Ny. Listiani, Amd. Keb. sebagian 

responden berusia > 26 tahun sebanyak 

21 orang (88%) sehingga ibu dianggap 

cukup mampu untuk mengenali hal apa 

saja yang menjadi tanda dan gejala 

terjadinya erosi portio pada saat ibu 

menjadi akseptor KB IUD. 
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Tabel 2 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan pendi-

dikan di BPM Ny. Listiani, 

Amd. Keb. pada bulan April 

2015. 

 
 

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang ikut 

dalam penelitian ini adalah berpen-

didikan SMA yaitu sebanyak 42%. 

Menurut beberapa ahli salah satunya 

adalah Dictionary of Education, 

pendidikan adalah proses dimana 

seseorang mengembangkan kemampuan 

sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku 

lainnya didalam masyarakat dimana ia 

tinggal. Oleh karena itu peneliti 

berpendapat bahwa pendidikan akseptor 

KB IUD tidak dapat mempengaruhi 

terjadinya erosi portio karena tingkat 

pengetahuan yang tinggi dapat 

berpengaruh pada perilaku yang positif 

sehingga seseorang akan berupaya untuk 

meningkatkan kesehatannya dan setiap 

individu memiliki kemampuan menerima 

informasi, pengalaman yang berbeda, dan 

kesempatan yang tidak sama. Pendidikan 

SMA dianggap cukup untuk menerima 

informasi dari tanda dan gejala erosi 

portio yang bisa terjadi dalam jangka 

waktu pemasangan. 

 

Tabel 3 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan pekerjaan di BPM 

Ny. Listiani, Amd. Keb. pada bulan April 

2015. 

 
 

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan bahwa 

seluruh responden yang ikut dalam 

penelitian ini adalah ibu rumah tangga 

yaitu sebanyak 100%. Menurut 

Notoatmodjo (2003) semakin banyak 

waktu yang dipakai untuk bekerja 

semakin sedikit pula seseorang 

mendapatkan informasi sehingga 

informasi yang didapat juga sangat 

terbatas. Dari hasil penelitian responden 

terbanyak adalah sebagai ibu rumah 

tangga, tetapi keadaan ini tidak menjamin 

akseptor KB IUD mengalami erosi 

portio, justru dengan mereka tidak 

bekerja mereka memiliki banyak waktu 

luang untuk mendapatkan dan mencari 

informasi tentang erosi portio 

 

Tabel 4 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan lama 

pemakaian di BPM Ny. Listiani, 

Amd. Keb.pada bulan April 

2015. 

 
 

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang ikut 

dalam penelitian ini telah memakai IUD 

> 4 bulan yaitu sebanyak 96%. Spiral 

yang terlalu lama juga dapat 

menimbulkan calsifikasi (diselubungi zat 

kapur) sehingga tidak evektif lagi, 

Sebaiknya dipertimbangkan untuk diganti 
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setelah 3 tahun. Maka dari itu jika 

calsifikasi dibiarkan berlanjut terus 

menerus dan menetap selama berbulan-

bulan maka tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi erosi portio yang jika tidak 

dideteksi sejak awal dan tidak dilakukan 

penanganan secara bertahap dikha-

watirkan akan mengakibatkan ca serviks. 

 

Tabel 5 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan faktor 

umur di BPM Ny. Listiani, 

Amd. Keb.pada bulan April 

2015. 

 
 

Berdasarkan tabel 5. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang ikut 

dalam penelitian ini adalah berusia > 26 

tahun yaitu sebanyak 88%. 

 

Tabel 6 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan faktor 

lama pemakaian di BPM Ny. 

Listiani, Amd. Keb. pada bulan 

April 2015. 

 
 

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang ikut 

dalam penelitian ini telah memakai iud > 

4 bulan yaitu sebanyak 96%. 

 

Tabel 7 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan faktor 

personal hygiene di BPM Ny. 

Listiani, Amd. Keb. pada bulan 

April 2015. 

 
 

 

Berdasarkan tabel 7. menunjukkan bahwa 

sebagian besar faktor personal hygiene 

yang mempengaruhi yaitu sebanyak 19 

orang dengan persentase 79% dan yang 

tidak mempengaruhi ada 5 orang dengan 

persentase 21%. Personal hygiene yang 

kurang merupakan media masuknya 

kuman dan menyebabkan infeksi, dengan 

adanya infeksi dapat menyebabkan Epitel 

Portio menipis sehingga mudah 

mengalami Erosi Portio. Maka dari itu 

peneliti berpendapat perawatan personal 

hygiene yang tidak benar menyebabkan 

infeksi. Personal hygiene yang benar 

yaitu alat kelamin dibersihkan saat 

mandi, BAB/BAK, membersihkan 

menggunakan sabun antiseptic dan air 

dari depan kebelakang. 

 

Tabel 8 Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan faktor 

hubungan seksual di BPM Ny. 

Listiani, Amd. Keb. pada bulan 

April 2015. 

 
 

Berdasarkan tabel 8. menunjukkan bahwa 

sebagian besar faktor hubungan seksual 

mempengaruhi terjadinya erosi portio 
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pada akseptor KB IUD yaitu sebanyak 20 

orang atau 83%. Infeksi pada masa 

reproduktif menyebabkan batas antara 

epitel canalis cervicalis dan epitel portio 

berpindah, infeksi juga dapat 

menyebabkan menipisnya epitel portio 

dan gampang terjadi erosi pada porsio  

(hubungan seksual). Maka dari itu 

hubungan seksual yang kurang sehat 

dapat memicu terjadinya erosi portio dan 

seharusnya menghindari melakukan 

hubungan seksual ketika akseptor KB 

IUD mengalami tanda dan gejala erosi 

portio seperti keputihan yang berbau, 

apabila tetap melakukan hubungan 

seksual selama keputihan dikhawatirkan 

akan memicu terjadinya erosi portio 

akibat penipisan dari epitel portio. 

 

KESIMPULAN  

 

Faktor Personal Hygiene mempengaruhi 

terjadinya erosi portio pada akseptor KB 

IUD sebanyak 19 orang (79%). 

 

Faktor Hubungan Seksual mempengaruhi 

terjadinya erosi portio pada akseptor KB 

IUD sebanyak 20 orang (83%). 

Faktor Usia mempengaruhi terjadinya 

erosi portio pada akseptor KB IUD 

sebanyak 21 orang (88%). 

 

Faktor Lama Pemakaian mempengaruhi 

terjadinya erosi portio akseptor KB IUD 

sebanyak 23 orang (96%). 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MOTORIK 

PADA BALITA USIA 4-5 TAHUN  DI TK SISWA HARAPAN CILIWUNG 

SURABAYA 

 

Eny Astuti 

STIKes William Booth Surabaya, Jalan. Cimanuk No.20 Surabaya 60241 

enyastutiserang@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Perkembangan anak yang optimal tergantung pada berkembangnya  kemampuan dan 

ketrampilan motorik, baik motorik kasar maupun halus. Tidak semua balita dapat 

berkembang seperti yang seharusnya, terkadang ada balita yang lambat atau 

menyimpang dari kemampuan yang seharusnya dimiliki pada tahapan usianya. Proses 

perkembangan motorik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu motivasi belajar anak, 

pengetahuan ibu, lingkungan pengasuhan, teman sebaya, stimulasi, dan tingkat gizi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan motorik pada balita usia 4-5 tahun di TK Siswa Harapan Ciliwung 

Surabaya. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif korelatif dengan 

populasi balita usia 4-5 tahun beserta orang tuanya, yang berjumlah 20 orang. Sampel 

berjumlah 19 orang yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

analisis data dengan menggunakan distribusi frekuensi dan tabulasi silang. 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan lembar DDST. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada balita 

usia 4-5 tahun adalah faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor stimulasi. Sedangkan 

faktor yang tidak mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Disarankan pihak TK dapat 

bekerja sama dengan instansi kesehatan untuk meningkatkan peran orang tua dalam 

memantau perkembangan motorik pada balitanya. 

 

Kata Kunci: Perkembangan motorik, balita. 

                                                     

PENDAHULUAN 

 

Setiap orang tua pasti mempunyai 

harapan agar balitanya dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Tercapainya 

perkembangan yang optimal tergantung 

pada potensi biologis yang ditandai 

dengan berkembangnya  kemampuan dan 

ketrampilan motorik, baik motorik kasar 

maupun halus. Perkembangan motorik 

merupakan perkembangan kontrol perge-

rakan badan melalui koordinasi aktivitas 

saraf pusat, saraf tepi dan otot (Soetji-

ningsih, 2013). Perkembangan motorik 

ini sejalan dengan bertambahnya usia 

secara bertahap dan berkesinambungan, 

misalnya pada usia 4-5 tahun mereka 

sudah bisa menggambar mengikuti 

bentuk, menulis sendiri, melompat 

dengan 1 kaki, dan lain-lain. Pada usia 4-

5 tahun merupakan masa keemasan (gol-

den period), atau jendela kesempatan 

(window of opportunity), dan masa kritis 

(cristical period) (Mahayaty, 2014), 

sebagai periode terpenting dalam tumbuh 

kembang. Namun tidak semua balita 

dapat berkembang seperti yang seha-

rusnya, terkadang ada balita yang lambat 

atau menyimpang dari kemampuan yang 

seharusnya dimiliki pada tahapan 

mailto:enyastutiserang@gmail.com
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usianya, kondisi seperti ini kadang tidak 

dipahami oleh para orang tua, biasanya 

orang tua baru menyadari setelah 

segalanya sudah terlambat. Proses 

perkembangan motorik pada balita dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

motivasi belajar anak, pengetahuan ibu, 

lingkungan pengasuhan, teman sebaya, 

stimulasi, tingkat gizi. Dari 6 orang tua 

yang di tanya tentang perkembangan 

motorik seperti pengetahuan orang tua 

pada balita usia 4-5 tahun, apakah anak 

harus sudah bisa menggambar 2 bagian 

manusia, 3 orang menjawab tidak 

mengetahui jika pada usia 4-5 tahun 

balita harus bisa menggambar 2 bagian 

manusia, dan ketika ditanya apakah ibu 

melatih anak untuk belajar menggambar 

dan menulis, bagaimana asupan gizi yang 

di makan anak, apa yang dilakukan ibu 

ketika anak tidak mau sekolah, 2 orang 

menjawab mereka tidak melatih anakmya 

untuk belajar menggambar dan menulis, 

3 orang menjawab jika anaknya lebih 

suka makan yang makanan instan (mie 

instan, sosis) dan 1 orang membiarkan 

anak jika tidak mau sekolah. Padahal 

faktor pengetahuan ibu, stimulasi, asupan 

gizi dan lingkungan pengasuhan dapat 

mempengaruhi perkembangan balita. 

 

Penyimpangan perkembangan dapat 

terjadi setiap anak, di Indonesia 

ditemukan 5% dari  jumlah balita yang 

mengalami penyimpangan perkembangan 

(Ario, 2012), sedangkan untuk daerah 

Jawa Timur diperkirakan 44 balita yang 

mengalami penyimpangan perkembangan 

pada setiap Kabupaten yang ada. Data 

didapat dari RSUD. Dr. Soetomo 

Surabaya dari 37.960 total kunjungan 

pasien balita di poli anak 2,22% 

mengalami penyimpangan perkembangan 

(Suryawan, 2010). Observasi awal yang 

di lakukan peneliti di TK Siswa Harapan 

terdapat 20 anak yang berusia 4-5 tahun. 

Dalam wawancara dengan salah satu 

guru TK tersebut, terdapat 5 siswa 

berusia 4-5 tahun yang perkembangan 

motorik halusnya terlambat seperti belum 

bisa memegang pensil dengan baik dan 

belum bisa menulis sendiri. Menurut Fida 

dan Maya (2012) perkembangan motorik 

berdasarkan tahapan usianya seharusnya 

anak usia 4 tahun sudah bisa menggam-

bar mengikuti bentuk dan menggambar 

manusia, melompat dengan 1 kaki. 

Berdasarkan data diatas dan pengamatan 

penulis terlihat bahwa angka meragukan 

dan penyimpangan perkembangan masih 

cukup besar. 

 

Tidak banyak orang tua yang mengerti 

bahwa keterampilan motorik halus dan 

kasar seorang balita perlu dilatih dan 

dikembangkan setiap saat dengan 

berbagai aktivitas (Lismadiana, 2014). 

Apabila kemampuan motorik masa ini 

berkembang dengan baik, maka per-

kembangan berikutnya akan baik pula, 

begitu juga sebaliknya. Menurut Hurlock 

(1998) perkembangan motorik yang 

normal memungkinkan balita dapat 

bermain atau bergaul dengan teman 

sebayanya, sedangkan yang tidak normal 

akan menghambat anak untuk bergaul 

bahkan dia akan dikucilkan atau menjadi 

anak yang terpinggirkan. Keterlambatan 

atau penyimpangan lebih sering 

disebabkan oleh kurangnya untuk 

mempelajari keterampilan motorik, 

perlindungan orang tua yang berlebihan, 

asupan nutisi yang kurang, pengetahuan 

dan pemahaman tentang perkembangan 

balita sudah harus di miiki oleh orang tua 

sejak balita tersebut masih dalam usia 

dini. Oleh karena itu ketelitian orang tua 

sangat diperlukan sebab untuk mencapai 

perkembangan optimal, seluruh potensi 

yang dimiliki anak dapat distimulasi oleh 

orang tua. Sebelum melakukan stimulasi, 

orang tua memerlukan bekal pengetahuan 
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tentang stimulasi, memberikan nutrisi 

yang seimbang pada anak dan anak 

dalam lingkungan pengasuhan yang baik, 

karena semua ini merupakan faktor 

pendukung dalam perkembangan motorik 

anak. 

 

Untuk mengurangi dampak keterlam-

batan motorik, peran orang tua dan 

tenaga kesehatan dalam mendukung 

perkembangan motorik balitanya 

sangatlah penting. Tenaga kesehatan 

dapat memberikan Heald Education 

kepada orang tua terutama ibu tentang 

perkembangan motorik dapat tumbuh 

secara optimal bila orang tua mempunyai 

pengetahuan yang baik yaitu mengetahui 

pengertian, tahapan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan 

motorik, memberikan asupan gizi yang 

adekuat, menstimulasi yang terarah dan 

berkesinambungan dengan metode 

bermain dan kasih sayang, serta balita 

berada pada lingkungan yang baik untuk 

menentukan tercapai atau tidaknya 

potensi yang telah dimiliki oleh anak. 

Tenaga kesehatan dapat memantau 

perkembangan motorik balita dengan 

menggunakan metode Denver Deve-

lopmental Screening Test (DDST). 

Sehingga orang tua dapat memantau 

perkembangan motorik pada balitanya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

METODE 

 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini 

metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif  korelatif, yaitu metode 

penelitian deskriptif korelatif digunakan 

untuk menggambarkan hubungan antar 

variabel. Pada penelitian ini peneliti ingin 

menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan motorik 

balita di TK Siswa Harapan Ciliwung 

Surabaya yaitu faktor gizi, lingkungan 

pengasuhan, stimulasi dan pengetahuan. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh 

orang tua yang memiliki balita dan balita 

usia 4-5 tahun di TK Siswa Harapan, 

Ciliwung Surabaya. Peneliti menetapkan 

populasi 20 orang (N = 20). Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel 

orang tua yang memiliki balita dan balita 

usia 4-5 tahun di TK Siswa Harapan, 

Ciliwung Surabaya. Kriteria sampel 

dalam penelitian adalah : Orang tua (ayah 

atau ibu) yang tinggal serumah dengan 

balitanya, Orang tua dan balita yang 

bersedia menjadi responden, dan Orang 

tua yang bisa membaca dan menulis. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sampling non probability sampling 

dengan cara purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan cara 

memilih sampel diantara populasi sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti.  

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan motorik (faktor gizi, 

lingkungan pengasuhan, stimulasi dan 

pengetahuan). Variabel terikat dalam 

penelitian  adalah perkembangan motorik 

balita usia 4-5 tahun. Alat ukur yang 

dipakai untuk menilai perkembangan 

motorik balita usia 4-5 tahun dengan 

DDST dan pakai kuesioner untuk 

mengukur faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi perkembangan motorik balita 

usia 4-5 yahun yang berupa Gizi, 

lingkungan pengasuhan, Stimulasi dan 

Pengetahuan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

 

Hasil pengumpulan data  tentang Faktor-

Faktor yang Memengaruhi perkem-

bangan motorik (faktor gizi, lingkungan 

pengasuhan, stimulasi dan pengetahuan) 

adalah sebagai berikut. 
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Karakteristik Responden berdasarkan 

jenis kelamin 

 

Tabe1 1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur 

No. Umur Jml Resp Persentase 

1 < 25 Tahun 3 15.8% 

2 26-30 Tahun 4 21% 

3 31-35 Tahun 6 31.6% 

4 ≥ 36 Tahun 6 31.6% 

Jumlah 19 100% 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarakan Tabe1 1 di atas 

menunjukkan bahwa karakteristik orang 

tua responden berdasarkan umur 

sebagian besar berumur 31-35 tahun dan 

≥ 36 tahun yaitu masing-masing 

sebanyak 6 responden  (31,6 %). 

 

Karakteristik Responden berdasarkan 

Jenis Kelamin  

 

Tabe1 2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin. 

No. Jenis Kelamin Jml Resp Persentase 

1 Perempuan 15 78,9% 

2 Laki-laki 4 21,1% 

Jumlah 19 100% 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui 

hasil karakteristik orang tua responden 

berdasarkan jenis kelamin sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 15 responden (78,9 %). 

 

Karakteristik Responden berdasarkan 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabe1 3 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jml Resp Prosentase 

1 Tidak Sekolah 0 0 

2 SD 1 5,3% 

3 SMP 0 0 

4 SLTA 13 68,4% 

5 Perguruan Tinggi 5 26,3% 

Jumlah 19 100% 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui 

hasil karakteristik orang tua responden 

berdasarkan pendidikan sebagian besar 

SLTA yaitu sebanyak 13 responden (68,4 

%). 

 

Karakteristik Responden berdasarkan 

Pekerjaan 

Tabe1 4 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jml Resp Prosentase 

1 Tidak Bekerja/IRT 2 10,5% 

2 Wiraswasta 5 26,,3% 

3 Peg Negeri 0 0 

4 Swasta 12 63,2% 

Jumlah 19 100% 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui 

hasil karakteristik orang tua responden 

berdasarkan pekerjaan sebagian besar 

bekerja sebagai pegawai swasta yaitu 

sebanyak 12 orang (63,2 %). 

 

Karakteristik Responden berdasarkan 

Jumlah Anak 
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Tabe1 5  Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jumlah Anak 

No. Jml Anak Jml Resp Persentase 

1 Satu 6 31,6% 

2 Dua 2 10,5% 

3 Tiga 11 57,9% 

4 > Tiga 0 0 

Jumlah 19 100% 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil 

karakteristik orang tua responden 

berdasarkan jumlah anak sebagian besar 

jumlah anak dalam keluarga tiga orang 

yaitu sebanyak 11 responden (57,9%). 

 

Karakteristik Responden berdasarkan 

Faktor Gizi 

 

Tabe1 6 Karakteristik Berdasarkan 

Faktor Gizi 

No. Faktor Gizi Jml Resp Persentase 

1 Baik 8 42,1% 

2 Cukup 8 42,1% 

3 Kurang 3 15,8% 

Jumlah 19 100% 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 

responden mayoritas dengan status gizi 

baik dan cukup, masing-masing gizi baik 

sebanyak 8 responden (42,1 %). 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Faktor Lingkungan Pengasuhan 

 

Tabel 7  Karakteristik Responden 

Berdasarkan Faktor 

Lingkungan Pengasuhan 

No. Faktor Lingk Pengas Jml Resp Persentase 

1 Demokratis 14 73,7% 

2 Otoriter 3 15,8% 

3 Permisif 2 10,5% 

Jumlah 19 100% 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui 

responden mayoritas dengan status 

lingkungan pengasuhan yang menggu-

nakan pola asuh demokratis, sebanyak 14 

responden (73,7%). 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Faktor Stimulasi  

Tabel 8 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Faktor Stimulasi 

No. Faktor Stimulasi Jml Resp Persentase 

1 Baik 7 36,8% 

2 Cukup 7 36,8% 

3 Kurang 5 26,3% 

Jumlah 19 100% 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui 

responden mayoritas dengan status 

stimulasi yang baik dan cukup, masing-

masing sebanyak 7 responden (36,8%). 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pengetahuan 

 

Tabel 9 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pengetahuan 

No. Faktor Pengetahuan Jml Resp Persentase 

1 Baik 3 15,8% 

2 Cukup 3 15,8% 

3 Kurang 13 68,4% 

Jumlah 19 100% 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui 

responden mayoritas dengan status 

pengetahuan yang kurang, sebanyak 13 

responden (68,4%). 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Perkembangan Motorik 
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Tabel 10 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Perkembangan 

Motorik 

No 
Perkembangan 

Motorik 

Jml 

Resp 

Persen 

(%) 

1 Normal 5 26,3% 

2 Suspect 11 57,9% 

3 Untestabel 3 15,8% 

Jumlah 19 100% 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Berdasarkan table 10 dapat diketahui 

responden mayoritas dengan status 

perkembangan motorik suspect, sebanyak 

11 responden (57,9%). 

 

Tabulasi Silang Antara Faktor Gizi 

Dengan Perkembangan Motorik Pada 

Balita Usia   4-5 Tahun 

 

Tabel 11 Tabulasi Silang Antara Faktor 

Gizi Dengan Perkembangan 

Motorik Pada Balita Usia 4-5 

Tahun TK Siswa  Harapan 

Ciliwung-Surabaya 

Perkem. 

Motorik Normal 
Suspect 

Untest

abel Total 

Gizi   

Baik 
3(37,5

%) 
4 (50%) 

1(12,5

%) 
8 

Cukup 2 (25%) 
5(62,5

%) 

1(12,5

%) 
8 

Kurang 0 
2(66,7

%) 

1(12,5

%) 
3 

Total 5 11 3 19 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Dari Hasil tabulasi silang diatas yang 

paling banyak adalah responden yang 

mengalami perkembangan motorik 

suspect (meragukan) memiliki status gizi 

kurang sebanyak 2 responden (66,7%).  

 

Tabulasi Silang Antara Faktor 

Lingkungan Pengasuhan Dengan 

Perkembangan Motorik Pada Balita Usia   

4 -5 Tahun  

 

 

Tabel 12 Tabulasi Silang Antara Faktor 

Lingkungan Pengasuhan 

Dengan Perkembangan Moto-

rik Pada Balita Usia 4-5 

Tahun TK Siswa Harapan 

Ciliwung-Surabaya 

Perkem. 

Motorik Normal Suspect Untestabel 
Tota

l 
Ling. Peng 

Demokratis 
4 

(28,6%) 

8 

(57,1%) 

2 

(14,3%) 
14 

Otoriter 
1 

(33,3%) 

2 

(66,75) 
0 (0%) 3 

Permisif 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2 

Total 5 11 3 19 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Hasil dari tabulasi silang diatas 

didapatkan hasil karakteristik responden 

yang paling banyak memiliki lingkungan 

pengasuhan yang menggunakan pola 

asuh otoriter dengan perkembangan 

motorik suspect (meragukan) sebanyak 2 

responden (66,7%).   

 

Tabulasi Silang Antara Faktor Stimulasi 

Dengan Perkembangan Motorik Balita 

Usia   4-5 Tahun  

 

Tabel 13 Tabulasi Silang Antara Faktor 

Stimulasi Dengan Perkembangan 

Motorik Pada Balita Usia 4-5 

Tahun TK Siswa Harapan 

Ciliwung-Surabaya 

Perkem. 

Motorik Normal Suspect 
Untes-

table 
Total 

Stimulasi 

Baik 
2 

(28,6%) 

4 

(57,1%) 

1 

(14,3%) 
7 

Cukup 
2 

(28,6%) 

3 

(42,8%) 

2 

(28,6%) 
7 

Kurang 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 5 

Total 5 11 3 19 

Sumber: data primer penelitian, Tahun 2015 
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Hasil dari tabulasi silang diatas yang 

paling banyak adalah responden yang 

mengalami perkembangan motorik 

suspect (meragukan) dengan stimulasi 

kurang sebanyak 4 responden (80%).  

Tabulasi Silang Antara Faktor Penge-

tahuan Dengan Perkembangan Motorik 

Balita Usia   4 -5 Tahun  

 

Tabel 14   Tabulasi Silang Antara Faktor 

Pengetahuan Dengan 

Perkembangan Motorik  Pada 

Balita Usia 4-5 Tahun TK 

Siswa Harapan Ciliwung-

Surabaya. 

Perkem. 

Motorik Normal Suspect 
Untesta-

ble 
Total 

Pengetahuan 

Baik 0 (0%) 
2 

(66,7%) 
1(33,3%) 3 

Cukup 0 (0%) 3(100%) 0(0%) 3 

Kurang 
5 

(38,5%) 

6 

(46,2%) 

2 

(15,3%) 
13 

Total 5 11 3 19 

Sumber : data primer penelitian, Tahun 2015 

 

Hasil dari tabulasi silang di atas 

didapatkan hasil karakteristik responden 

yang memiliki pengetahuan baik dengan 

perkembangan motorik normal yaitu 

tidak ada responden, sedangkan 

pengetahuan kurang dengan perkem-

bangan motorik normal yaitu 5 responden 

(38,5%). Dari data diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor pengetahuan 

tidak mempengaruhi perkembangan 

motorik pada balita usia 4-5 tahun. 

 

Pada pembahasan akan diuraikan hasil 

penelitian mengenai Gambaran Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Perkem-

bangan Motorik Pada Balita Usia 4-5 

Tahun Di TK Siswa Harapan Ciliwung-

Surabaya. Berdasarkan tabel 3.6 sampai 

tabel 3.10 didapatkan hasil tentang 

karakteristik responden berdasarkan 

faktor gizi bahwa murid di TK Siswa 

Harapan Ciliwung Surabaya mayoritas 

memiliki gizi baik dan cukup sebanyak 8 

responden (42,1%), sedangkan faktor 

lingkungan pengasuhan kebanyakan 

menggunakan pola asuh demokratis 

sebanyak 14 responden (73,7%), jika 

dilihat dari pemberian stimulasi 

mayoritas dengan status stimulasi baik 

dan cukup sebanyak 7 responden 

(36,8%), apabila dilihat dari faktor 

pengetahuan mayoritas pengetahuan ibu 

kurang sebanyak 13 responden (68,4%), 

jika dari perkembangan motorik pada 

balita di TK tersebut mayoritas dengan 

status perkembangan motorik suspect 

sebanyak 11 responden (57,9%). 

 

Pengaruh Faktor Gizi Terhadap Per-

kembangan Motorik 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa faktor gizi mempengaruhi 

perkembangan motorik pada balita usia 

4-5 tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel 

3,11 tentang tabulasi silang antara faktor 

gizi dengan perkembangan motorik pada 

balita di TK Siswa Harapan, Ciliwung 

Surabaya menunjukan sebanyak 2 

responden (66,7%) memiliki faktor gizi 

kurang dengan perkembangan motorik 

suspect (meragukan). Menurut Ali (2003) 

kondisi gizi yang kurang, tentu akan 

sangat berpengaruh pada kemampuan 

dalam perkembangan motorik anak.  Gizi 

yang seimbang adalah susunan makanan 

sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi 

seperti karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin, mineral, dan air dalam jenis dan 

jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. 

Keadaan kurang gizi juga berasosiasi 

dengan keterlambatan perkembangann 

motorik. Keadaan ini dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan motorik 

berhubungan erat dengan status gizi. 

Status gizi dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain faktor 
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konsumsi pangan, pola asuh gizi, 

psikologis, genetik.Gizi yang seimbang 

dibutuhkan oleh setiap manusia,terutama 

pada balita, karena dalam tahap 

perkembangan motorik balita sangat 

membutuhkan gizi yang seimbang 

dengan kualitas dan kuantitas yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan gizi balita. 

Balita yang sering diberikan makanan 

bakso atau makanan instan, yang jauh 

dari kebutuhan gizi pada balita sehingga 

akan mempengaruhi perkembangan 

motorik pada balita tersebut. 

 

Berdasarkan tabel 3.4 tentang 

karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan orang tua yaitu sebagian besar 

responden bekerja sebagai pegawai 

swasta sebanyak 12 responden (63,2%). 

Menurut Notoatmodjo (2005) menetap-

kan bahwa pengalaman belajar dalam 

bekerja yang berkembang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan profesi-

onal. Berdasarkan penelitian bahwa 

orang tua yang sibuk bekerja tidak 

mempunyai banyak waktu, sehingga 

kemungkinan orang tua jarang me-

masakan beraneka ragam makanan dan 

lebih sering memberikan makanan instan 

dari pada makanan olahan sendiri dan 

orang tua hanya berfikir bahwa balitanya 

harus makan tanpa mempertimbangkan 

kebutuhan gizi balita. Sehingga balita 

sering diberikan makanan bakso dan 

makanan instan lainnya, yang jauh dari 

kebutuhan gizi pada balita. 

 

Pengaruh Faktor Lingkungan Pengasuhan 

Terhadap Perkembangan Motorik 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa faktor lingkungan pengasuhan 

mempengaruhi perkembangan motorik 

pada balita usia 4-5 tahun, hal ini dapat 

dilihat pada tabel tabel 3.12 tentang 

tabulasi silang antara faktor lingkungan 

pengasuhan dengan perkembangan 

motorik pada balita di TK Siswa 

Harapan, Ciliwung Surabaya 

menunjukan sebanyak 2 responden 

(66,7%) menggunakan pola asuh otoriter 

dengan perkembangan motorik suspect. 

Menurut Gerungan (2002) mengatakan 

bahwa pada lingkungan pengasuhan 

merupakan interaksi ibu dan anak sangat 

mempengaruhi perkembangan motorik 

anak. Pola asuh otoriter merupakan pola 

pengasuhan anak yang bersifat 

pemaksaan, keras dan kaku di mana 

orang tua akan membuat aturan yang 

harus di patuhi oleh anak-anaknya tanpa 

mau tahu perasaan anak. Dalam hal ini 

maka anak menjadi penakut, pendiam, 

dan kepribadian lemah sehingga akan 

mempengaruhi perkembangan motorik 

pada balita. 

 

Berdasarkan tabel 3.3 tentang karak-

teristik responden tentang pendidikan 

orang tua sebagian besar responden 

memiliki orang tua yang berpendikan 

SMA yaitu sebanyak 13 orang (68,4%). 

Latar belakang pendidikan orang tua 

dapat mempengaruhi pola pikir orang tua 

dalam mengasuh balitanya baik formal 

maupun nonformal kemudian juga 

berpengaruh pada perkembangan motorik 

balita. Pendidikan orang tua yang tinggi 

membuat mereka (orang tua) jelas 

mengerti apa yang terbaik pada anak-

anaknya. Dimana dalam pola asuh 

otoriter yang orang tua terapkan pada 

anak-anaknya, mereka membuat berbagai 

aturan yang harus di patuhi. 

 

Berdasarkan tabel 3.4 tentang karak-

teristik responden tentang pekerjaan 

orang tua sebagian besar bekerja sebagai 

pegawai swasta yaitu sebanyak  12 orang 

(63,2%). Sebagian pegawai swasta 

tentunya tidak memiliki banyak waktu 

untuk balitanya, sehingga orang tua 
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dalam mengasuh cenderung memberi 

aturan unttuk anak-anaknya yang harus di 

patuhi. 

 

Pengaruh Faktor Stimulasi Terhadap 

Perkembangan Motorik 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa faktor stimulasi mempengaruhi 

perkembangan motorik pada balita usia 

4-5 tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel 

tabel 3.13 tentang tabulasi silang antara 

faktor stimulasi dengan perkembangan 

motorik pada balita di TK Siswa 

Harapan, Ciliwung Surabaya 

menunjukan sebanyak 4 responden 

(80%) stimulasi kurang dengan 

perkembangan motorik suspect 

(meragukan). Menurut Nursalam (2005) 

mengatakan stimulasi merupakan bagian 

dari kebutuhan dasar anak yaitu asah atau 

kegiatan merangsang kemampuan dasar 

anak umur 0-6 tahun agar anak dapat 

tumbuh dan kembang optimal. Setiap 

anak perlu mendapatkan stimulasi rutin 

sedini mungkin dan terus menerus pada 

setiap kesempatan. Dengan memberikan 

stimulasi yang berulang dan terus 

menerus pada setiap aspek terutama pada 

aspek perkembangan motorik berarti 

telah memberiikan kesempatan pada anak 

untuk berkembang secara optimal. Dapat 

diartikan bahwa stimulasi mempengaruhi 

dalam perkembangan balita. Dalam 

setiap ada kesempatan berinteraksi 

dengan balita maupun melakukan 

aktivitas, orang tua harus memberikan 

stimulasi secara terus menerus dan 

bervariasi kepada balita yang disesuaikan 

dengan usia perkembangan dan 

kemampuan balita. 

 

Berdasarkan tabel 3.4 tentang 

karakteristik responden tentang pekerjaan 

orang tua dapat diketahui sebagian besar 

responden bekerja sebagai pegawai 

swasta yaitu sebanyak  12 orang (63,2%). 

Menurut Luluk (2005) bahwa faktor 

pekerjaan orang tua adalah faktor yang 

berhubungan dengan aktivitas orang tua 

setiap harinya untuk memperoleh 

penghasilan guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam hal ini orang tua yang 

bekerja sebagai pegawai swasta tidak 

mempunyai waktu yang banyak dengan 

balitanya. Sehingga orang tua sering 

tidak mengajari balitanya menggambar, 

dan tidak menyediakan fasilitas 

permainan yang dapat merangsang 

perkembangan motorik pada balitanya, 

dan dari hasil ini tidak terjadi 

kesenjangan. 

 

Pengaruh Faktor Pengetahuan Terhadap 

Perkembangan Motorik 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa faktor pengetahuan tidak  

mempengaruhi perkembangan motorik 

pada balita usia 4-5 tahun, hal ini dapat 

dilihat pada tabel tabel 3.14 tentang 

tabulasi silang antara faktor pengetahuan 

dengan perkembangan motorik pada 

balita tahun di TK Siswa Harapan, 

Ciliwung Surabaya menunjukan 

pengetahuan baik dengan perkembangan 

motorik normal yaitu tidak ada 

responden, sedangkan pengetahuan 

kurang dengan perkembangan motorik 

normal yaitu 5 responden (38,5%). 

Menurut Notoatmodjo (2005), penge-

tahuan merupakan hasil tahu dan ini 

terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Pengetahun orang tua 

memegang peranan penting dalam 

memberikan stimulasi kepada anak. 

Adapun faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi pengetahuan adalah orang tua, 

jenis kelamin, umur, pendidikan, pe-

kerjaan dan jumlah anak.  
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Berdasarkan tabel 3.1 mayoritas orang 

tua responden seorang ibu sebanyak 15 

orang (78,9%). Menurut Notoatmojo 

(2005), peranan ibu adalah pemberi rasa 

aman, sumber kasih sayang, pengatur 

kehidupan rumah tangga, dan pendidik 

bagi emosional. Kenyataannya penge-

tahuan ibu tentang perkembangan 

motorik pada balita usia 4-5 tahun 

kurang. Kurangnya pengetahuan orang 

tua tentang perkembangan motorik pada 

balita usia 4-5 tahun dapat disebabkan 

karena banyak orang tua yang tidak 

mencari informasi. Informasi tersebut 

tidak didapatkan pada pendidikan formal, 

tetapi orang tua harus mencari sendiri. 

 

Berdasarkan tabel 3.2 tentang karak-

teristik orang tua responden berdasarkan 

usia yang terbanyak adalah 31-35 tahun 

dan ≥ 36 tahun sebanyak 6 responden 

(31,6). Menurut Notoatmojo (2005), usia 

mempengaruhi terhadap daya tangkap 

dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia semakin berkembang 

pula daya tangkap dan pola pikir 

sehingga pengetahuan yang diperoleh 

semakin membaik. Dari hasil penelitian, 

usia ini tergolong usia dewasa seharusnya 

pengetahuannya lebih baik dan matang, 

tetapi kenyataannya pada usia tersebut 

pengetahuan mereka kurang. Hal ini 

kemungkinan disebabkan kurangnya 

keinginan orang tua untuk mencari 

informasi yang ada di sekitarnya. 

 

Berdasarkan tabel 3.3 tentang karak-

teristik responden berdasarkan pendi-

dikan orang tua yang terbanyak yaitu 

berpendidikan SMA sebanyak 13 

responden (68,4%). Menurut Wahid 

(2007) pengetahuan salah satunya di 

pengaruhi pendidikan, dimana semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang 

semakin mudah menerima informasi, 

pada akhirnya makin banyak pola 

pengetahuan yang dimilikinya serta 

mampu dalam menerapkan apa yang 

diketahuinya. Dalam penelitian ini 

kemungkinan orang tua sudah 

mendapatkan informasi tentang perkem-

bangan motorik, tetapi tidak tahu cara 

mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Berdasarkan tabel 3.4 tentang karak-

teristik responden berdasarkan pekerjaan 

orang tua yaitu sebagian besar responden 

bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 

12 respondeen (63,2%). Menurut Noto-

atmodjo (2007) menetapkan bahwa 

pengalaman belajar dalam bekerja yang 

berkembang memberikan pengetahuan 

dan keterampilan professional. Berda-

sarkan penelitian bahwa orang tua sibuk 

bekerja sehingga tidak memahami dan 

tidak fokus dalam memberikan perhatian 

pada balitanya. Seharusnya orang tua 

memahami, memperhatikan, dan mencari 

informasi tentang  perkembangan moto-

rik pada balita. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

Faktor Gizi 

Faktor gizi mempengaruhi perkembangan 

motorik pada balita usia 4-5 tahun  di TK 

Siswa Harapan, Ciliwung Surabaya. 

 

Faktor Lingkungan Pengasuhan 

Faktor lingkungan pengasuhan mem-

pengaruhi perkembangan motorik pada 

balita usia 4-5 tahun  di di TK Siswa 

Harapan, Ciliwung Surabaya. 

 

Faktor Stimulasi 

Faktor stimulasi mempengaruhi perkem-

bangan motorik pada balita usia 4-5 
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tahun di TK Siswa Harapan, Ciliwung 

Surabaya. 

 

Faktor Pengetahuan 

Faktor pengetahuan tidak mempengaruhi 

perkembangan motorik pada balita usia 

4-5 tahun di TK Siswa Harapan, 

Ciliwung Surabaya.. 
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ABSTRAK 

 
Hubungan seksual sebelum pernikahan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang 

saat ini banyak dijumpai pada kalangan remaja Indonesia, yang mengakibatkan 

tingginya Penyakit Menular Seksual (PMS). Di provinsi Jawa timur angka kejadian 

Penyakit Menular Seksual adalah 30.182 kasus, yang tertangani  sebanyak 30.178 kasus 

dan di Sidoarjo dari 1191 kasus Penyakit Menular Seksual yang tertangani 1191. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja 

terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS) di MA. As–Syafi’iyah Tanggulangin. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi penelitian adalah semua siswa kelas XA dan XB sejumlah 40 siswa. Teknik 

sampling yang digunakan adalah total sampling. Variabel dependent dalam penelitian ini 

adalah sikap remaja terhadap Penyakit Menular Seksual sedangkan variabel independen 

adalah pengetahuan remaja tentang Penyakit Menular Seksual. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman dengan level 

signifikasi  : 5%. Hasil uji korelasi Spearman dengan  = 0,05 dan didapatkan hasil  

hitung > tabel yaitu 0,542 yang menunjukan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap remaja 

tentang Penyakit Menular Seksual di MA. As–Syafi’iyah Tanggulangin mempunyai  

hubungan  yang signifikan. Hasil penelitian dari 40 siswa pengetahuan dan sikapnya 

kurang baik. Sehingga disarankan dengan menyediakan media informasi tentang 

Penyakit Menular Seksual (PMS) agar pengetahuan siswa semakin bertambah dan sikap 

mereka akan lebih baik. 

 

Kata Kunci: pengetahuan, sikap, penyakit, seksual. 

 
 

ENDAHULUAN 

 

Penyakit Menular Seksual (PMS) 

merupakan penyakit yang umumnya 

ditularkan melalui hubungan seksual 

yang tidak aman. Penyebaran bisa 

melalui darah, sperma, cairan vagina, 

ataupun cairan tubuh lain (Djuanda, 

2011). Remaja merupakan masa pertum-

buhan pesat, tidak hanya mengalami 

tumbuh dari segi ukuran (Tinggi, berat 

badan) tetapi juga mengalami kemajuan 

secara fungsi-onal, terutama pada organ 

reproduksi (Asrori, 2009). Pertumbuhan 

organ reproduksi terjadi pada kelenjar 

endokrin, kelenjar pituitary (kelenjar 

bawah otak), buah zakar (testis) pada 

laki-laki dan pada indung telur (ovarium) 

pada wanita sudah mulai berfungsi 

(Sarlito W. Sarwono, 2011). 

 

Menurut badan kesehatan dunia WHO, 

sekitar 340 juta kasus Penyakit Menular 

Seksual terjadi setiap tahun dan 

sepertiganya terjadi pada remaja berusia 

dibawah 25 tahun (Hadi, 2008). Laporan 

dari Central Disease Control and 
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Preventio (CDC) bahwa kejadian HIV 

pada remaja usia 13-24 tahun meningkat 

22% dari tahun 2010 (CDC, 2012). 

Angka kejadian Penyakit Menular Sek-

sual (PMS) saat ini cenderung meningkat 

di Indonesia. 

 

Penyebarannya sulit ditelusuri sumber-

nya, sebab tidak pernah dilakukan 

registrasi terhadap penderita yang dite-

mukan. Jumlah penderita yang sempat 

terdata hanya sebagian kecil dari jumlah 

penderita se-sungguhnya (Ali, 2006). Di 

propinsi Jawa timur angka kejadian 

Penyakit Menular Seksualnya adalah 

30.182 kasus, yang tertangani adalah 

sebanyak 30.178 kasus dan di Sidoarjo 

1191 kasus Penyakit Menular Seksual 

yang tertangani 1191 (Hadi, 2008). Akan 

tetapi hal ini masih jauh dari angka 

sebenarnya karena Penyakit Menular 

Seksual seperti fenomena gunung es, 

sehingga masih banyak yang belum 

tercatat. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh ber-bagai 

institusi di Indonesia selama kurun waktu 

tahun 1993-2002, menemukan bahwa 5%-

10% wanita dan 18%-38% pria muda 

berusia 16-24 tahun telah melakukan 

hubungan seksual pranikah dengan 

pasangan yang seusia mereka. Penelitian 

lain di Indonesia juga memperkuat 

gambaran adanya peningkatan risiko pada 

perilaku seksual kaum remaja. Temuan-

temuan tersebut mengindi-kasikan bahwa 

5%-10% wanita muda usia 15-24 tahun 

yang tidak atau belum menikah, telah 

melakukan aktifitas seksual yang berisiko 

(Suryoputro, 2006). 

 

Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi remaja melakukan 

hubungan seksual pranikah yakni 

perubahan hormonal yang dapat 

meningkatkan hasrat seksual (libido 

seksualitas) remaja yang membutuhkan 

penyaluran hasrat dalam bentuk tingkah 

laku seksual tertentu. Dan jika penya-

luran itu tidak segera dilakukan karena 

adanya penundaan usia perkawinan, baik 

secara hukum maupun  norma sosial 

yang makin lama semakin menuntut 

persyaratan yang makin tinggi untuk 

pernikahan. Usia pernikahan ditunda 

karena norma-norma agama tetap 

berlaku, dimana seseorang dilarang untuk 

melakukann hubungan seksual sebelum 

menikah. Bahkan larangan berpacaran, 

berciuman maupun masturbasi. Tetapi 

kecenderungan remaja melanggar lara-

ngan-larangan tersebut dan kecenderung 

pelanggaran makin meningkat oleh 

karena adanya penyebaran informasi dan 

rangsangan seksual melalui media masa 

dengan adanya teknologi yang semakin 

canggih, sehingga para remaja bisa  

mendapatkan secara bebas. Kurangnya 

informasi dan pengetahuan remaja 

tentang seks dari orang tua maupun guru 

karena dianggap sebagai hal yang tabu 

untuk remaja. Pergaulan yang semakin 

bebas antar jenis kelamin pada remaja 

tanpa batas, kiranya dapat memudahkan 

para remaja melakukan hubungan seksual 

pranikah (Sarlito W.Sarwono, 2011). 

 

Salah satu penyebab tingginyaa angka 

kejadian Penyakit Menular Seksual 

diantaranya adalah perilaku seks bebas, 

misalnya melakukan hubungan seks 

pranikah, melakukan hubungan seks 

dengan berganti-ganti pasangan, seperti 

wanita tuna susila yang melakukan 

hubungan seks dengan bebarapa orang 

yang berbeda dan juga karena rendahnya 

pemakaian kondom (Hadi, 2008). 

 

Seharusnya kejadian Penyakit Menular 

Seksual bisa dicegah. Salah satunya 

dengan menggunakan metode seks aman 

yaitu A = abstinence; tidak melakukan 
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hubungan seks sebelum menikah, B = 

befaithful; setia pada pasangan dengan 

tidak melakukan hubungan seksual 

dengan berganti-ganti orang, C = 

condom; selalu menggunakan kondom 

jika dirasa sudah tidak bisa melakukan A 

ataupun B. Dalam hal ini sangat 

diperlukan penanaman nilai-nilai agama 

maupun norma-norma yang terdapat 

dalam masyarakat sedini mungkin 

(Setiawan, 2007). 

 

Dari studi pendahuluan yang dilaksa-

nakan pada tanggal 20 februari 2013 di 

MA. As–Syafi’iyah melalui wali kelas, 

ketua OSIS, dan beberapa siswa, 

didapatkan keterangan bahwa dalam 

pelajaran biologi tidak ada bahasan 

tentang Penyakit Menular Seksual dan 

belum ada penyuluhan tentang Penyakit 

Menular Seksual. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengkaji Tingkat 

Pengetahuan dan sikap Remaja Terhadap 

Penyakit Menular Seksual, khususnya 

“Hubungan antara pengetahuan dan sikap 

remaja terhadap Penyakit Menular 

Seksual (PMS) di MA. As–Syafi’iyah 

Tanggulangin?’’ 

 

METODE 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan penelitian 

analitik korelasi dengan pendekatan cross 

sectional. Dalam hal ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan dan 

sikap remaja terhadap Penyakit Menular 

Seksual (PMS) di MA. As–Syafi’iyah  

Tanggulangin. 

 

Penelitian dilakukan pada bulan April 

sampai Juni tahun 2013 di MA. As– 

Syafi’iyah Tanggulangin. Dimana penga-

mbilan data dilakukan pada bulan 

Februari 2013. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas XA dan 

XB yang terdaftar di MA. As–Syafi’iyah 

Tanggulangin yang berjumlah 40 orang. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode Total sampling yaitu dengan 

mengambil semua anggota populasi 

sebagai sampel pada saat peneliti mela-

kukan pengambilan data (Notoatmodjo, 

2010). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua siswa siswi di 

MA “As–Syafi’iyah” Tanggulangin kelas 

XA dan kelas XB. Jumlah sampel pada 

kelas XA sebanyak 24 siswa dan pada 

kelas XB sebanyak 16 siswa. Total 

sampel yang digunakan sebanyak 40 

siswa. 

 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini 

adalah para siswa XA dan XB MA. As– 

Syafi’iyah Tanggulangin Sidoarjo yang 

ada di tempat saat  pengambilan data dan 

kriteria eksklusi adalah para siswa kelas 

XA dan XB MA. As–Syafi’iyah Tanggu-

langin Sidoarjo yang tidak ada di tempat 

saat  pengambilan data. 

 

Variabel dependent dalam penelitian ini 

adalah sikap remaja terhadap Penyakit 

Menular Seksual, variabel independent 

dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

remaja tentang Penyakit Menular 

Seksual. Analisa yang digunakan adalah 

untuk mengetahui hubungan dua variable 

yaitu variable dependen dan independent, 

maka menggunakan uji korelasi 

Spearman dengan level signifikasi  : 

5%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Secara jelas hasil penelitian ini akan 

menyajikan hasil pengumpulan data yang 

diperoleh dari pengisian kuesioner yang 

dilaksanakan pada tanggal 1 dan 6 Juni 

2013, di MA. As–Syafi’iyah Tanggulangin 
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dengan jumlah 40 responden. Hasil 

penelitian ini disajikan dalam 2 bagian 

yaitu data umum dan data khusus. 

 

Tabel 1  Distribusi Frekuensi Responden 

berdasarkan usia di MA. As–

Syafi’iyah Tanggulangin Pada 

Bulan Juni 2013 

Kategori 

Usia 

Jumlah 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

15 thn 7 17,5 

16 thn 28 70,0 

17 thn 5 12,5 

Total 40 100 

 

 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 

40 siswa di MA. As–Syafi’iyah 

Tanggulangin yang menjadi responden 

berdasarkan usia 15 tahun 7 siswa 

(17,5%), 16 tahun 28 siswa (70,0%),  dan 

17 tahun 5 siswa (12,5%). 

 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden 

berdasarkan jenis kelamin di MA. 

As–Syafi’iyah Tanggulangin Pada 

Bulan Juni 2013 

Kategori 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Perempuan 16 40,0 

Laki-laki 24 60,0 

Total 40 100 

 

 

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 40 siswa di MA. As– 

Syafi’iyah Tanggulangin yang menjadi 

responden lebih banyak pada jenis laki-

laki yaitu 24 siswa (60,0%) sedangkan 

pada perempuan  16 siswa (40,0%). 

 

Data yang mengandung variabel yang 

akan diteliti yaitu pengetahuan remaja, 

sikap remaja dan hubungan antara 

pengetahuan dan sikap remaja terhadap 

penyakit Menular Seksual (PMS) di 

MA.“As–Syafi’iyah” Tanggulangin. 

 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden 

berdasarkan pengetahuan ten-

tang Penyakit Menular Seksual 

(PMS) di MA. As–Syafi’iyah 

Tanggulangin Pada Bulan Juni 

2013 

Kategori 

Pengetahuan 

Jumlah 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Baik 3 7,5 

Cukup baik 2 5,0 

Kurang baik 27 67,5 

Tidak baik 8 20,0 

Total 40 100 

 

 

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 

hasil penelitian pada 40 siswa di 

MA.“As–Syafi’iyah” Tanggulangin yang 

memiliki pengetahuan baik 3 siswa 

(7,5%), yang berpengetahuan cukup baik 

2 siswa (5,0%), kurang baik 27 siswa 

(67,5%) dan tidak baik 8 siswa (20,0%) 

tentang Penyakit Menular Seksual 

(PMS). 

 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden 

berdasarkan sikap remaja 

terhadap Penyakit Menular 

Seksual (PMS) di MA  As– 

Syafi’iyah Tanggulangin Pada 

Bulan Juni 2013 

Kategori 

Sikap 

Jumlah 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Positif 12 30,0 

Negatif 28 70,0 

Total 40 100 

 

Dari tabel 4  dapat diketahui bahwa dari 

hasil penelitian pada siswa di MA. “As– 

Syafi’iyah” Tanggulangin terdapat 12 

siswa (30,0%) memiliki sikap positif  

terhadap Penyakit Menular Seksual 
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(PMS) dan 28 siswa (70,0%) memiliki 

sikap negatif. 

 

Tabel 5 Tabulasi Silang Hubungan an-

tara  Pengetahuan dan sikap 

remaja terhadap Penyakit 

Menular Seksual (PMS) di 

MA”As–Syafi’iyah” 

Tanggulangin Pada Bulan Juni 

2013 

Pengetahu

an 

Sikap 

Positif Negatif Jumlah 

F % F % F % 

Baik 3 100 0 0 3 
10

0 

Cukup 

baik 
2 100 0 0 2 

10

0 

Kurang 

baik 
4 

14,8

1 

2

3 

85,1

9 

2

7 

10

0 

Tidak 

baik 
3 37,5 5 62,5 8 

10

0 

Total 
1

2 
 

2

8 
 

4

0 

10

0 

 

 

Pada tabel silang (crostabs) diatas dapat 

diketahui dari 3 siswa yang mempunyai 

pengetahuan baik seluruhnya 3 (100%) 

mempunyai sikap positif dan dari 2 siswa 

yang mempunyai pengetahuan cukup 

baik 2 (100%) juga mempunyai 

pengetahuan positif. Dari 27 siswa yang 

mempunyai pengetahuan kurang baik 

hampir seluruhnya 23 (85,19%) mem-

punyai sikap negatif dan dari 8 siswa 

mempunyai pengetahuan tidak baik 

sebagian besar 5 (62,5%). 

 

Analisis data yang digunakan adalah uji 

korelasi Spearman dengan taraf sig-

nifikan α: 5% pada Hubungan Antara 

Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja 

Terhadap Penyakit Menular Seksual. 

 

Interpretasi hasil penelitian dari  hitung = 

0,542 dengan N = 40, α = 5%, dan  tabel 

= 0,313, sehingga  hitung >  tabel, maka 

Ho ditolak artinya ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan dan sikap remaja 

terhadap Penyakit Menular Seksual 

(PMS). 

 

Pengetahuan Remaja tentang Penyakit 

Menular Seksual 

 

Berdasarkan hasil penelitian siswa di 

MA. As–Syafi’iyah Tanggulangin Sido-

arjo sebagian besar 27 (67,5%) siswa 

memiliki pengetahuan yang kurang baik 

tentang Penyakit Menular Seksual, hal ini 

terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu usia, tingkat pendidikan, 

media atau sumber informasi, sosial 

budaya dan ekonomi, lingkungan, dan 

pengalaman. (Budiman dan Agus riyanto, 

2013).  

 

Berdasarkan hasil penelitian menun-

jukkan bahwa banyak hal yang belum 

mereka ketahui tentang maksud dan 

akibat jangka panjang dari perilaku 

Penyakit Menular Seksual, dimana dari 

hasil wawancara dari beberapa responden 

menyatakan bahwa di sekolah tidak ada 

penyuluhan atau sosialisasi langsung 

tentang perilaku-perilaku yang menyim-

pang, khususnya perilaku Penyakit 

Menular Seksual. Mereka tahu tentang 

perilaku Penyakit Menular Seksual dari 

media masa, telivisi, koran, majalah 

maupun dari lingkungan. Hal ini juga 

mereka dapatkan hanya sekilas saja. 

Sehingga pengetahuan mereka ada yang 

baik, cukup baik, kurang baik dan tidak 

baik. 

 

Sikap Remaja terhadap Penyakit 

Menular Seksual 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

siswa di MA. As–Syafi’iyah Tanggu-

langin Sidoarjo terdapat 28 (70,0%) 

siswa memiliki sikap negatif terhadap 

Penyakit Menular Seksual. Sikap mereka 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu pe-
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ngalaman pribadi, pengaruh orang lain 

dianggap penting, pengaruh kebudayaan, 

media massa, lembaga pendidikan dan 

lembaga agama, pengaruh faktor emo-

sional (Saifuddin Azwar, 2011). 

 

Berdasarkan penelitian dengan wawan-

cara dari beberapa responden me-

nyatakan mereka bergaul dan berteman 

secara bebas misalnya pacaran dengan 

teman sekelas atau antar kelas,  sehingga 

akan mengarahkan  mereka kearah seks 

bebas atau gaya pacaran yang mengarah 

ke seks bebas. Menurut wawancara dari 

guru BP bahwa ada beberapa siswa yang 

sering pacaran baik di dalam kelas 

ataupun di luar kelas saat jam istirahat 

dan ada beberapa sikap mereka yang 

susah diatur,  hal ini akan mengakibatkan 

mereka rentan terhadap Penyakit Menu-

lar Seksual (PMS). 

 

Hubungan Antara Tingkat Penge-

tahuan dan Sikap Remaja terhadap 

Penyakit Menular Seksual 

Analisis pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji korelasi 

Spearman dengan  = 0,05 dan 

didapatkan hasil  hitung > tabel yaitu 

0,542 yang menunjukan bahwa tingkat 

pengetahuan dan sikap remaja tentang 

Penyakit Menular Seksual di MA. As– 

Syafi’iyah Tanggulangin mempunyai  

hubungan  yang signifikan. Artinya  

semakin kurang  pengetahuan remaja 

tentang Penyakit Menular Seksual (PMS) 

maka hal ini akan membuat sikap mereka 

akan cenderung semakin negatif 

(unfavorable). Sebaliknya semakin baik 

pengetahuan remaja tentang Penyakit 

Menular Seksual (PMS), maka hal ini 

akan membuat sikap mereka akan 

cenderung semakin positif (favorable). 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

adanya pengetahuan yang baik tentang 

Penyakit Menular Seksual (PMS) pada 

siswa tersebut merupakan salah satu 

stimulus bagi mereka dalam upaya untuk 

menurunkan resiko terhadap perilaku 

seksual. Sehingga dengan pengetahuan 

yang baik, maka hal itu akan memberikan 

dampak yang baik terhadap sikap remaja 

dalam menyikapinya, misalnya dengan 

tidak mencoba untuk melakukan seks 

sebelum menikah atau melakukan seks 

bebas dengan berganti-ganti pasangan. 

 

Adanya hubungan antara pengetahuan 

dan sikap remaja tentang Penyakit Menu-

lar Seksual tersebut mengindikasikan 

bahwa sikap remaja ditentukan oleh 

pengetahuan yang dimiliki  oleh setiap 

individu. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa apabila seorang 

remaja yang mempunyai pengetahuan 

yang kurang baik tentang Penyakit 

Menular Seksual akan cenderung memi-

liki sikap yang negatif. Sebaliknya 

apabila seorang remaja yang mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang Penyakit 

Menular Seksual akan cenderung me-

miliki sikap yang positif. 

 

KESIMPULAN 

 

Analisis pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji korelasi 

Spearman dengan  = 0,05 dan dida-

patkan hasil  hitung > tabel yaitu 0,542 

yang menunjukan bahwa tingkat 

pengetahuan dan sikap remaja tentang 

Penyakit Menular Seksual di MA. As– 

Syafi’iyah Tanggulangin mempunyai  

hubungan  yang signifikan. Artinya  se-

makin kurang  pengetahuan remaja 

tentang Penyakit Menular Seksual (PMS) 

maka hal ini akan membuat sikap mereka 

akan cenderung semakin negatif 

(unfavorable). Sebaliknya semakin baik 

pengetahuan remaja tentang Penyakit 

Menular Seksual (PMS), maka hal ini 

akan membuat sikap mereka akan 

cenderung semakin positif (favorable). 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

adanya pengetahuan yang baik tentang 

Penyakit Menular Seksual (PMS) pada 

siswa tersebut merupakan salah satu 

stimulus bagi mereka dalam upaya untuk 
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menurunkan resiko terhadap perilaku 

seksual. Sehingga dengan pengetahuan 

yang baik, maka hal itu akan memberikan 

dampak yang baik terhadap sikap remaja 

dalam menyikapinya, misalnya dengan 

tidak mencoba untuk melakukan seks 

sebelum menikah atau melakukan seks 

bebas dengan berganti-ganti pasangan. 

 

Adanya hubungan antara pengetahuan 

dan sikap remaja tentang Penyakit 

Menular Seksual tersebut mengin-

dikasikan bahwa sikap remaja ditentukan 

oleh pengetahuan yang dimiliki  oleh 

setiap individu. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa apabila seorang 

remaja yang mempunyai pengetahuan 

yang kurang baik tentang Penyakit 

Menular Seksual akan cenderung 

memiliki sikap yang negatif. Sebaliknya 

apabila seorang remaja yang mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang Penyakit 

Menular Seksual akan cenderung 

memiliki sikap yang positif. 
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ABSTRAK 

 

Dysmenorhe atau nyeri haid merupakan gangguan fisik yang sangat menonjol pada 

wanita yang sedang mengalami menstruasi berupa nyeri perut bagian bawah yang 

terkadang rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah dan 

paha dan juga dapat menimbulkan rasa kram pada perut. Dalam beberapa penelitian 

juga disebutkan bahwa dysmenorhe yang timbul pada remaja putri merupakan dampak 

dari kurangnya pengetahuantentang dysmenorhe. Ada beberapa cara yang dilakukan 

untuk mengurangi dysmenorhe yaitu farmakologi dan non farmakologi. Dari uraian 

tersebut peneliti melakukan penelitian tentang hubungan tingkat penegetahuan tentang 

dysmenorhe dengan cara penanganan dysmenorhe pada Mahasiswi Prodi D-III 

Kebidanan FIK Unipdu Jombang. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

deskriptif analitik dengan pendekatan  cross sectional. Alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah kuesioner. Kuisioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kuisioner 

responden untuk mengetahui identitas responden, serta kuisioner benar salah sebagai 

lembar observasi yang terdiri dari 15 pertanyaan. Sedangkan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel digunakan uji statistik Spearman Corelation dengan 

bantuan Uji Statistic SPSS 13. Uji dilakukan secara signifikan. Tingkat kemungkinan 

dalam penelitian ini adalah jika α ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan tentang dysmenorhe dengan cara penangana 

dysmenorhe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dengan cara penanganan dysmenorhe pada mahasiswi 

D-III Kebidanan FIK UNIPDU Jombang.  Adanya hubungan antara kedua variabel ini 

ditunjukan dari hasil korelasi Spearman Corelation SPSS 13 didapatkan hasil dengan 

nilai  = 0,003 yaitu kurang dari  < 0,05. Semakin baik tingkat pengetahuan seseorang 

maka semakin baik pula apa yang akan dilakukan. 

 

Kata kunci: pengetahuan, penanganan , dysmenorhe. 

 

PENDAHULUAN  

 

Remaja merupakan masa transisi dari 

anak-anak menuju dewasa. Pada masa 

remaja ini terjadi  beberapa perubahan  

seperti perubahan hormonal, fisik, 

psikologis maupun sosial, dimana kondisi 

tersebut dinamakan dengan masa 

pubertas. Salah satu tanda pubertas pada 

remaja putri yaitu terjadinya menstruasi 

(Batubara, 2012). Menstruasi atau haid 

adalah perdarahan secara periodik dan 

siklik dari uterus, disertai pelepasan 

(deskuamasi) endometrium (Winkjosas-

tro, 2009). Menstruasi berguna untuk 

menjaga metabolisme tubuh agar dapat 

menyeimbangkan organ reproduksi (Laila, 

Nur Najmi, 2011). 
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Setiap remaja dan wanita memiliki 

pengalaman menstruasi yang berbeda-

beda. Sebagian remaja dan wanita  

mendapatkan menstruasi tanpa keluhan, 

namun tidak sedikit dari mereka yang 

mendapatkan menstruasi disertai keluhan 

sehingga mengakibatkan rasa ketidak-

nyamanan berupa dysmenorhe. Dysme-

norhe atau nyeri haid merupakan 

gangguan fisik yang sangat menonjol 

pada wanita yang sedang mengalami 

menstruasi berupa nyeri perut bagian 

bawah yang terkadang rasa nyeri tersebut 

meluas hingga ke pinggang, punggung 

bagian bawah dan paha dan juga dapat 

menimbulkan rasa kram pada perut 

(Badziad, 2003; Lestari, 2011). Nyeri 

yang dirasakan saat haid tidak hanya 

terjadi pada bagian simphisis pubis, 

namun beberapa remaja perempuan kerap 

merasakannya pada punggung bagian 

bawah, pinggang, panggul, otot paha atas, 

hingga betis. Rasa nyeri ini disebabkan 

oleh kontraksi rahim untuk mengeluarkan 

endometrium dan dipengaruhi oleh 

hormon prostaglandin (Laila, Nur Najmi, 

2011). 

 

Menurut data WHO, Angka kejadian 

dysmenorhe didunia sangat besar. Rata – 

rata lebih dari 50% perempuan di setiap 

negara mengalami nyeri mentruasi. 

Sementara di Indonesia angka kejadian 

dysmenorhe sebanyak 55% dikalangan 

usia produktif, dimana 15% diantaranya 

mengeluhkan aktivitas menjadi terbatas 

akibat dysmenorhe (Fahmi, 2014). 

 

Dysmenorhe cenderung terjadi lebih 

sering dan lebih hebat, pada gadis remaja 

yang mengalami kegelisahan, ketegangan 

dan kecemasan. Nyeri haid (dysmenorhe) 

memiliki dampak yang cukup besar bagi 

remaja putri karena menyebabkan 

terganggunya aktivitas sehari-hari. 

Remaja putri yang mengalami nyeri haid 

(dysmenorhe) pada saat menstruasi akan 

merasa terbatas dalam melakukan 

aktivitas khususnya aktivitas belajar di 

sekolah. Dalam beberapa penelitian juga 

disebutkan bahwa dysmenorhe yang 

timbul pada remaja putri merupakan 

dampak dari kurangnya pengetahuan 

mereka tentang dysmenorhe dan pena-

nganannya. 

 

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk 

mengurangi dysmenorhe yaitu dengan 2 

cara farmakologi dan non farmakologi. 

secara non farmakologi dapat dilakukan 

kompres hangat atau mandi air hangat, 

massase, latihan fisik, tidur yang cukup, 

hipnoterapi, distraksi seperti mendengar-

kan musik serta relaksasi seperti yoga dan 

nafas dalam (Lusa, 2010). Dengan upaya 

tersebut dapat membuat remaja lebih bisa 

mengendalikan rasa nyeri akibat men-

truasi dan bisa melakukan aktifitas seperti 

biasanya dan lebih produktif. 

 

Setelah dilakukan studi pendahuluan 

kepada mahasiswi kebidanan, didapatkan 

sebagian besar dari mereka banyak yang 

mengalami dysmenorhe saat mentruasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik ingin mengetahui tentang 

bagaimana hubungan pengetahuan tentang 

dysmenorhe dengan cara penanganan 

dysmenorhe di Prodi D-III Kebidanan FIK 

UNIPDU Jombang. sebagai upaya agar 

mahasiswi dapat meningkatkan pengeta-

huan dan penanganan dysmenorhe dengan 

baik. 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan tingkat pengetahuan tentang 

dysmenorhe dengan cara penanganan 

dysmenorhe di Prodi D-III Kebidanan FIK 

UNIPDU Jombang. 
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BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian deskriptif analitik dengan 

pendekatan  cross sectional. Populasi 

yang diamati dalam penelitian ini adalah 

semua mahasiswi Prodi D-III Kebidanan 

FIK Unipdu Jombang. Sampel diambil 

dengan menggunakan teknik sampel jenuh 

dimana semua populasi dijadikan sampel. 

 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

tingkat Pengetahuan remaja putri atau 

mahasiswi tentang keluhan nyeri haid 

(dysmenorhe). Sedangkan variabel terikat 

dari penelitian ini adalah cara penanganan 

dysmenorhe yang dilakukan oleh remaja 

putri  atau mahasiswi. 

 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah kuesioner. Kuisioner ini 

terdiri dari 2 bagian, yaitu kuisioner 

responden untuk mengetahui identitas 

responden, serta kuisioner benar salah 

sebagai lembar observasi yang terdiri dari 

15 pertanyaan. Uji validitas dan 

reliabilitas pada kuisioner ini dengan nilai 

Cronbach Alpha untuk setiap variabel 

menjadi lebih besar dari 0,60. Dengan 

demikian seluruh item pertanyaan dari 

instrumen dapat dinyatakan reliabel. 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel digunakan uji statistik 

Spearman Corelation dengan bantuan Uji 

Statistic SPSS 13. Uji dilakukan secara 

signifikan. Tingkat kemungkinan dalam 

penelitian ini adalah jika α ≤ 0,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan 

tentang dysmenorhe dengan cara 

penangana dysmenorhe. 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil  

Setelah dilakukan penelitian terhadap 30 

orang responden di Prodi D-III Kebidanan 

FIK Unipdu Jombang mengenai tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe terhadap 

cara penanganan dysmenorhe di dapatkan 

data umum yang menampilkan tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dan data 

khusus yang menampilkan cara 

penanganan dysmenorhe. 

 

Setelah data yang disajikan dalam bentuk 

tabel selanjutnya dilakukan tabulasi 

dengan dilakukan scoring. Kemudian 

dilakukan uji statistik spearman korelation 

dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 13 dengan taraf signifikan α < 0,05. 

 

Data Umum  

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

tentang dysmenorhe 

No 

Tingkat 

Pengetahuan 

tentang 

dysmenorhe 

Frekuensi Distribusi 

1. 

2. 

Baik 

Kurang 

24 

6 

80% 

20% 

Jumlah 30 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh data bahwa 

dari 30 responden yang mempunyai 

tingkat pengetahuan tentang dysmenorhe 

yang  baik 24 (80%) reponden dan kurang 

6 (20%) responden. 
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Tabel  2 Distribusi Frekuensi Responden 

Menurut cara penanganan 

dysmenorhe 

No 

Cara 

penanganan 

dysmenorhe 

Frekuensi Distribusi 

1. 

2. 

Baik 

Kurang baik 

26 

4 

87% 

13% 

Jumlah 30 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 2 diperoleh data bahwa 

dari 30 responden yang cara penanganan 

dysmenorhe baik sebanyak 26 (87%) 

responden dan sebanyak 4 (13%) yang 

cara penanganan dysmenorhe kurang baik 

 

Data Khusus 

Data berdasarkan hubungan tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dengan 

cara penangana dysmenorhe di Prodi D-III 

Kebidanan FIK UNIPDU Jombang 

 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan tingkat pengetahuan 

tentang dysmenorhe dengan cara 

penangana dysmenorhe  

Tingkat 

pengetahuan 

tentang 

dysmenorhe 

Cara penangana dysmenorhe 

 

Kurang Baik Jumlah 

N % N % N % 

Kurang 4 13 2 7 6 20 

Baik 0 0 24 80 24 80 

Jumlah 4 13 26 87 30 100 

 

 

Berdasarkan tabel 3 didapatkan data dari  

30 responden sebanyak 24 responden 

(80%) mempunyai tingkat pengetahuan 

tentang dysmenorhe baik dan cara 

penanganan dysmenorhe-nya juga baik, 

kemudian 4  responden (13%) dengan 

tingkat pengetahuan tentang dysmenorhe 

kurang dan cara penanganan dysmenorhe-

nya juga kurang. Dari hasil perhitungan 

statistik dengan uji Spearman Corelation 

SPSS 13 didapatkan hasil dengan nilai  

= 0,003 yaitu kurang dari  < 0,05. 

 

PEMBAHASAN 

 

Tingkat Pengetahuan tentang dysmenorhe  

 

Berdasarkan data penelitian yang telah 

dilakukan sebagian besar responden atau 

mahasiswi mempunyai tingkat penge-

tahuan yang baik tentang dysmenorhe. 

Responden mampu mengetahui, mema-

hami dan mengaplikasi, mengenai 

pengertian, gejala dan tanda-tanda, 

penyebab dan penanganan dysmenorhe, 

yang ditunjukkan dengan kemampuan 

responden menjawab pertanyaan dengan 

benar. Hal itu sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Notoatmodjo (2007), 

bahwa pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu untuk terbentuknya tindakan 

seseorang yang mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pengetahuan yang dilihat dari kemampuan 

kognitif seseorang mencakup kemampuan 

untuk mengetahui, memahami, meng-

aplikasi, menganalisis, mensintesis dan 

mengevaluasi suatu hal. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

pendidikan. Karena pendidikan meru-

pakan sebuah proses untuk mendapatkan 

pengetahuan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi reponden adalah mahasiswi Prodi 

D-III kebidanan yang telah mendapatkan 

mata kuliah tentang kesehatan reproduksi, 

sehingga hasil yang diperoleh dari 

pengisian kuesioner sebagian besar ni-

lainya baik. Hal ini sesuai dengan teori 

yang disampaikan oleh Meliono Irmayanti 

(2007), makin tinggi tingkat pendidikan 

maka, makin mudah seseorang 

mendapatkan pengetahuan yang mem-

pengaruhi seseorang untuk meneriam ide 

dan dan teknologi atau informasi baru. 

Cara Penanganan Dysmenorhe 
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Penanganan dysmenorhe merupakan suatu 

bentuk prilaku atau respon seseorang 

untuk menangani dysmenorhe yang 

dirasakannya. Banyak cara yang telah 

dilakukan untuk menangani dysmenorhe 

oleh sebagian besar mahasiswi. Dari hasil 

kuesioner yang diisi oleh responden 

menyatakan bahwa penanganan dysme-

norhe yang dilakukan untuk mengurangi 

rasa nyeri agar tidak semakin parah 

sehingga tidak menganggu aktifitas 

sehari-hari terutama untuk belajar di 

ruang kuliah. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Kartono (2006), yang menya-

takan bahwa penanganan yang kurang 

tepat akan membuat seseorang selalu 

mengalaminya setiap siklus menstruasi 

datang. Dalam penelitian ini juga 

diketahui bahwa dari seluruh responden, 

ada 87% yang mempunyai cara 

penanganan terhadap dysmenorhe dengan 

kategori baik. Penanganan yang baik 

tersebut dilakukan mahasiswi karena 

mereka sadar bahwa munculnya 

dysmenorhe akan berdampak pada 

kegiatan dan aktifitas keseharian yang 

selalu dilakukan. Penangnan dysmenorhe 

didasarkan oleh cara berfikir dan bersikap 

positif tentang keluhan dysmenorhe yang 

dialaminya, sehingga terbentuk  prilaku 

berupa kompres hangat, olah raga teratur, 

istirahat yang cukup, mengkonsumsi 

makanan dengan gizi seimbang dan juga 

dengan mengkonsumsi obat pereda rasa 

nyeri atau antalgin. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Wiknjosastro (2007) bahwa, 

untuk menurunkan angka kejadian 

dismenorea dan mencegah keadaan 

dismenorea tidak bertambah berat, 

beberapa usaha dapat dilakukan seperti 

penerangan dan nasihat, pemberian obat 

analgesik, pola hidup sehat, terapi 

hormonal dan terapi obat nonsteroid 

antiprostaglandin sesuai dengan petunjuk 

dokter. 

 

Tingkat Pengetahuan Tentang Dysme-

norhe dengan Cara Penangana Dysme-

norhe 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dengan 

cara penanganan dysmenorhe pada 

mahasiswi D-III Kebidanan FIK UNIPDU 

Jombang. Mahasiswi memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik tentang dys-

menorhe dan cara penanganan 

dysmenorhe yang juga baik. Adanya 

hubungan antara kedua variabel ini 

ditunjukan dari hasil korelasi Spearman 

Corelation SPSS 13 didapatkan hasil 

dengan nilai  = 0,003 yaitu kurang dari 

 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dengan 

cara penanganan dysmenorhe di prodi D-

III Kebidanan FIK UNIPDU Jombang. 

Melihat adanya hubungan antara kedua 

variabel ini membuktikan bahwa semakin 

baik tingkat pengetahuan seseorang maka 

semakin baik pula perilaku yang 

dilakukan dalam hal ini cara penanganan 

terhadap dysmenorhe. 

 

Cara Penanganan keluhan nyeri haid 

(Dysmenorhe) seseorang terhadap suatu 

objek menunjukkan pengetahuan orang 

tersebut terhadap objek yang bersang-

kutan. Hal ini dapat diartikan bahwa 

penanganan yang baik dan kurang 

terbentuk dari komponen pengetahuan. 

Semakin banyak pengetahuan yang 

didapat akan semakin baik penanganan 

yang dilakukan. Menurut (Azwar, 2003), 

hal tersebut karena pengetahuan seseorang 

tentang sesuatu hal akan mempengaruhi 

sikapnya. Sikap positif maupun negatif 

tergantung dari pemahaman individu 

tentang suatu hal tersebut, sehingga sikap 

ini selanjutnya akan mendorong individu 

melakukan perilaku tertentu pada saat 
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dibutuhkan, tetapi kalau sikapnya negatif, 

justru akan menghindari untuk melakukan 

perilaku tersebut. Dengan demikian jika 

mahasiswi mampu mengatasi keluhan 

dysmenorhe dengan baik, maka semua 

aktifitas dan kegiatan seperti kuliah baik 

didalam kelas maupu di luar kelas bisa 

dijalani dengan baik tanpa ada keluhan. 

Dan juga pada setiap siklus menstruasi 

datang, mereka tidak perlu meninggalkan 

kelas kuliah untuk istirahat di rumah atas 

keluhan rasa nyeri yang tidak nyaman.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 

mahasiswi Prodi D-III Kebidanan FIK 

Unipdu Jombang mengenai tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dan cara  

penangnan dysmenorhe, didapatkan hasil 

bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang dysmenorhe dan cara  

penangnan dysmenorhe. Hal ini ditunjuk-

kan dengan nilai koefisien  = 0,003 yaitu 

kurang dari  < 0,05. Artinya semakin 

baik tingkat pengetahuan maka semakin 

baik pula cara penanganan terhadap 

dysmenorhe yang dilakukan. 

 

Saran 

 

Bagi mahasiswi atau remaja putri untuk 

lebih mengetahui tentang kapan siklus 

menstruasi datang sehingga lebih siap 

dalam menghadapi keluhan dysmenorhe.   
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ABSTRAK 

 
Gangguan menstruasi merupakan masalah yang cukup banyak dihadapi pada usia remaja, 

berkaitan dengan lamanya siklus haid, atau jumlah dan lamanya menstruasi. Beberapa faktor 

yang dapat menyebabkan ganguan siklus menstruasi antara lain gangguan hormonal, 

pertumbahan organ reproduksi, status gizi, stress, usia dan penyakit metabolik seperti Diabetes 

Mellitus (DM). Hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi kadar glukosa dalam darah, 

juga berperan penting pada proses siklus menstruasi pada seorang wanita. Tujuan penelitian 

adalah mengetahui pengaruh  lama siklus menstruasi  terhadap kadar glukosa darah sewaktu  

pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kwanyar Bangkalan. Desain penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional.  Jumlah sampel   adalah  39,  pengambilan 

sampel secara purposive sampling. Pengambilan data lama siklus menstruasi menggunakan 

instrumen kuesioner dan pengukuran  kadar glukosa darah sewaktu menggunakan  alat 

glukometer. Analisis data menggunakan uji Pearson Product Moment dengan tingkat kemaknaan 

0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa lama siklus menstruasi sebagian besar adalah normal 

(76,92%) dan kadar glukosa darah sewaktu sebagian besar adalah normal  ( 89,74%). Secara 

statistika didapatkan nilai p = 0,4 yang artinya tidak terdapat pengaruh  lama siklus menstruasi  

terhadap kadar glukosa darah sewaktu  pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kwanyar Bangkalan.  

Kesimpulan dari penelitian adalah  tidak terdapat pengaruh  lama siklus menstruasi terhadap 

kadar glukosa darah sewaktu  pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kwanyar Bangkalan. 

 
Kata Kunci: siklus, menstruasi, glukosa, darah. 

 

PENDAHULUAN 

 
Selama masa reproduksi, siklus men-

struasi teratur dan tidak mengalami 

banyak perubahan.  Gangguan menstruasi 

merupakan masalah yang cukup banyak 

dihadapi pada usia remaja, berkaitan 

dengan lamanya siklus haid, atau jumlah 

dan lamanya menstruasi (Sianipar, et al., 

2009).  Beberapa faktor yang dapat me-

nyebabkan ganguan siklus menstruasi 

antara lain gangguan hormonal, per-

tumbahan organ reproduksi, status gizi, 

stress, usia, dan penyakit metabolik 

seperti Diabetes Mellitus (DM) (Paath, 

2004). 

 

Dalam RISKESDAS (2010) dinyatakan 

bahwa sebanyak 11,7% remaja berusia 

15-19 tahun di Indonesia mengalami haid 

tidak teratur dan sebanyak 14,9% 

perempuan yang tinggal di daerah 

perkotaan di Indonesia mengalami haid 

tidak teratur, sedangkan Qomaruddin 

(2005)  menyatakan pada penelitiaannya 

bahwa remaja di daerah kumuh kota 

Surabaya, yang mengalami pola siklus 

menstruasi teratur adalah 65% dan 

remaja yang mengalami pola siklus 

menstruasi tidak teratur adalah 35%. 
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Glukosa darah adalah gula utama yang 

dihasilkan oleh tubuh dari makanan yang 

dikonsumsi. Kadar glukosa darah dapat 

dipengaruh oleh aktivitas atau olah raga, 

pengambilan makanan atau diet, dan juga 

stres. Beberapa jurnal dan artikel 

mengatakan bahwa hormon juga 

mempengaruhi kadar glukosa dalam 

darah yaitu hormon estrogen dan 

progesteron. Kedua hormon ini terlibat  

pada wanita karena adanya siklus 

menstruasi (Trout and Scheiner, 2008).  

 

Terdapat dua hormon yang memiliki efek 

antagonis terhadap kadar glukosa darah 

yaitu reseptor hormon estrogen pada sel β 

pankreas yang menyebabkan pelepasan 

insulin yang merupakan hormon 

terpenting dalam homeostasis glukosa 

dalam  darah (Alonso-Magdalena et 

al,2008) dan hormon progesteron yang 

memiliki sifat anti-insulin serta dapat 

menjadikan sel-sel kurang sensitif 

terhadap insulin yang menyebabkan 

terjadinya resistensi insulin dalam tubuh 

(Jovanovic, 2004). Oleh karena itu  

peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Pengaruh Lama Siklus Menstruasi  

Dengan  Kadar Glukosa Darah Sewaktu  

Pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 

Kwanyar Bangkalan”. Tujuan Penelitian 

ini adalah 1)Mengidentifikasi lama siklus 

menstruasi, 2) Mengidentifikasi kadar 

glukosa darah sewaktu,  3) Menganalisis 

pengaruh lama siklus menstruasi  dengan  

kadar glukosa darah sewaktu. 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

Desain penelitian adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswi kelas XII yang masih aktif 

dan  tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 

Kwanyar Bangkalan Pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik  purposive 

sampling, yaitu terdiri dari kriteria 

inklusi: telah mendapat menstruasi, 

bersedia menjadi responden, dan kriteria 

eksklusi: siswi yang mempunyai penyakit 

TBC, kelainan endokrin, kanker  ova-

rium, siswi yang pernah menjalani 

operasi ovarium (ovarektomi), serta siswi 

yang sedang menstruasi. Pengambilan 

data dilaksanakan pada bulan Desember 

2016. Untuk data lama siklus menstruasi 

dengan menggunakan kuesioner sedang-

kan untuk data kadar glukosa darah 

sewaktu dengan menggunakan alat 

glukometer. Teknik analisis data 

menggunakan uji Pearson Product 

Moment dengan tingkat kemaknaan 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEM-

BAHASAN 

 
Hasil penelitian didapatkan dari 105 

orang siswi yang aktif mengikuti 

penelitian adalah sejumlah 60 orang. 

Setelah dilakukan pengambilan sampel 

dengan teknik purposive sampling maka 

jumlah responden yang didapatkan 

adalah sejumlah 39 responden. 

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Lama 

Menstruasi 

Lama Menstruasi f Persentase 

Panjang: > 35 

Hari 
4 10,26 

Normal: 21-35 

Hari 
30 76,92 

Pendek: < 21 Hari 5 12,82 

Jumlah 39 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian 

besar responden mempunyai lama siklus 

menstruasi yang normal  (21-35 hari) 

yaitu sebesar 76, 92%. 

 

Reproduksi manusia yang normal meli-

batkan interaksi antara berbagai hormon 
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dan organ, yang diatur oleh hipotalamus. 

Hipotalamus menghasilkan hormon yang 

disebut releasing factors (RH). RH 

berjalan ke hipofisa (sebuah kelenjar 

yang terletak di bawah hipotalamus) dan 

merangsang hipofisa untuk melepaskan 

hormon lainnya. Misalnya gonadotropin-

releasing hormon (dihasilkan oleh 

hipotalamus) merangsang hipofisa untuk 

menghasilkan luteinizing hormon (LH) 

dan follicle-stimulating hormon (FSH). 

LH dan FSH merangsang pematangan 

kelenjar reproduktif dan pelepasan 

hormon seksual. Siklus menstruasi 

dikendalikan oleh sistem hormon dan 

dibantu oleh  kelenjar hipofisis. Selain 

dipengaruhi oleh hormon estrogen, siklus 

menstruasi juga dipengaruhi oleh hormon 

progesteron. Apabila kinerja otak 

berkurang karena jumlah oksigen yang 

diterima tidak optimum maka akan 

mempengaruhi kerja hipotalamus. Hipo-

talamus yang terganggu akan berdampak 

pula pada kerja hormon yang dapat 

merangsang pematangan kelenjar repro-

duksi dan pelepasan hormon seksual 

menjadi terhambat atau lebih lama 

bekerja. Sehingga biasanya siklus 

menstruasi tersebut tidak teratur dan 

panjang (Prawirohardjo, 2006). 

 

Panjang siklus menstruasi normalnya 22-

35 hari dan lamanya menstruasi yaitu 3-8 

hari. Banyak hal yang dapat menye-

babkan terjadinya gangguan siklus 

menstruasi, yaitu siklus menstruasi 

menjadi bertambah panjang atau pendek. 

Pada dasarnya pada panjang atau pen-

deknya siklus menstruasi berdasarkan 

pada kelainan yang dijumpai. Menurut 

WHO dan American of Pediatrics, 

Commit on Adolescence Health Care 

(2006), panjang siklus menstruasi adalah 

35 hari dengan 38% wanita mempunyai 

siklus menstruasi melebihi 40 hari. Pada 

siklus menstruasi kurang dari 18 hari atau 

lebih dari 42 hari dan tidak teratur, 

biasanya siklus tersebut tidak berovulasi 

(Wiknjosastro, 2011). Pada penelitian ini 

diperoleh responden terbanyak memiliki 

hasil normal yang disebabkan pada usia 

muda fungsi organ masih baik 

 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Kadar 

Glukosa Darah Sewaktu 

Kadar Glukosa Darah 

Sewaktu 
f Persentase 

Tinggi:  > 120 mg/dl 4 10,26 

Normal: 60-120 

mg/dl 
35 89,74 

Pendek: < 60 mg/dl 0 0 

Jumlah 39 100 

Sumber: data primer 2016 

 
Tabel di atas menunjukkan  bahwa 

sebagian besar mempunyai kadar glukosa 

darah sewaktu yang normal (60-120 

mg/dl) yaitu sebesar 89,74%. Hasil uji 

bivariat didapatkan nilai p = 0,4, artinya 

bahwa tidak terdapat pengaruh lama 

siklus menstruasi  dengan  kadar glukosa 

darah sewaktu. 

 

Kadar glukosa darah adalah istilah yang 

mengacu kepada tingkat gula darah di 

dalam darah. Konsentrasi gula darah, 

atau tingkat glukosa serum, diatur dengan 

ketat di dalam tubuh (Murray, 2003). 

Kadar gula darah sepanjang hari 

bervariasi dimana akan meningkat 

setelah makan dan kembali normal dalam 

waktu 2 jam. Pada penelitian ini 

diperoleh responden terbanyak memiliki 

hasil normal yang disebabkan pada usia 

muda metabolisme karbohidrat dan 

fungsi organ masih baik. Kadar glukosa 

darah pada dewasa normal merupakan 

manifestasi dari kemampuan sekresi 

insulin oleh pankreas dan kemampuan 

ambilan glukosa oleh sel-sel jaringan 

sasaran (Rohmah, 2010).  Hormon insu-

lin memiliki efek paling dominan pada 
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metabolisme karbohidrat, hormon ini 

menurunkan kadar glukosa serta men-

dorong penyimpanan zat-zat gizi (gliko-

genesis). Sekresi hormon insulin bekerja 

sebagai respon terhadap naiknya kadar 

glukosa darah yang menyebabkan 

timbulnya mekanisme umpan balik 

sebagai pengatur besarnya kadar glukosa 

darah. Mekanisme tersebut yaitu pening-

katan glukosa darah akan meningkatkan 

sekresi insulin, dan insulin selanjutnya 

meningkatkan transpor glukosa ke dalam 

hati, otot, dan sel lain sehingga kadar 

glukosa darah kembali ke nilai normal 

(Guyton, 2006). 

 

Tabel 3 Pengaruh Lama Siklus Menstru-

asi  dengan Kadar Glukosa Darah 

Sewaktu 

Lama 

menstrua

si 

Kadar Gula Darah Acak 

Total 
Tinggi 

Nor-

mal 

Ren-

dah 

 f % f % f % F % 

Panjang 1 2,57 3 7,69 0 0 4 
10,2

6 

Normal 3 7,69 27 
69,2

3 
0 0 30 

76,9

2 

Pendek 0 0 5 
12,8

2 
0 0 5 

12,8

2 

 4 
10,2

6 
35 

89,7

4 
0 0 39 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Hasil tabulasi silang didapatkan pada 4 

orang responden dengan siklus men-

struasi panjang diperoleh hasil : 1 orang 

dengan kadar gula sewaktu tinggi 

(2,57%), 3 orang dengan kadar gula 

darah sewaktu normal (7,69%) dan tidak 

didapatkan responden dengan kadar 

glukosa darah sewaktu yang rendah. Pada 

responden dengan siklus menstruasi 

normal yaitu sebanyak 30 responden 

(76,92%)  didapatkan hasil 3 orang 

responden dengan kadar gula darah 

sewaktu yang tinggi (7,69%), 27 orang 

responden dengan kadar gula darah 

sewaktu normal (69,23%) dan tidak 

didapatkan responden dengan kadar 

glukosa darah sewaktu yang rendah. 

Sedangkan pada responden dengan siklus 

menstruasi pendek yaitu sebanyak 5 

orang, diperoleh hasil semua responden 

mempunyai kadar gula darah sewaktu 

normal (12,82%). Hasil uji bivariat 

menggunakan uji Pearson Product 

Momen didapatkan nilai p = 0,4, artinya 

bahwa tidak terdapat pengaruh lama 

siklus menstruasi  dengan  kadar glukosa 

darah sewaktu. 

 

Pada 4 orang responden dengan siklus 

menstruasi panjang terdapat 1 orang 

dengan kadar gula sewaktu tinggi 

(2,57%), 3 orang dengan kadar gula 

darah sewaktu normal (7,69%) dan tidak 

didapatkan responden dengan kadar 

glukosa darah sewaktu yang rendah. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa pada siklus 

menstruasi yang panjang dapat 

menyebabkan penurunan kadar glukosa 

darah. Hal ini dikarenakan adanya 

hormon estrogen, yang dimana hormon 

estrogen ini bersifat antagonis terhadap 

kadar glukosa darah. Hal tersebut 

dikarenakan reseptor hormon estrogen 

pada sel β pankreas menyebabkan 

pelepasan insulin yang merupakan 

hormon terpenting dalam homeostasis 

glukosa dalam darah (Ana, 2008). 

 

Hasil penelitian mendapatkan bahwa 

pada responden dengan siklus menstruasi 

pendek yaitu sebanyak 5 orang, diperoleh 

hasil semua responden mempunyai kadar 

gula darah sewaktu normal (12,82%). Hal 

tersebut tidak sesuai dengan teori yang 

menyatakan pada siklus menstruasi 

pendek maka glukosa darah akan 

meningkat. Hal ini dikarenakan adanya 

pengaruh hormon progesteron yang lebih 

dominan dibandingkan hormon estrogen. 

Hormon progesteron memiliki sifat anti-
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insulin serta dapat menjadikan sel-sel 

kurang sensitif terhadap insulin yang 

menyebabkan terjadinya resistensi insulin 

dalam tubuh, ketika progesteron yang 

berlebih maka terjadi peningkatan kadar 

glukosa darah. Pada siklus yang 

memendek maka hormon progesteron 

yang lebih dominan, sehingga dapat 

meningkatkan kadar glukosa darah dalam 

tubuh (Ana, 2008). 

 

Hasil uji bivariat didapatkan nilai p = 0,4, 

artinya bahwa tidak terdapat pengaruh 

lama siklus menstruasi  dengan  kadar 

glukosa darah sewaktu. Tidak terdapat 

kesesuaian antara hasil penelitian dan 

teori yang menyatakan bahwa terdapat 

dua hormon yang memiliki efek anta-

gonis terhadap kadar glukosa darah yaitu 

reseptor hormon estrogen panda sel β 

pankreas yang menyebabkan pelepasan 

insulin yang merupakan hormon 

terpenting dalam homeostasis glukosa 

dalam darah.(Ana, 2008). Ditunjang oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Jarret 

pada tahun 1968 mendapatkan adanya 

perubahan toleransi hasil pemeriksaan 

glukosa selama terjadinya siklus me-

nstruasi, ia mendapatkan bahwa reponden 

yang mengalami siklus menstruasi lebih 

singkat atau lebih pendek akan menye-

babkan terjadinya peningkatan kadar 

glukosa darah, hal ini dipengaruhi oleh 

sekresi estrogen dan androgen. Dimana 

pada fase oligomenore atau siklus 

menstruasi yang panjang maka dapat 

menyebabkan penurunan kadar glukosa 

darah. 

 

Hasil penelitian ini tidak terdapat 

kesuaian dengan teori hal tersebut 

kemungkinan dikarenakan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

kadar glukosa darah yaitu  faktor endo-

gen dan eksogen. Faktor endogen yaitu 

humoral factor seperti hormon insulin, 

glukagon, kortisol serta sistem reseptor di 

otot dan sel hati. Faktor eksogen antara 

lain jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi serta aktivitas fisik yang 

dilakukan. Seiring arus globalisasi 

menyebabkan terjadinya perubahan pola 

hidup yang cenderung mengacu pada 

gaya hidup tidak sehat. Konsumsi 

makanan siap saji (junk food) dan 

makanan instan semakin meningkat di 

kalangan masyarakat Indonesia terutama 

pada daerah-daerah yang mengalami 

akulturasi. Selain itu, karena terjadinya 

peningkatan kesibukan tugas sebagai 

siswa menyebabkan adanya kecende-

rungan untuk mengurangi aktivitas fisik 

seperti berolah raga.  

 

KESIMPULAN  

 
Sebagian besar responden memiliki 

siklus menstruasi yang normal (21-35 

hari) yaitu sebesar 76,92 %,  Sebagian 

besar responden memiliki kadar glukosa 

darah sewaktu yang normal ( 60-120 

mg/dL) yaitu sebesar 89,74%. Analisis 

menggunakan uji Person Product 

Moment didapatkan nilai p = 0,4, yang 

artinya  tidak terdapat pengaruh lama 

siklus menstruasi  dengan  kadar glukosa 

darah sewaktu. 
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ABSTRAK 

 

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa makanan 

pendamping. Namun upaya untuk meningkatkan perilaku menyusui dalam pemberian ASI 

dirasa masih kurang. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya cakupan ASI Eksklusif 

pada tahun 2015 di Desa Ploso Kerep yaitu 15,8%. Tujuan penelitian diarahkan untuk 

mengetahui hubungan antara perilaku ibu dengan cakupan ASI Eksklusif di desa Ploso 

Kerep. Ini adalah Penelitian Analitik Retrospektif dengan populasi semua ibu menyusui 

yang mempuyai bayi usia 6-12 bulan di desa Ploso Kerep sebanyak 57 responden. 

Dengan Teknik sampling Simple Random Sampling dengan cara menyeleksi secara acak 

populasi untuk mendapatkan sampel yaitu 50 responden. Data diuji dengan Chi-square 

dengan taraf signifikan 0,05. Pada tabulasi silang didapatkan 25 responden (50%) tidak 

melakukan perilaku dalam upaya pemberian ASI dan juga tidak melaksanakan 

pemenuhan ASI Eksklusif. Statistik menggunakan uji Chi-square χ2 = 32,57 > dk> 3,34. 

dan ρ = 0,012 x 10 -9 < α < 0,05. Maka Ho ditolak berarti ada hubungan antara perilaku 

ibu dan cakupan ASI Eksklusif. Dapat disimpulkan bahwa Ibu menyusui yang mempunyai 

bayi usia  6-12 bulan sebagian besar perilakunya tidak melakukan upaya dalam 

pemberian ASI dan cakupan ASI Eksklusif tidak terpenuhi, sehingga ada hubungan 

antara perilaku ibu dan cakupan ASI Eksklusif. 

 

Kata kunci: perilaku ibu, cakupan, ASI. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pedoman internasional yang menganjur-

kan pemberian ASI eksklusif selama 6 

bulan pertama didasarkan pada bukti 

ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya 

tahan hidup bayi, pertumbuhan, dan 

perkembangannya. ASI memberikan se-

mua energi dan gizi (nutrisi) yang 

dibutuhkan oleh bayi selama 6 bulan 

pertama setelah kelahirannya. Pemberian 

ASI eksklusif dapat mengurangi tingkat 

kematian bayi yang dikarenakan berbagai 

penyakit yang menimpanya, seperti diare 

dan radang paru-paru, serta mempercepat 

pemulihan bila sakit dan membantu 

menjarangkan kelahiran.  

 

Sebagian besar pertumbuhan dan 

perkembangan bayi ditentukan oleh 

pemberian ASI eksklusif (Dwi Sunar 

Prasetyono, 2009). Rata-rata, bayi 

Indonesia hanya disusui selama 2 bulan 

pertama, ini terlihat dari penurunan 

prosentase SDKI 2003 yang sebanyak 

64% menjadi 48% pada SDKI 2007. 

Sebaliknya, sebanyak 65 % bayi baru 

lahir mendapatkan makanan selain ASI 

selama tiga hari pertama Upaya 

meningkatkan perilaku menyusui pada 

ibu yang memiliki bayi khususnya ASI 
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Eksklusif masih dirasa kurang. 

Permasalahan yang utama adalah faktor 

sosial budaya, kesadaran akan pentingnya 

ASI, pelayanan kesehatan dan petugas 

kesehatan yang belum sepenuhnya 

mendukung PP-ASI, gencarnya promosi 

susu formula dan ibu bekerja.  

 

Perilaku negatif yang sering terjadi pada 

ibu adalah kurang percaya diri, tidak 

punya motivasi atau keinginan kuat, lebih 

mementingkan diri sendiri dan tidak mau 

repot. Puskesmas Jogoloyo desa Ploso 

Kerep dengan perolehan cakupan ASI 

eksklusif pada tahun 2011 adalah 15,8% 

atau 45 ibu menyusui yang memberikan 

ASI eksklusif dari 284 jumlah 

keseluruhan ibu menyusui yang memiliki 

bayi usia 0-6 bulan. Sedangkan  cakupan 

ASI eksklusif di kabupaten Jombang 

pada tahun yang sama adalah 62,8%. 

Untuk target nasional pencapaian ASI 

Eksklusif Indonesia yaitu 80%. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEM-

BANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA) 

 

Perilaku merupakan semua kegiatan atau 

aktifitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung, maupun yang tidak 

dapat diamati pihak luar (Notoatmodjo, 

2003).  Skiner (1938) seorang ahli psiko-

logi, merumuskan bahwa perilaku meru-

pakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar).  

 

Sedangkan pengertian ASI Eksklusif 

Adalah pemberian ASI tanpa makanan 

dan minuman pendamping (termasuk air 

jeruk, madu, air, gula), yang dimulai 

sejak bayi baru lahir sampai dengan usia 

6 bulan (Sulityawati:2009). 

 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari 

suatu penelitian. Jadi, hipotesis di dalam 

suatu penelitian berarti jawaban 

sementara penelitian, patokan duga, atau 

dalil sementara, yang kebenarannya akan 

dibuktikan dalam penelitian tersebut 

(Notoatmodjo, 2002). Hipotesis yang 

akan diajukan adalah: Ha: “Ada hubu-

ngan antara perilaku ibu dengan 

pemberian ASI eksklusif pada ibu 

menyusui di Desa Ploso Kerep Keca-

matan Sumobito Kabupaten Jombang 

Tahun 2016”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah “Analitik” dengan 

menggunakan pendekatan Retrospektif 

dimana peneliti melakukan pengukuran 

pada variabel dependen terlebih dahulu, 

sedangkan variabel independen ditelusuri 

secara retrospektif untuk menentukan ada 

tidaknya faktor yang berperan (Noto-

atmodjo, 2002). Pada penelitian ini 

populasinya adalah semua ibu menyusui 

yang mempunyai anak bayi usia 6-12 

bulan sejumlah 57 orang yang berada di 

Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang. Sampel pada 

penelitian ini yang diambil adalah 50 

orang ibu menyusui yang mempunyai 

bayi usia 6-12 bulan. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel umum misalnya umur, jenis 

kelamin, pendidikan, status perkawinan, 

pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, 

penyakit, dan sebagainya (Notoatmodjo, 

2002).Variabel dependent dalam pene-

litian ini adalah cakupan ASI eksklusif, 

Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah ibu menyusui yang tidak 

memberikan ASI Eksklusif. Analisa data 

merupakan bagian yang sangat penting 

untuk mencapai tujuan, dimana tujuan 

pokok penelitian adalah menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam 

mengungkap fenomena (Nursalam, 2003).  
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Analisis data  

Untuk variabel perilaku ibu data 

dikumpulkan dengan menggunakan ku-

esioner. Skala pengukurannya menggu-

nakan skala Guttman, dimana data yang 

diperoleh dapat berupa data interval atau 

rasio dikhotomi (dua alternatif). Maka 

pada skala Guttman hanya ada dua 

interval yaitu “setuju-tidak setuju”, “ya-

tidak” (Sugiyono:2009). Untuk variabel 

cakupan ASI eksklusif data dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner. Untuk 

jawaban yang benar diberi score 1 dan 

score 0 untuk jawaban yang salah.ASI 

eksklusif terpenuhi jika semua jawaban 

benar, dengan kategori score = 3, ASI 

eksklusif  tidak terpenuhi jika ada 

jawaban yang salah, dengan kategori 

score < 3. Untuk mengetahui hubungan 

perilaku ibu dengan cakupan ASI 

eksklusif dengan menggunakan uji chi-

square yaitu untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel bebas 

dan tergantung yang berskala nominal ( 

Sugiyono, 2006).  

 

Untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel apakah signifikan atau tingkat 

kemaknaan 0,05 dengan menggunakan 

uji chi-square, dimana: (a) ρ < 0,05 maka 

ada hubungan perilaku ibu dengan 

pemberian ASI eksklusif, atau; (b) ρ > 

0,05 maka tidak ada hubungan perilaku 

ibu dengan permberian ASI eksklusif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data Umum 

Karakteristik responden menurut umur 

ibu 

 

 

 

 

Tabel 1 Distribusi frekuensi responden 

menurut umur ibu di Desa Ploso 

Kerep Tahun 2016. 

No Umur 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase (%) 

1 < 20 tahun 3 6 

2 21-30 tahun 37 74 

3 31-40 tahun 10 20 

 Jumlah 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 

responden yang berumur < 20 tahun 

sebanyak 3 responden (6%), umur 21-30 

tahun yaitu sebanyak 37 responden 

(74%), dan umur 31-40 tahun sebanyak 

10 responden(20%). 

 

Karakteristik responden menurut tingkat 

pendidikan ibu 

 

Tabel 2 Distribusi frekuensi responden 

menurut tingkat pendidikan ibu 

di Desa Ploso Kerep pada 

Tahun 2016. 

No Pendidikan 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase (%) 

1 SD 5 10 

2 SMP 15 30 

3 SMA 28 56 

4 PT 2 4 

 Jumlah 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 

responden yang pendidikannya SD 

sebanyak 5 responden (10%), SMP 

sebanyak 15 responden (30%), SMA 

sebanyak 28 responden (56%), dan 

Perguruan Tinggi sebanyak 2 responden 

(4%). 
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Karakteristik responden menurut paritas 

ibu 

 

Tabel 3 Distribusi frekuensi responden 

menurut paritas ibu di Desa 

Ploso Kerep pada Tahun 2016. 

No Paritas 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase (%) 

1 Pertama 22 44 

2 Kedua 21 42 

3 Ketiga 6 12 

4 Keempat atau lebih 1 2 

 Jumlah 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 3 diatas menunjukkan karakteristik 

berdasarkan jumlah kelahiran pada 

bayinya tersebut yaitu kelahiran pertama 

sebanyak 22 responden (44%), kelahiran 

kedua 21 responden (42%), kelahiran 

ketiga 6 responden (12%), kelahiran 

keempat atau lebih sebanyak 1 responden 

(2%). 

 

Karakteristik responden menurut umur 

bayi 

 

Tabel 4 Distribusi frekuensi responden 

menurut umur bayi di Desa 

Ploso Kerep pada tahun 2016. 

No Umur Bayi 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase (%) 

1 6 bulan 17 34 

2 7-12 bulan 33 66 

 Jumlah 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 

karakteristik responden menurut umur 

bayi dari ibu yang menjadi responden 

yaitu umur 6 bulan sebayak 17 bayi (34 

dan umur 7-12 bulan sebanyak 33 bayi 

(66%). 

 

 

Data Khusus  

 

Perilaku 

Tabel 5 Distribusi frekuensi responden 

menurut perilaku ibu di Desa Ploso 

Kerep pada tahun 2016 

No Perilaku 
Jumlah 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Melakukan 24 48 

2 Tidak Melakukan 26 52 

 Jumlah 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 

responden telah melakukan perilaku 

dalam upaya pemberian ASI  yaitu 

sebanyak 24 responden (48%) dan 

responden yang tidak melakukan perilaku 

dalam upaya pemberian ASI yaitu 

sebanyak 26 responden (52%). 

 

Cakupan ASI Eksklusif 

 

Tabel 6 Distribusi frekuensi responden 

menurut Cakupan ASI 

Eksklusif di Desa Ploso Kerep 

pada tahun 2016. 

No ASI Eksklusif 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase (%) 

1 Terpenuhi 22 44 

2 Tidak Terpenuhi 28 56 

 Jumlah 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa 

responden yang cakupan ASI Eksklusif 

terpenuhi sebanyak 22 responden (44%) 

dan responden yang cakupan ASI 

Eksklusif tidak terpenuhi sebanyak 28 

responden (56%). 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-979-8559-88-4 

Seminar Nasional | Fakultas Ilmu Kesehatan Unipa Surabaya 86 

 

 

Hubungan antara Perilaku Ibu dalam 

upaya pemberian ASI dengan pemenuhan 

ASI Eksklusif 

 

Tabel 7 Tabulasi silang antara Perilaku 

ibu dengan cakupan ASI 

Eksklusif di Desa Ploso Kerep 

Pada Tahun 2016 

 

Perilaku 

Cakupan ASI Eksklusif 

Jumlah 

Terpenuhi Tdk Terpenuhi 

n % n % n % 

Melakukan 21 42 3 6 24 48 

Tidak melakukan 1 2 25 50 26 52 

Jumlah 22 44 28 56 50 100 

Sumber: data primer 2016 

 

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa 

responden telah melakukan perilaku 

dalam upaya pemberian ASI  dan 

cakupan ASI Eksklusif terpenuhi 

sebanyak 21 responden (42%) dan 3 

responden (6%) cakupan ASI Eksklusif 

tidak terpenuhi, responden yang tidak 

melakukan perilaku dalam upaya 

pemberian ASI namun cakupan ASI Eks-

klusif terpenuhi sebanyak 1 responden 

(2%) dan 25 responden (50%) cakupan 

ASI Eksklusif.juga tidak terpenuhi. 

 

PEMBAHASAN 

 

Perilaku dalam penelitian ini lebih 

menitikberatkan melakukan perilaku 

dalam upaya pemberian ASI. 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diketahui 

bahwa dari 50 responden, yang telah 

melakukan upaya pemberian ASI 

sebanyak 24 responden (48%). Perilaku 

tersebut dibentuk oleh kebiasaan yang 

bisa diwarnai oleh adat (budaya), tatanan 

norma yang berlaku di masyarakat 

(sosial), dan kepercayaan (agama). 

Perilaku umumnya tidak terjadi secara 

tiba-tiba. Perilaku hasil dari proses yang 

berlangsung selama masa perkem-

bangan.. Dari tabulasi penelitian tersebut, 

didapatkan cakupan ASI Eksklusif tidak 

terpenuhi. Dalam penelitian ini res-

ponden dapat dikatakan cakupan ASI 

Eksklusif terpenuhi jikalau telah mem-

berikan ASI Eksklusif pada 6 bulan 

pertama tanpa makanan pendamping 

seperti susu formula, bubur ataupun 

buah. Hal ini sesuai dengan teori yang 

disebutkan (Dwi Sunar Prasetyono. 2009) 

sesungguhnya yang dimaksud dengan 

pemberian ASI eksklusif adalah bayi 

hanya diberi ASI selama 6 bulan tanpa 

tambahan cairan lain, seperti susu 

formula, jeruk, madu, air teh, dan air 

putih, serta tanpa tambahan makanan 

padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, 

bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin, 

mineral, dan obat. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

fenomena perilaku yang tidak melakukan 

upaya pemberian ASI menjadikan 

pemenuhan ASI Eksklusif tidak terlak-

sana yang pada akhirnya cakupan ASI 

Eksklusif tidak terpenuhi pula. Dari teori 

diatas maka hasil penelitian ini dapat 

mendukung bahwa semakin ibu 

berperilaku tidak melakukan upaya 

pemberian ASI atau menjauhi perilaku 

tersebut maka semakin rendah pula 

pemenuhan ASI Eksklusif dan tidak 

terpenuhinya ASI Eksklusif pada ibu 

maupun di daerah ibu berada. 

 

KESIMPULAN 

 

Ibu menyusui yang mempunyai bayi usia  

6-12 bulan di desa Ploso Kerep pada 

tahun 2016 besar perilakunya tidak 

melakukan upaya dalam pemberian ASI. 
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Cakupan ASI Eksklusif tidak terpenuhi 

pada ibu menyusui yang mempunyai bayi 

usia  6-12 bulan di desa Ploso Kerep 

pada tahun 2016. 

 

Ada hubungan antara perilaku ibu dan 

cakupan ASI Eksklusif pada ibu 

menyusui di Desa Ploso Kerep, 

Sumobito, Jombang. 
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ABSTRAK 

 

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Beberapa factor dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah faktor internal dan 

eksternal. Lingkungan adalah salah satu faktor eksternal yang  mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak,  baik lingkungan yang ada didalam 

keluarga, masyarakat dan sekitarnya. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 

pengaruh lingkungan fisik terhadap pertumbuhan balita usia 1-5 tahun, 

mengidentifikasi pengaruh lingkungan fisik terhadap perkembangan balita usia 1-

5 tahun, menganalisa pengaruh lingkungan fisik terhadap pertumbuhan balita 

usia 1-5 tahun dan menganalisa pengaruh lingkungan fisik terhadap 

perkembangan balita usia 1-5 tahun di daerah pantai. Penelitian ini merupakan 

penelitian analitik observasional. Sampel penelitian  yaitu 63 balita usia 1-5 

tahun, teknik pengambilan sampel simple random sampling dengan pendekatan 

cross sectional. Variabel independen dalam penelitian adalah lingkungan fisik 

dan variabel dependen pertumbuhan dan perkembangan balita usia 1-5 tahun. 

Analisa data menggunakan statistik Rank Spearman dengan temuan nilai Rank 

Spearman hasil lingkungan fisik terhadap pertumbuhan yaitu  0,000 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,05 dan  lingkungan fisik terhadap perkembangan 

balita 0,000 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Kesimpulan penelitian ini 

ada pengaruh lingkungan fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita 

usia 1-5 tahun di daerah pantai. Hasil ini diharapkan lebih meningkatkan 

komunikasi, informasi, edukasi, dan motivasi keluarga terhadap lingkungan dan 

perawatan kesehatan balita sehingga dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan 

dan perkembangan balita.  

 

Kata kunci: lingkungan fisik, pertumbuhan, perkembangan.  

 

 

PENDAHULUAN 

 
Istilah tumbuh kembang sebenarnya 

mencakup dua peristiwa yang sifatnya 

berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit 

untuk dipisahkan. Menurut Marimbi, H 

(2010) Pertumbuhan  (growth) berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam besar 

jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, 

organ maupun individu, yang bisa di ukur 

dengan ukuran berat (gram, pound, 

kilogram) ukuran panjang (cm, meter), 

umur tulang dan keseimbangan 

metabolik (retensi kalsium dan  nitrogen 

tubuh). Sedangkan perkembangan 

(development) adalah bertambahnya 

kemampuan (skill ) dalam struktur dan 
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fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam 

pola yang teratur dan dapat diramalkan, 

sebagai hasil dari proses pematangan. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara fisik, mental, sosial, emosional 

dipengaruhi oleh gizi, kesehatan dan 

pendidikan. Perlunya perhatian lebih 

dalam pertumbuhan dan perkembangan 

usia balita di dasarkan fakta bahwa 

kurang gizi yang terjadi pada masa emas 

ini, bersifat irreversible (tidak dapat 

dipulihkan). 

 

Untuk menentukan status gizi pada anak, 

biasanya menggunakan parameter yang 

umum digunakan di seluruh posyandu di 

Indonesia yaitu berat badan menurut 

umur. Sedangkan untuk mengetahui 

adanya penyimpangan perkembangan 

dilakukan dengan DDST oleh tenaga 

kesehatan, sedangkan yang bisa 

dilakukan oleh kader kesehatan adalah 

memantau perkembangan anak dengan 

menggunakan buku KIA. Hasil survey 

kesehatan tahun 2012 di Surabaya 

menyatakan bahwa dari jumlah balita 

221.138 yang terdata, hanya 161.998 

(73,26%) yang melakukan penimbangan 

di posyandu. Dari hasil penimbangan 

tersebut diketahui bahwa balita yang naik 

berat badannya adalah 105.954 balita 

(65,40%), sedangkan 2.357 balita 

(1,46%) berstatus BGM. Sedangkan 

balita yang mempunyai status gizi buruk 

menurut perhitungan BB/TB dari hasil 

survey Pemantauan Status Gizi (PSG) 

sebesar 0,38% atau 626 balita dari 

163.133 balita yang ditimbang (Profil 

Kesehatan Jawa Timur, 2012). 

 

Hasil data cakupan deteksi dini tumbuh 

kembang anak balita dan prasekolah oleh 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya bahwa 

pada tahun 2009 terdapat 279.908 anak 

balita dan prasekolah, yang terdeteksi 

tumbuh kembangnya hanya 197,657 

yaitu sekitar 70,61%, sedangkan  pada  

tahun  2010 terdeteksi 75,29% anak 

balita dan prasekolah dari 207,275 anak 

balita dan prasekolah yang ada.Meskipun 

jumlah anak balita dan prasekolah yang 

di deteksi meningkat pada tahun 2010 

daripada tahun 2009 tetapi kualitas 

tumbuh kembang balita perlu mendapat 

perhatian yang serius yaitu mendapat gizi 

yang baik, stimulasi yang memadai serta 

terjangkau oleh pelayanan berkualitas 

termasuk deteksi dinitumbuh kembang  

anak  Balita. 

 

Dari hasil survei lapangan,  didapatkan 

bahwa Kelurahan Tambak Wedi terletak 

di Surabaya Utara yaitu Kecamatan 

Kenjeran yang merupakan wilayah pantai 

atau pesisir kota Surabaya. Hampir 80% 

penduduk Kelurahan Tambak Wedi 

berasal dari Madura yang rata-rata 

berprofesi sebagai Nelayan, buruh pabrik 

dan lain lain. Penduduk asli Tambak 

Wedi memiliki watak keras seperti 

halnya watak pesisir. Kelurahan Tambak 

Wedi memiliki jumlah balita yang cukup 

untuk dinilai pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pada tahun 2011 

jumlah balita di Kelurahan Tambak Wedi 

RW 1 yaitu 1522 balita dan yang datang 

ke posyandu yaitu berjumlah 864 balita. 

Dari 864 balita yang datang ke posyandu 

pada tahun 2011 di dapatkan 83 anak 

yang mengalami BGM dari  balita yang 

mengalami BGM secara berulang 

maupun yang baru. Dan tahun 2012 pada 

bulan Maret-Juli terdapat 26 balita yang 

mengalami BGM. Kasus BGM 

memberikan dampak gangguan partum-

buhan  dan perkembangan mental anak, 

dan yang lebih sering terjadi yaitu diare 

dan ISPA sehingga menyebabkan kema-

tian pada anak. Dengan semakin kom-

pleksnya permasalahan yang terjadi 

akibat kasus BGM maka perlu dilakukan 

solusi yang tepat agar kasus BGM dapat 
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di minimalisir dan bahkan kasus BGM 

dapat di atasi secara menyeluruh agar 

pertumbuhan dan perkembangan pada 

balita tidak mengalami hambatan. 

Adapun tujuannya adalah sebagai 

berikut: 1) Tujuan umum, untuk menge-

tahui pengaruh lingkungan fisik terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan  balita 

usia 1-5 tahun di daerah pantai Posyandu 

Srikandi RW 1 Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya; 2) Tujuan khusus, (a) Me-

ngidentifikasi lingkungan fisik di daerah 

pantai, (b) Mengidentifikasi pertumbuhan 

balita usia 1-5 tahun di daerah pantai, (c) 

Mengidentifikasi perkembangan balita 

usia 1-5 tahun di daerah pantai, (d) 

Menganalisa pengaruh lingkungan fisik 

terhadap pertumbuhan  balita usia 1-5 

tahun di daerah pantai, (e) Menganalisa 

pengaruh lingkungan fisik terhadap 

perkembangan balita usia 1-5 tahun di 

daerah pantai.  

 

METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian yaitu analitik observa-

sional dengan rancang bangun penelitian 

yang di gunakan yaitu pendekatan cross 

sectional. Populasi adalah semua anak 

balita usia 1-5 tahundi daerah pantai, RW 

1 Kelurahan Tambak Wedi Surabaya, 

pada bulan September 2012 yaitu 165 

Anak Balita. Besar sampel yang di teliti 

yaitu 63 balita usia 1-5 tahun dimana 

menggunakan teknik Simple Random 

Sampling (probability sampling) yaitu 

sampel di ambil berdasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang di buat oleh 

peneliti (purposif sampling). 

 

Variabel independent dalam penelitian 

ini adalah Lingkungan Fisik dengan 

menggunakan instrument cheklis, Se-

dangkan variabel dependent  dalam 

penelitin ini adalah Pertumbuhan dengan 

menggunakan instrument KMS dan 

Perkembangan Balita usia 1-5 tahun 

menggunakan instrumen DDST II. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

 
Posyandu Srikandi terletak di RW 1 

Kelurahan Tambak Wedi Surabaya di 

mana di RW 1 terdapat 11 RT. Posyandu 

Srikandi ada dua yaitu Posyandu Srikandi 

1 dan Posyandu Srikandi 2. Posyandu 

Srikandi 1 meliputi RT 01 sampai dengan 

RT 05 dan RT 10 sedangkan Posyandu 

Srikandi 2 meliputi RT 06 sampai RT 09 

dan RT 11 dimana salah satu tugas 

Posyandu Srikandi yaitu mendeteksi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

balita. Sementara Kelurahan tambak 

Wedi merupakan salah satu kelurahan 

yang ada di Kecamatan Kenjeran 

Surabaya dimana merupakan daerah 

pantai yaitu  daerah pesisir kota 

Surabaya. Jumlah balita usia 1-5 tahun di 

RW 01 Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya berjumlah 1522 balita pertahun 

dan yang datang ke Posyandu 864 balita. 

 

Tabel 1 Distribusi frekuensi responden 

Balita usia1-5 tahun berdasarkan 

umur di Posyandu Srikandi  RW 

1 Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya Pada Tanggal 14-19 

September 2012. 

BALITA Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1-2 Tahun 

> 2-3 Tahun 

> 3-5 Tahun 

46 

8 

9 

73,00 

12,70 

14,30 

Total 63 100,00 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 

bahwa  sebagian besar responden beru-

mur 1-2 tahun yaitu 46 (73,0%) dan 

sebagian kecil responden yaitu berumur 

> 2-3 tahun yaitu 8 (12,7%). 
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Tabel 2 Distribusi frekuensi responden 

Balita usia 1-5 tahun berda-

sarkan Jenis kelamin di 

Posyandu Srikandi  RW 1 

Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya Pada Tanggal 14-19 

September 2012. 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

26 

37 

41,30 

58,70 

Total 63 100,00 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Dari tabel 2 diketahui bahwa sebagian 

besar responden berjenis kelamin 

perempuan yaitu 37 (58,7%) dan 

sebagian kecil berjenis kelamin Laki-laki 

26 (41,3%).  

 

Tabel 3 Distribusi Lingkungan Fisik 

Balita usia1-5 tahun di 

Posyandu Srikandi  RW 1 

Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya Pada 14-19 Septem-

ber 2012. 

Lingkungan 

Fisik 
Frekuensi Persentase (%) 

Baik 

Kurang 

Tidak baik 

23 

8 

32 

36,50 

12,70 

50,80 

Total 63 100,00 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden hidup di  

lingkungan fisik yang tidak baik yaitu 32 

(50,8%) dan sebagian kecilnya hidup 

lingkungan fisik yang kurang yaitu 8 

(12,7%). 

 

 

 

Tabel 4 Distribusi Pertumbuhan Balita 

usia 1-5 tahun di Posyandu 

Srikandi  RW 1 Kelurahan 

Tambak Wedi Surabaya Pada 14-

19 September 2012 

Pertumbuhan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 

Kurang 

Buruk 

25 

11 

27 

39,70 

17,50 

42,90 

Total 63 100,00 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Tabel 4 Distribusi Pertumbuhan Balita 

usia 1-5 tahun di Posyandu Srikandi  RW 

1 memiliki pertumbuhan yang buruk 

yaitu 27 (42,9%) dan sebagian kecil 

memiliki pertumbuhan yang kurang yaitu  

11 (17,5%). 

 

Tabel 5 Distribusi Perkembangan Balita 

usia 1-5 tahun di Posyandu 

Srikandi  RW 1 Kelurahan 

Tambak Wedi Surabaya Pada 

14-19 September 2012. 

Perkembangan Frekuensi Persentase % 

Normal 

Suspect 

Untestable 

18 

24 

21 

26,80 

38,10 

33,30 

Total 63 100,00 

Sumber: Data Primer 2012 

 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden memiliki 

perkembangan  yang suspect yaitu 24 

(38,1%) dan sepertiganya memiliki 

perkembangan untestable 21 (33,30%). 
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Tabel 6 Tabulasi silang lingkungan fisik 

dengan pertumbuhan balita usia 

1-5 tahun di daerah pantai, 

Posyandu Srikandi  RW 01 

Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya pada tanggal 14-19  

September 2012. 
Pertumbu

han 

 

Lingkung

an Fisik 

Baik Kurang Buruk Jumlah 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

Baik 

Kurang 

Tidak 

baik 

1

7 

6 

2 

73,

9 

75,

0 

6,3 

6 

2 

3 

26,

1 

25,

0 

9,4 

0 

0 

2

7 

0 

0 

84,

4 

2

3 

8 

3

2 

10

0 

10

0 

10

0 

Total 
2

5 

10

0 

1

1 

10

0 

2

7 

10

0 

6

3 

10

0 

Sumber: Data Primer 2012 

 
Tabel 6  menunjukkan bahwa pada balita 

usia 1-5 tahun yang tinggal di lingkungan 

fisik yang baik, sebagian besar 

pertumbuhannya baik yaitu 17 (73,9%) 

dan sebagian kecil pertumbuhannya 

kurang yaitu 6 (26,1%). Pada balita usia 

1-5 tahun yang tinggal di lingkungan  

fisik yang kurang baik, sebagian besar 

pertumbuhannya baik yaitu 6 (75,0%) 

dan sebagian kecil pertumbuhan kurang 

yaitu 2 (25,0%). Sedangkan balita usia 1-

5 tahun yang tinggal di lingkungan fisik 

tidak baik, sebagian besar 

pertumbuhannya tidak baik yaitu 27 

(84,4%) dan sebagian kecil partum-

buhannya baik yaitu 2 (6,3%). 

 

Tabel 7 Tabulasi silang lingkungan fisik 

dengan perkembangan balita usia 

1-5 tahun di daerah pantai, 

Posyandu Srikandi  RW 01 

Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya pada tanggal 14-19  

September 2012. 
Perkemba

ngan 

 

Lingkunga

n Fisik 

Normal Suspect 
Untesta

ble 
Jumlah 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

Baik 

Kurang 

Tidak baik 

15 

3 

0 

65,2 

37,5 

0 

5 

0 

19 

21,7 

0 

59,4 

3 

5 

13 

13,0 

62,5 

40,6 

23 

8 

32 

100 

100 

100 

Total 
1

8 

10

0 

2

4 

10

0 

2

1 

10

0 

6

3 

10

0 

Sumber: Data Primer 2012 

 
Tabel 7 dapat diketahui bahwa balita usia 

1-5 tahun yang tinggal di lingkungan 

fisik baik, sebagian besar perkem-

bangannya normal yaitu 15 (65,2%) dan 

sebagian kecil perkembangannya untes-

table 3 (13,0%).  Balita usia 1-5 tahun 

yang tinggal di lingkungan fisik kurang, 

sebagian besar perkembangannya 

untestable yaitu 5 (62,5%) dan sebagaian 

kecil perkembangannya normal 3 

(37,5%). Sedangkan balita usia 1-5 tahun 

yang tinggal di lingkungan fisik tidak 

baik, sebagian besar perkembangannya 

suspect yaitu 19 (59,4%) dan sebagian 

kecil perkembangannya untestable yaitu 

13 (40,6%). Hasil analisa data me-

nggunakan SPSS for Windows release 

14.0 dengan Rank Spearman antara 

lingkungan fisik terhadap pertumbuhan 

didapatkan ρ 0,000 dengan tingkat 

signifikan α = 0,05 yang berarti ρ < α  

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh lingkungan fisik terhadap 

pertumbuhan balita usia 1-5 tahun di 

daerah pantai, Posyandu Srikandi RW 1 

Kelurahan tambak Wedi Surabaya. Hasil 

analis data menggunakan SPSS for 

Windows release 14.0 dengan Rank 

Spearman antara lingkungan fisik 

terhadap perkembangan didapatkan hasil 

ρ 0,000  dengan tingkat signifikan α = 

0,05 yang berarti ρ < α , maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa ada pengaruh 

lingkungan fisik terhadap perkembangan 

balita usia 1-5 tahun di daerah pantai 

Posyandu Srikandi RW 1 Kelurahan 

tambak Wedi Surabaya. 
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Lingkungan Fisik di Daerah Pantai 

RW 01 Kelurahan Tambak Wedi 

Surabaya 

 

Dari tabel V.3 diketahui bahwa sebagian 

besar responden hidup di lingkungan 

fisik yang tidak baik yaitu 32 (50,8%) 

dan sebagian kecilnya tinggal lingkungan 

fisik yang kurang baik yaitu 8 (12,7%). 

 

Kelurahan Tambak Wedi merupakan 

salah satu dari 9 Kelurahan di Kecamatan 

Kenjeran yang terletak paling atas 

(sebelah utara) dari wilayah Kecamatan 

Kenjeran yang berbatasan dengan : 

sebelah utara adalah Selat Madura, 

sebelah selatan Kelurahan Tanah Kali 

Kedinding, sebelah timur Kelurahan 

Kedung Cowek dan sebelah barat 

Kelurahan Bulak Banteng. Kondisi 

pemukiman maupun lingkungan 

masyarakat pada kelurahan ini 

dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi 

serta kondisi wilayah. Keadaan 

perekonomian masyarakat kelurahan 

Tambak Wedi tergantung dari tingkat 

pendidikan dan mata pencahariannya. 

Keadaan pemukiman penduduk banyak 

rumah-rumah yang tidak layak huni, 

kondisi fisik dari perumahan sangat tidak 

memenuhi kriteria syarat-syarat rumah 

sehat. Baik dari segi ukuran, ventilasi, 

kondisi jamban, dan pengelolahan 

sampah. Jendela dan pintu rumah 

dimanfaatkan sebagai ventilasi. Kondisi 

jamban belum sepenuhnya sempurna, hal 

ini dilihat dari penataan jamban yang 

berada disamping rumah. Namun warga 

sudah memakai jamban leher angsa dan 

memakai septic tank. Sarana air bersih 

masih kurang memadai, beberapa daerah 

masih belum terdapat saluran PDAM, 

sehingga masyarakat masih harus 

membeli air atau memakai air sumur 

untuk keperluan memasak. Walaupun 

secara fisik airnya jernih tetapi tidak 

jarang berbau. Pengolahan sampah di 

daerah ini masih dilakukan dengan cara 

tradisional yaitu dengan menggumpulkan 

sampah dan membakarnya begitu saja 

tanpa memilah-milah sampah organik 

atau anorganik. Limbah dari bakaran 

sampah tetap dibiarkan dan akan 

bercampur dengan tanah. 

 

Keberadaan pemukiman kumuh berdam-

pak pada timbulnya penyakit. Beberapa 

penyakit yang diderita akibat lingkungan 

yang kurang sehat diantaranya adalah DB 

(demam berdarah), ISPA, Diare, dan 

penyakit kulit. Apabila anak sering 

menderita penyakit-penyakit tersebut 

maka dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak.  Lingkungan 

kotor tersebut diatas dipengaruhi oleh 

kebiasaan masyarakat yang tinggal 

disekitar tersebut tidak memperhatikan 

pentingnya peran lingkungan fisik dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Tidak adanya perhatian terhadap 

lingkungan yang sehat dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi. Orang tua sibuk mencari 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, sehingga tanggung 

jawab orang tua kepada pertumbuhan dan 

perkembangan anak terabaikan.  

 

Pertumbuhan Balita Usia 1-5 tahun di 

daerah pantai RW 01 Kelurahan 

Tambak Wedi Surabaya 

 

Tabel V.4 Distribusi Pertumbuhan Balita 

usia 1- 5 tahun di Posyandu Srikandi  

RW 1 memiliki pertumbuhan yang buruk 

yaitu 27 (42,9%) dan sebagian kecil 

memiliki pertumbuhan yang kurang yaitu  

11 (17,5%). 

 

Untuk dapat menilai dan memantau 

pertumbuhan anak perlu dilakukan 

pengukuran antropometri secara barkala 

dan di catat dalam KMS. Yang termasuk 
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pengukuran antropemetri yaitu :  Berat 

Badan, Tinggi Badan, Lingkar Kepala, 

Lingkar Lengan Atas, dan lipatan kulit. 

Pertumbuhan disebut baik bila grafik BB 

mengikuti garis sejajar/berimpit (N2) 

atau lebih dibanding kurva baku (N1) 

pada KMS. Sebaliknya pertumbuhan 

dikatakan tidak baik bila grafik BB 

menunjukkan penurunan (T3), datar (T2), 

atau naik dengan peningkatan BB yang 

kurang mencukupi (T1). Bila kecen-

derungan grafik naik (N) pertumbuhan 

tidak bermasalah dan bila kecendrungan 

(T) maka pertumbuhan bermasalah 

(Mastari, 2009) 

 

Skala pertumbuhan anak dibagi menjadi 

tiga, yaitu pertumbuhan baik bila hasil 

penimbangan BB anak berturut-turut  

berada pada jalur pertumbuhan normal, 

pertumbuhan kurang bila hasil penim-

bangan BB anak berada pada jalur 

pengejaran, dan pertumbuhan buruk bila 

hasil penimbangan berturut-turut BB 

anak menunjukkan adanya penyim-

pangan dari alur pertumbuhan normanya. 

Hasil observasi pemantauan pertumbuhan 

di Posyandu Srikandi RW 1, ditemukan 

sebagian besar balita mengalami 

pertumbuhan yang buruk, dan sebagian 

kecil lainnya mengalami pertumbuhan 

yang kurang. Pertumbuhan kurang yang 

tidak mendapatkan intervensi akan 

berdampak pada pertumbuhan yang 

buruk. Pertumbuhan buruk yang tidak 

segera mendapatkan asuhan, menyebab-

kan anak akan jatuh pada gizi buruk dan 

penyakit lainnya yang pada akhirnya 

akan menyebabkan kematian. 

 

Menurut Soetjiningsih (2015) beberapa 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

anak adalah disebabkan karena kekura-

ngan gizi dan sosio-ekonomi. Kemis-

kinan selalu berkaitan dengan zat 

makanan, kesehatan lingkungan yang 

jelek dan ketidak tahuan, akan 

menghambat pertumbuhan anak. Tenaga 

kesehatan harusnya bisa memberikan 

penekanan bahwa gizi cukup pada anak 

tidak harus didapatkan dari bahan yang 

mahal, tetapi jika orang tua pandai 

mengolah bahan makanan yang didapat 

disekitar lingkungan hidupnya seperti 

ikan hasil tangkapan diolah menjadi 

beraneka ragam bentuk makanan yang 

menarik anak untuk mengkonsumsinya, 

maka kebutuhan anak akan zat gizi akan 

terpenuhi. Dengan terpenuhinya zat 

makanan sesuai kebutuhan anak, 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

akan berjalan dengan lancar, termasuk 

pertumbuhan sel otaknya. Pertumbuhan 

sel otak yang maksimal dibutuhkan 

seorang anak untuk perkembangan 

kemampuan intelegensinya. Disamping 

itu pemenuhan gizi yang baik membantu 

mencegah penyakit yang akut atau kronik 

disamping menompang perkembangan 

serta kemampuan fisik dan mentalnya.   

 

Perkembangan Balita Usia 1-5 tahun 

di daerah pantai RW 01 Kelurahan 

Tambak Wedi Surabaya 

 

Dari Tabel V.5 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar balita memiliki perkem-

bangan  yang suspect yaitu 24 (38,1%) 

dan sepertiganya memiliki perkembangan 

untestable 21 (33,30%). 

 

Hasil observasi pematauan perkem-

bangan pada anak balita di Posyandu 

Srikandi RW 1, lebih dari sepertiganya 

mengalami perkembangan suspect dan 

Untestable. Perkembangan Suspect, 

apabila terdapat dua atau lebih “caution” 

dan/atau satu atau lebih “delay”. Dan 

Untestable atau tidak dapat di uji, apabila 

ada skor menolak pada satu item tes atau 

lebih di sebelah kiri gari umur pada 

daerah 75%-90% (warna hijau). 
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Menurut Bernie Endyarni Medise (2013)    

dalam artikelnya menuliskan seorang 

anak dapat mengalami keterlambatan 

perkembangan di hanya satu ranah 

perkembangan saja, atau dapat pula di 

lebih dari satu ranah perkembangan. 

Keterlambatan perkembangan umum atau 

global developmental delay merupakan 

keadaan keterlambatan perkembangan 

yang bermakna pada dua atau lebih ranah 

perkembangan. Secara garis besar, ranah 

perkembangan anak terdiri atas motor 

kasar, motor halus, bahasa/bicara, dan 

personal sosial/kemandirian. Sekitar 5 

hingga 10% anak diperkirakan menga-

lami keterlambatan perkembangan. Data 

angka kejadian keterlambatan perkem-

bangan umum belum diketahui dengan 

pasti, namun diperkirakan sekitar 1-3% 

anak di bawah usia 5 tahun mengalami 

keterlambatan perkembangan umum. 

 

Istilah keterlambatan perkembangan 

umum dapat digunakan untuk anak 

berusia di bawah 5 tahun, sedangkan 

retardasi mental umumnya dipakai untuk 

anak yang lebih tua dimana tes IQ dapat 

memberikan hasil yang lebih akurat dan 

dengan reliabilitas yang lebih baik. Anak 

dengan gangguan perkembangan umum 

tidak selalu mengalami retardasi mental 

di kemudian hari. Penyebab keterlam-

batan perkembangan umum antara lain 

gangguan genetik atau kromosom seperti 

sindrom Down; gangguan atau infeksi 

susunan saraf seperti palsi serebral atau 

CP, spina bifida, sindrom Rubella; 

riwayat bayi risiko tinggi seperti bayi 

prematur atau kurang bulan, bayi berat 

lahir rendah, bayi yang mengalami sakit 

berat pada awal kehidupan sehingga 

memerlukan perawatan intensif dan 

lainnya. 

 

Penelitian gangguan perkembangan telah 

menghasilkan berbagai teori tentang 

penyebabnya. Beberapa teori menyatakan 

bahwa lingkungan di mana anak 

dibesarkan memainkan peran penting. 

Ada juga teori yang menyatakan, 

kelainan pada otak atau biokimia 

ditentukan oleh genetika. Pada manusia, 

perkembangan dipengaruhi oleh genetik 

individu dan lingkungan di mana dia 

bergerak. Hal ini ditegaskan oleh 

Soetjiningsih (2015) yang mengatakan, 

baik genetik, lingkungan dan stimulasi 

berkontribusi terhadap perkembangan 

normal atau abnormal anak. Orang tua 

yang sibuk dengan mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan, biasanya menga-

baikan kebutuhan anak akan stimulasi.  

Perkembangan memerlukan rangsangan/ 

stimulasi khususnya dalam keluarga, 

misalnya penyediaan alat mainan, 

sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan 

anggota keluarga lain terhadap kegiatan 

anak, perlakuan ibu terhadap prilaku 

anak. Anak yang mendapat stimulasi 

yang terarah dan teratur akan lebih cepat 

berkembang dibandingkan dengan anak 

yang kurang/tidak mendapat stimulasi 

 

Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap 

Pertumbuhan Balita Usia 1-5 tahun di 

daerah pantai  

 

Tabel V.6  menunjukkan bahwa balita 

usia 1-5 tahun yang tinggal di lingkungan 

fisik tidak baik, sebagian besar 

pertumbuhannya tidak baik yaitu 27 

(84,4%) dan hanya 2 (6,3%) yang 

pertumbuhannya baik. Begitu pula 

sebaliknya pada balita usia 1-5 tahun 

yang tinggal di lingkungan fisik yang 

baik, sebagian besar pertumbuhannya 

baik yaitu 17 (73,9%). Hasil analisa data 

menggunakan SPSS for Windows release 

14.0 dengan Rank Spearman terhadap 

lingkungan fisik terhadap pertumbuhan 

didapatkan hasil ρ 0,000  dengan tingkat 

signifikan α = 0,05 yang berarti ρ < α. 
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Sehingga dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh lingkungan fisik terhadap 

pertumbuhan balita usia 1-5 tahun di 

daerah pantai, Posyandu Srikandi RW 1 

Kelurahan tambak Wedi Surabaya. 

 

Lingkungan fisik adalah bagian dari 

kehidupan manusia yang sangat penting. 

Gangguan lingkungan akan mengganggu 

kesehatan manusia. Sebagai tolok ukur 

tingkat kesehatan lingkungan fisik yaitu 

fasilitas air bersih yang mudah diperoleh, 

tempat pembuangan kotoran, tempat 

pembuangan limbah, tempat pembuangan 

sampah yang sehat dan pemukiman yang 

sehat. Menurut Narendera dkk (2005), 

sanitasi lingkungan yang kurang baik, 

kurang sinar matahari, paparan sinar 

radio aktif, zat kimia tertentu seperti 

(Plumbum, mercuri, rokok,dan lain-lain) 

mempunyai dampak negatif terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Akibat dari kebersihan yang kurang anak 

akan sering sakit sehingga pertumbuhan 

balita terganggu. Anak yang tinggal 

dilingkungan fisik tidak baik, akan 

terpengaruhi fungsi kesehatannya, 

sehingga akan menganggu 

pertumbuhannya 

 

Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap 

Perkembangan Balita Usia 1-5 tahun 

di daerah pantai  

 

Tabel V.7 dapat diketahui bahwa balita 

usia 1-5 tahun yang tinggal di lingkungan 

fisik tidak baik, sebagian besar 

perkembangannya suspect yaitu 19 

(59,4%) dan sebagian kecil perkem-

bangannya untestable yaitu 13 (40,6%). 

Sedangkan balita usia 1-5 tahun yang 

tinggal di lingkungan fisik baik, sebagian 

besar perkembangannya normal yaitu 15 

(65,2%) dan sebagian kecil perkem-

bangannya untestable 3 (13,0%).  Hasil 

analisa data menggunakan SPSS for 

Windows release 14.0 dengan Rank 

Spearman antara lingkungan fisik 

terhadap perkembangan didapatkan ρ 

0,000 dengan tingkat signifikan α = 0,05 

yang berarti ρ < α. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa ada pengaruh 

lingkungan fisik terhadap perkembangan 

balita usia 1-5 tahun di daerah pantai 

Posyandu Srikandi RW 1 Kelurahan 

tambak Wedi Surabaya. 

Lingkungan merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap perkembangan 

anak. Salah satunya lingkungan fisik 

yang ada didalam keluarga dan di 

masyarakat. Lingkungan keluarga meru-

pakan aspek yang pertama dan utama 

dalam mempengaruhi perkembangan 

anak. Anak lebih banyak menghabiskan 

waktunya di lingkungan keluarga, 

sehingga keluarga mempunyai peran 

yang banyak dalam membentuk perilaku 

dan kepribadian anak serta memberi 

contoh nyata kepada anak. Lingkungan 

masyarakat mempunyai peranan dalam 

mengembangkan perilaku dan kepri-

badian anak. Dalam masyarakat anak 

bergaul dengan teman sebayanya maupun 

yang lebih muda atau bahkan yang lebih 

tua. Dari pergaulan inilah anak akan 

mengetahui bagaimana orang lain 

berperilaku dan anak dapat mengetahui 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

masyarakat serta anak dapat berpikir dan 

mencari penyelesaiannya. 

 

Menurut (Soetjiningsih, 2015) lingkung-

an fisik berpengaruh terhadap partum-

buhan dan perkembangan anak, sanitasi 

lingkungan yang kurang baik, kurang 

sinar matahari, paparan sinar radioaktif, 

zat kimia tertentu (Pb, Mercuri, Rokok, 

dan lain-lain) mempunyai dampak yang 

negatif terhadap pertumbuhan anak. 

Sejalan dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa kondisi lingkungan 

merupakan suatu hal yang penting dalam 
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hal perkembangan anak. Beberapa anak 

yang hidup dalam suatu keluarga yang 

tidak stabil dan kurang perhatian, 

perawatan, dan kurang memadainya 

kebutuhan dan perawatan kesehatan akan 

dapat membentuk level stress lingkungan 

yang merugikan bagi perkembangan 

anak. Menurut Gore Eckenrode, dkk, 

masalah kemiskinan dapat menjadi 

penyebab meningkatnya risiko berbagai 

masalah dalam rumah tangga. 

Kemiskinan secara signifikan memper-

tinggi risiko terpaparnya masalah 

kesehatan seperti asma, malnutrisi, 

gangguan kesehatan mental kurang 

perhatian dan ketidak-teraturan perawat-

an dari orang tua, defisit dalam 

perkembangan kognisi dan pencapaian 

keberhasilan.Lingkungan fisik yang tidak 

mendukung seperti sanitasi lingkungan 

memiliki peran yang cukup dominan 

dalam penyediaan lingkungan yang 

mendukung kesehatan anak dan tumbuh 

kembangnya. Baik kebersihan perorang-

an maupun lingkungan  memegang peran 

penting dalam timbulnya penyakit. 

Akibat dari kebersihan yang kurang anak 

akan sering sakit seperti diare, cacingan, 

tifus abdominalis, hepatitis, malaria, 

demam beradarah dan lain sebagainya. 

Demikian juga dengan polusi udara baik 

yang dari pabrik, asap kendaraan atau 

asap rokok, dapat berpengaruh terhadap 

tingginya kejadian ISPA. Kalau anak 

menderita sakit maka tumbuh kembang-

nya terganggu.  

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian,  sebagian 

besar lingkungan fisik di daerah pantai 

Posyandu Srikandi RW 1 Kelurhan 

Tambak Wedi Surabaya berada pada 

lingkungan fisik yang tidak baik (50,8%), 

Pertumbuhan balita yang buruk (42,9%). 

Perkembangan balita mengalami ganggu-

an pertumbuhan yang suspect (38,1%). 

 

Hasil tabulasi silang lingkungan fisik dan 

perkembangan balita, sebagian besar 

balita usia 1-5 tahun dengan lingkungan 

tidak baik mengalami perkembangan 

suspect (59,4%), balita usia 1-5 tahun 

yang tinggal di lingkungan fisik tidak 

baik, sebagian besar pertumbuhannya 

tidak baik (84,4%). 

 

Kondisi lingkungan yang sehat dan 

nyaman merupakan suatu hal yang 

penting dalam hal perkembangan anak, 

oleh karena itu keluarga diharapkan lebih 

meningkatkan komunikasi, informasi, 

edukasi, dan motivasi terhadap 

lingkungan dan perawatan kesehatan 

balita sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan dan perkem-

bangan balita.  
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ABSTRAK 

 

Kesehatan ibu merupakan aset terpenting dalam suatu kehidupan, dari kesehatan ibu 

dapat memberikan gambaran suatu kehidupan yang sejahtera bagi bayi yang dikandung, 

Namun banyak faktor yang dapat memperberat dan  membahayakan kesehatan ibu yang 

tidak mendapatkan asuhan secara berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

memberikan asuhan kebidanan pada Ny. M secara Continuity of Care mulai dari masa 

kehamilan, melahirkan, nifas, neonatus, dan KB dengan menggunakan pengkajian data 

subjektif dan objektif, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan 

(intervensi), pelaksanaan (implementasi), evaluasi dan catatan perkembangan sesuai 

dengan kebutuhan pada Ny. M yang dilakukan secara komprehensif di BPM Nur Hayati, 

Amd.Keb. Metode yang digunakan dalam Standar Asuhan Kebidanan yaitu meliputi 

pengkajian,perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan catatan perkembangan dari masa hamil TM.III sampai 

dengan KB di BPM Nur Hayati, Amd.Keb. Hasil Asuhan Kebidanan pada Ny. M dari 

masa hamil, melahirkan, nifas, neonatus, dan KB yang dilakukan mulai dari bulan 

januari sampai dengan bulan Juni tahun 2017 tidak terdapat kesenjangan antara teori 

dan kasus yang telah dilaksanakan. Dalam melakukan asuhan kebidanan pada Ny. M 

tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus, sehingga asuhan kebidanan pada Ny. 

M bisa dilakukan dengan lancar sesuai dengan Rencana asuhan yang diberikan. 

 

Kata kunci: kehamilan, persalinan, nifas, BBL, dan keluarga berencana. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada dasarnya proses kehamilan, 

persalinan, dan nifas merupakan suatu 

tahapan Alamiah yang pasti dilalui oleh 

seorang perempuan. Dalam masa-masa 

ini perlu pengawasan dan pelayanan yang 

baik, selain untuk menjaga kesehatan ibu, 

kesehatan bayi baru lahir dan KB juga 

menjadi prioritas penting dalam pela-

yanan kesehatan (Putra, 2012). Sesuai 

data yang telah didapatkan dari BPM Nur 

Hayati Desa Sumber Pengantin Keca-

matan Jogoroto Kabupaten Jombang. 

Tidak ada AKI dan AKB selama kurun 

waktu tahun 2015. Adapun cakupan K1 

98,72% dari 99% target dan cakupan K4 

sebanyak 93,89% dari 95% target. 

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga 

kesehatan adalah 94,32% dari target 

95%. Sedangkan cakupan KN1 sebanyak 

87,71% dan KN lengkap 85,82% dari 

95% yang telah ditargetkan. Serta KF 

sebanyak 88,21% dari 90% tar-get. 

Keluarga Berencana (KB) aktif menca- 

pai 75,61%  dan jumlah peserta KB baru 

sebanyak 60% dari target 99%. Dari data 

diatas atas penyebab utama angka 

mailto:sribanuntiti@fik.unipdu.ac.id
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kematian ibu adalah perdarahan, eklamsi, 

preeklamsi. Dan penyebab utama angka 

kematian Bayi adalah Kelainan bawaan, 

asfiksia, BBLR. Berdasarkan uraian 

diatas penulis akan melaksanakan 

managemen asuhan kebidanan berkesi-

nambungan atau “Continuity of Care” 

mulai dari kehamilan TM III sampai 

dengan masa nifas dan KB Pada Ny. M 

di BPM Nur Hayati Amd.Keb Desa 

Sumber Pengantin Kecamatan Jogoroto 

Kabupaten Jombang 2017. 

 

METODE  

 

Jenis penelitian yang digunakan penulis 

dalam karya tulis ilmiah ini adalah 

metode observasional deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus yang dilaksa-

nakan oleh penulis melalui manajemen 

kebidanan sesuai standar asuhan 

kebidanan dengan pendekatan Continuity 

of Care pada masa kehamilan TM.III 

sampai dengan nifas dan KB meliputi 

pengkajian,perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan, perencanaan, pelak-

sanaan, evaluasi, dan catatan perkem-

bangan dari masa hamil TM.III sampai 

dengan KB. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan merupakan bagian yang 

berisi uraian secara mendalam tentang 

persamaan dan kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 

Setelah penulis melakukan Asuhan 

Kebidanan Mulai Kehamilan TM III 

Sampai dengan Nifas dan KB Pada Ny 

“M” di BPM Nur Hayati, Amd.Keb Desa 

Sumber Pengantin Jogoroto Jombang. 

Banyak yang ditemukan persamaan dan 

perbedaan antara konsep teori dan  

dengan standart asuhan kebidanan 6 

langkah, di antaranya adalah sebagai 

berikut: penulis melakukan pengkajian, 

perumusan diagnosa dan atau masalah, 

intervensi,implementasi dan evaluasi  dan 

selanjutnya pencatatan asuhan kebidanan 

untuk melihat perkembangan ibu hamil 

TM III sampai dengan Nifas dan KB 

berupa SOAP. yang di bawah ini akan 

membahas dan memaparkan hasil asuhan 

kebidanan. 

 

Kehamilan 

Penulis melakukan pengkajian pada  Ny 

“M” awal pengkajian pada tanggal 13 

Februari 2017  selama kehamilan ibu su-

dah melakukan pemeriksaan sebanyak 5 

kali selama kehamilan ini, yang terdiri 

dari 1 x di Trimester II, dan 4 x di 

Trimester III. Selama hamil ibu sudah 

melakukan pemeriksaan ANC terpadu di 

Puskesemas Mayangan dengan hasil HB 

= 11,9 Golongan darah = B, VCT = NR, 

Albumin = negatif, Reduksi = Negatif, 

pemeriksaan dokter Kelenjar tyroid = 

Negatif. Pemeriksaan Ny “M” belum 

memenuhi standart, karena untuk 

menghindari risiko komplikasi pada 

kehamilan dan persalinan anjurkan setiap 

ibu hamil untuk melakukan kunjungan 

antenatal komprehensif yang berkualitas 

yaitu pada  1x di trimester I, 1x di 

trimester II, 2x di trimester III. Minimal 

kunjungan ANC 4 x selama hamil. 

Berdasarkan yang saya kaji rasa 

keperdulian ibu terhadap kesehatannya 

masih kurang, seperti contohnya ibu awal 

melakukan pemeriksaan di Bidan pada 

usia kehamilan 22 minggu, bidan dan 

penulis terus memberikan motivasi 

kepada ibu hamil untuk terus melakukan 

pemeriksaan dan memberikan konseling 

untuk mengkonsumsi tablet FE selama 

hamil agar ibu tidak anemi. Kenaikan 

berat badan Ny “M” selama kehamilan 

bertambah yaitu 13 kg selama kehamilan. 

kenaikan berat Ny “M” ini merupakan 

katagori normal karena dalam teori 

kenaikan berat badan ibu hamil normal 
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rata-rata anatara 6,5 kg-16 kg. dan tidak 

ada kesenjanagan ( Walyani. 2015). Dan 

Ukuran LILA Ny “M”  pada kunjungan 

terakhir kehamilan sudah mencapai 30 

cm angka tersebut termasuk normal. Pada 

saat dilakukan pemeriksaan tekanan 

darah Ny “M” dalam batas normal 

110/70 mmHg , sesuai teori yaitu tekanan 

darah normal berkisar antara 

systole/diastole : 110/70- 120/80 mmHg 

(Walyani. 2015). Ny “M” sudah 

melakukan suntik TT sebanyak 5 kali, T4 

dilakukan sebelum menikah, dan T5 

dilakukan saat hamil. Saat ini status TT 

Ny “M” adalah Long life. Pada saat 

dilakukan pemeriksaan leopold 

ditemukan Leopold I: TFU pertengahan 

pusat dan Prosesus xiphoedeus , fundus 

teraba bulat dan tidak melenting 

(bokong) Leopold II Pada perut bagian 

kanan teraba  keras, panjang seperti 

papan (PUKA) dan perut  sebelah kiri 

teraba bagian terkecil  janin Leopold III : 

Pada perut bagian bawah teraba  bulat, 

keras, dan melenting (kepala) Leopold IV  

Bagian terendah janin belum masuk PAP 

(convergen). Hal ini sesuai dengan teori 

yag menjelaskan bahwa pada usia 

kehamilan 32 minggu kepala belum 

masuk PAP (Walyani, 2015). Sehingga 

saran yang diberikan bidan adalah 

melakukan kunjungan ulang kembali ke 

BPM untuk mengetahui keadaan ibu, 

selain itu ibu juga diberikan konseling 

untuk gerakan senam hamil untuk 

mempercepat kepala masuk PAP yaitu 

dengan memfasilitasi ibu dengan 

menyiapkan tempat, kemudian penulis 

meragakan langkah-langkah senam hamil 

dan ibu di anjurkan untuk mengulang 

gerakan-gerakan senam hamil yang 

sudah diajarkan (Pusnadikes 2015). 

Dengan hasil yang diperoleh selama ibu 

melakukan kunjungan dipetugas kese-

hatan, pemeriksaan inspeksi dan palpasi 

yang dilakukan secara head to toe tidak 

ditemukan adanya kelainan. Abdomen 

pemeriksaan leopod yang terdiri dari 

leopold I-IV didapatkan hasil normal / 

sesuai dengan usia kehamilan. Pada 

perhitungan tafsiran berat badan janin 

didapatkan hasil normal sesuai dengan 

usia kehamilan yang artinya tumbang 

kembang janin baik. 

 

Persalinan 

Pada hasil pengkajian tafsiran persalinan 

Ny “M” tanggal 3 April 2017 dan saat 

melakukan kunjungan terakhir penulis 

memberikan KIE untuk datang kepetugas 

kesehatan jika ada keluhan seperti 

kencang-kencang keluar darah dan lendir. 

pada tanggal 24 Maret 2017 jam 16:00 

WIB ibu merasa kenceng-kenceng, 

keluar cairan dan darah sedikit kemudian 

keluarga pasien membawa pasien ke 

Bidan pada tanggal 25 Maret 2017 jam 

00.30  WIB untuk dilakukan pemerik-

saan, setelah dilakukan pemeriksaan 

dalam pukul 00:45 WIB telah ada 

pembukaan yaitu pembukaan 4 cm dan 

ketuban sudah pecah. Setelah itu dila-

kukan observasi ± selama 4 jam penulis 

mendampingi ibu serta memberikan 

pijatan (massage) dengan lembut di 

bagian punggung ibu saat ibu mengalami 

kontraksi,ibu dianjurkan untuk miring 

kiri dan sesekali miring kanan agar tidak 

capek. Serta menganjurkan ibu untuk 

makan dan minum, setelah 4 jam 

dilakukan lagi pemerikaan dalam pukul 

04.45 WIB yaitu pembukaan 10 cm, 

Kemudian ibu di pimpin untuk persalinan 

oleh bidan beserta mahasiswa, dengan 

melakukan asuhan persalainan 60 

langkah. Pada saat proses kala II ibu 

kooperatif, sehingga proses persalinan 

berjalan lancer dan normal pada pukul 

05.00 WIB ibu sudah melahirkan bayinya 

secara spontan menangis dengan ketuban 

jernih jenis kelamin laki-laki, Pada kala 

III plasenta lahir pukul 05.15 WIB 
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tahapan ini berlangsung selama kurang 

lebih 15 menit, Kala IV dilakukan 

(Pemantauan 2 Jam Post Partum) mulai 

jam 05.30 WIB meliputi observasi 

tekanan darah, nadi, suhu, kontraksi 

uterus, kandung kemih dan perdarahan. 

Observasi ini dilakukan selama 2 jam. 

Dimana dalam 1 jam pertama terdapat 4 

kali observasi atau 15 menit sekali, dan 1 

jam kedua dilakukan 2 kali observasi 

dengan interval waktu 30 menit sekali.  

Hal ini sesuai dengan teori yaitu: Saat 

yang paling kritis pada ibu pasca 

melahirkan adalah pada masa post 

partum.pemantauanan  ini dilakukan 

untuk mencegah adanya kematian ibu 

akibat perdarahan.kematian ibu pasca 

persalinan biasanya terjadi dalam 6 jam 

post partum.hal ini disebabkan oleh 

infeksi,perdarahan dan eklampsia post 

partum (Yongki, 2014). 

 

Nifas 

Berdasarkan anamnesa didapatkan bahwa 

ibu masih merasa mules. Hal ini bersifat 

fisiologis karena pada saat ini uterus 

secara berangsur-angsur mengecil 

(involusi). Pada asuhan pertama 6 jam 

post partum Ny. M diajarkan mobilisasi, 

pada kunjungan ke dua 6 hari post 

partum penulis mengevaluasi, dan 

mengajarkan senam nifas, ibu dapat 

menerapkan secara mandiri setelah 

diberikan contoh oleh penulis, dan 

pemeriksaan terlihat ASI lancer, TFU 

pertengan pusat dan sympisi. Kunjungan 

ketiga 14 hari post partum ibu 

mengevaluasi kembali tentang senam 

nifas dan nutrisi yang diberikan, hasilnya 

ASI lancer, TFU sudah tidak teraba, pada 

kunjungan keempat 6 minggu post 

partum tidak ada keluhan yang dirasakan 

ibu, kemudian ibu dan di anjurkan untuk 

menggunakan KB. Berdasarkan teori 

(Suhemi, 2008) uterus akan kembali 

kedalam keadaan sebelum hamil baik 

dalam bentuk maupun posisi, selain 

uterus, semua alat reproduksi akan 

kembali seperti semula. 

 

Neonatus 

Asuhan kebidanan neonatus dilakukan 4 

kali, yaitu pada umur 4-68 jam, 3-7 hari, 

8-28 hari, 29 hari dan seterusnya. Bayi 

Ny. M lahir spontan belakang kepala 

pada tanggal 25 maret 2017 jam 05.00 

wib, cukup bulan menangis kua, warna 

kulit merah, gerakan otot aktif, jenis 

kelamin perempuan tanpa cacat 

kongenital apapun, dengan berat badan 

3.500 gram, panjang badan 49 cm, LIKA 

32 cm, LIDA 34 cm. Dalam teori 

neonatus fisiologis keadaan umum baik 

yang dilengkapi deangan nilai batas 

normal tanda-tanda vital yang terdiri dari 

nadi 120-160 x/ menit, suhu 36,5-37,5
0 
C, 

pernafasan 40;60 x / menit. Pencegahan 

peradarahan pada bayi yaitu deangan 

pemberian vitamin K1 pada semua bayi 

baru lahir setelah melakukan IMD dan 

sebelum pemberian imunisasi hepatitis B 

(Putra, 2012). Pada asuhan perta sampai 

asuhan keempat ibu tidak mengeluhkan 

apapun tentang kondisi bayinya. Bayi 

diberi ASI saja secara on dedemand. Ibu 

merawat tali pusat bayi dengan teratur 

setiap kali bayi dimandikan dan setiap 

kali kasa kotor dan basah, tali pusat bayi 

lepas pada hari ke-5. 

 

KB (Keluarga Berencana) 

Pada dasarnya KB yang sangat 

disarankan pasca bersalin adalah AKJP 

(Alat Kontrasepsi Jangka Panjang) dan 

selama asuhan KB yaitu dengan 

melakukan kunjungan 2 x, penulis dan 

bidan menjelaskan jenis-jenis, keun-

tungan dan kerugian masing-masing KB, 

keadaan umum serta tanda-tanda vital ibu 

baik. Pada kunjungan ke-2 ibu sudah 

memutuskan untuk menggunakan KB 

suntik 3 bulan dan sudah dilakukan 
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injeksi KB suntik 3 bulan, ibu sudah 

diberi tahu tentang efek samping KB 

suntik 3 bulan. Dalam menggunakan 

kontrasepsi suntuk 3 bulan atau progestin 

adalah metode kontrasepsi yang 

diberikan secara intramuscular setiap 3 

bulan.WHO telah melakukan penelitian 

pada DMPA dengan dosis standart 

dengan angka kegagalan 0,7% ( Mulyani, 

2013). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Kesimpulan 

 

Pada penyusunan asuhan kebidanan pada 

Ny”M” dari masa hamil sampai dengan 

keluarga berencana di BPM Nur Hayati, 

Amd. Keb di desa Sumber Pengantin 

Kec. Jogoroto Kab. Jombang, yang 

diambil masing-masing kesimpulan de-

ngan menggunakan Standar Asuhan 

Kebidanan. Berdasarkan pembahasan 

pada BAB sebelumnya dapat disim-

pulkan bahwa dari pengkajian pada Ny 

“M” pada tanggal 13 februari 2017 

diketahui usia kehamilannya 32 minggu, 

pada saat hamil ibu dalam keadaan sehat 

dan tanpa ada bahaya pada keha-

milannya, perumusan diagnosa dan atau 

masalah kebidanan yaitu Asuhan Kebi-

danan Mulai Kehamilan TM. III Sampai 

Dengan Nifas dan KB. 

 

Perencanaan yang diberikan pada ibu 

yaitu asuhan kebidanan pada ibu hamil 

TM III dan dan melakukan ANC terpadu. 

Pada proses persalinan menggunakan 60 

langkah APN. Pada masa Nifas melaku-

kan asuhan sampai hari ke- 42 post 

partum. Asuhan bayi baru lahir sampai 

usia > 28 hari dan konseling KB dan 

menyarankan ibu untuk memakai KB, 

yaitu : Implementasi yang dilakukan pada 

Ny “M” yaitu asuhan kebidanan pada ibu 

hamil TM III, persalinan 60 langkah di 

BPM Nur Hayati, Amd. Keb, nifas pada 

6 PP, neonatus usia 0 dan 1 jam dan yang 

terakhir konseling KB, evaluasi yang 

didapatkan yaitu semua asuhan 

Kebidanan Mulai Kehamilan TM. III 

Sampai Dengan Nifas dan KB yang 

diberikan dapat berjalan dengan baik, 

catatan perkembangan yang didapatkan 

semua menunjukan keadaan yang 

normal, baik pada kondisi ibu maupun 

bayinya. 

 

Saran 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu cermin 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

petugas kesehatan, khususnya oleh bidan 

dalam memberikan pelayanan yang 

berkelanjutan, dijadikan masukan serta 

diharapkan bidan mampu menerapkan 

temuan terbaru demi meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan di BPM. 
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