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ABSTRACT Elderly at risk of dementia is caused by a decline in cognitive function. 
Dementia is also followed by the decline of mood. Intervention of crosswords and 
lavender scent are used to fix cognitive and mood.This study aim to explaineffect of 
crosswords and lavender scentagainst cognitive, mood, and ABI. Design of this research 
was quasy experimental study. Population affordable which have fulfilled inclusion and 
exclusion criteria were 320 elderly people in the Kelurahan Karangtengah. Respondents 
were 22 elderly who selected through simple random sampling. The independent 
variables wascrosswords and lavender scent. The dependent variable were cognitive, 
mood, and Ankle Brachial Index. Data was collected by using MMSE (Mini Mental Status 
Examination) and POMS (Profile of Moods States). The statistical analysis used were 
Independent T-Test, Wilcoxon-Signed Ranks Test, andMann-Whitney Test with a 
significance level of α ≤ 0.05. Statistical test results Wilcoxon-Signed Ranks Test for 
cognitive was (p = 0.005), mood (p = 0.003), and ABI (p = 0.006). Statistical test results 
Mann-Whitney Testfor cognitive (p = 0.010),mood (p = 0.028), and ABI (0.001), so that 
the results showed that there were influence of crosswords and lavender scent 
againstcognitive, mood, and ABI. It can be concluded that the effect of crosswords and 
lavender scent against cognitive, mood, and ABIare strong enough. Intervention activities 
of Crosswords and lavender scent can be used as a new approach to prevent an increase 
of dementia into a regular program of elderly. 
 
Keywords:Crosswords, lavender scent, ABI, cognitive, mood, dementia, elderly 
 
ABSTRAK: Lansia beresiko mengalami demensia disebabkan oleh penurunan fungsi 
kognitif. Demensia juga diikuti dengan penurunan mood.Intervensi Teka-Teki Silang dan 
aroma lavender digunakan untuk memperbaiki kognitif dan mood.Penelitian ini bertujuan 
untuk menjelaskan pengaruh dari intervensi Teka-Teki Silang dan aroma lavender 
terhadap kognitif, mood, dan ABI. Desain dalam penelitian ini adalah penelitian semu 
eksperimen. Populasi terjangkau yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 
sebanyak 320 lansia di Kelurahan Karangtengah.Responden berjumlah 22 lansia dipilih 
melalui Simple Random Sampling.Variabel independen adalah Teka-Teki Silang dan 
aroma lavender.Variabel dependen adalah tingkat kognitif, mood, dan Ankle Brachial 
Index.Data dikumpulkan dengan menggunakan MMSE (Mini Mental Status Examination) 
dan POMS (Profile of Moods States). Analisis statistik yang digunakan adalah 
Independent T-Test, Wilcoxon-Signed Ranks Test,dan Mann-Whitney Test dengan tingkat 
signifikansi α ≤ 0.05. Hasil uji statistik Wilcoxon-Signed Ranks Test untuk kognitif (p = 
0.005), mood (p = 0.003), dan ABI (p = 0.006). Hasil uji statistik Mann-Whitney Test 
untuk kognitif (p = 0.010),mood (p = 0.028), dan ABI (0.001), sehingga hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh intervensi Teka-Teki Silang dan aroma lavender 
terhadapkognitif, mood, dan ABI. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
intervensi Teka-Teki Silang dan aroma lavender terhadap kognitif, mood, dan ABI cukup 
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kuat. Kegiatan intervensi TTS dan aroma lavender ini dapat digunakan sebagai 
pendekatan baru untuk mencegah peningkatan demensia pada lansia ke dalam program 
rutin lansia. 

Kata Kunci: Teka-Teki Silang, Aroma Lavender, ABI, Kognitif, Mood, Lansia, 
Demensia 

 

PENDAHULUAN 
 
Demensia merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan 
kumpulan gejala atau sindrom 
penurunan fungsi kognitif yang bersifat 
kronis atau progresif, sehingga demensia 
menjadi salah satu penyebab utama 
ketergantungan lansia terhadap keluarga 
atau pengasuhnya (WHO, 
2012).Demensia merupakan suatu 
kondisi konfusi kronik dan kehilangan 
kemampuan kognitif secara global dan 
progresif yang di hubungkan dengan 
masalah fisik (Watson, 2003).Lansia 
dengan demensia cenderung lebih sering 
mendapat konflik dengan keluarga atau 
pengasuhnya jika dibandingkan dengan 
lansia yang mempunyai fungsi kognitif 
yang masih baik. Kejadian elder abuse 
sering terjadi kepada mereka para lansia 
yang memiliki fungsi kognitif yang 
rendah. Salah satu akibat apabila 
penyakit demensia diabaikan, dapat 
terjadi elder abuse, hingga kematian. 

Pendekatan pengobatan umum 
pada pasien demensia adalah untuk 
memberikan terapi medis suportif, terapi 
senam, terapi emosiaonal untuk pasien 
dan keluarganya, serta terapi 
nonfarmakologis untuk gejala spesifik. 
Selama ini terapi-terapi yang digunakan 
untuk mencegah memburuknya 
demensia dirasa kurang efektif dalam 
menangani masalah, untuk itu peneliti 
berusaha menggunakan pendekatan baru 
untuk mengatasi demensia dengan 
memberikan permainan TTS dan aroma 
lavender. TTS merupakan permainan 
klasik. Selain digunakan untuk 
menghilangkan rasa jenuh, TTS juga 
bermanfaat untuk mengasah 

kemampuan otak, menambah 
pengetahuan,dan mencegah penyakit 
demensia (kepikunan).Orang yang 
berusia paruh baya disarankan untuk 
melakukan berbagai aktivitas yang 
merupakan stimulan untuk mencegah 
turunnya fungsi otak. Salah satu 
aktivitas tersebut menurutnya, yaitu 
mengisi TTS. 

Wisconsin didalam penelitiannya 
menyebutkan bahwa kegiatan mengisi 
TTSdapat menstimulasi otak dan 
membantu mengembalikan fungsi 
kognitif dan struktur otak yang telah 
rapuh akibat demensia. Di dalam 
penelitiannya, ia menyarankan orang 
untuk merangsang otaknya dengan 
bermain kartu, mengerjakan TTS atau 
TTS dan banyak membaca guna 
memperbaiki fungsi kognitif para lansia. 
Di dalam penelitian ini, intervensi TTS 
digabungkan dengan pemberian aroma 
lavender. Dalam pengerjaan TTS ini 
diharapkan aroma lavender dapat 
merelaksasikan pikiran sehingga 
membantu konsentrasi lansia. 

Aromaterapi merupakan metode 
pengobatan melalui media bau-bauan 
yang berasal dari bahan tanaman 
tertentu. Aroma lavender dapat 
mengurangi rasa stres dan mengurangi 
kesulitan tidur (insomnia) dengan 
merelaksasikan pikiran sehingga 
merangsang otak untuk menjadi lebih 
rileks dan tenang. Penelitian dengan 
TTS dan aroma lavender ini mudah 
dilaksanakan,sehingga peneliti mencoba 
menggunakan metode ini sebagai 
pendekatan baru dalam bidang 
keperawatan gerontik untuk mencegah 
masalah demensia pada lansia. 
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METODE 
 

Desain penelitian ini adalah quasi 
experiment dengan pendekatan pre and 
post test control group. Populasi pada 
penelitian ini adalah lansia dengan 
gejala demensia di Kelurahan Karang 
tengah yang telah di skrining dan 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
Kriteria inklusi penelitian ini adalah 1) 
Lansia Suku Jawa; 2) Lansia kooperatif; 
3) Lansia dengan kondisi pendengaran, 
penglihatan, dan penciuman baik dapat 
menangkap informasi; 4) Lansia yang 
bisa baca tulis dan 5) Lansia dengan 
demensia ringan-sedang dengan skor 
MMSE 17-23. Kriteria eksklusi 
penelitian ini adalah 1) Lansia dengan 
gejala gangguan jiwa dan 2) Lansia yang 
tidak mengikuti acara sampai 

selesai.Penarikan sampel berdasarkan 
multistage random sampling method, 
yaitu memilih tempat penelitian yang 
representatif atau mewakili tempat yang 
lebih luas dan dapat digunakan sebagai 
sampel penelitian secara acak. Sampel 
terdiri dari 22 orang lansia. Variabel 
pada penelitian ini dibagi menjadi dua 
yaitu variabel dependent dan variabel 
independent. Variabel dependentpada 
penelitian ini adalah Ankle Brachial 
Index, kognitif, dan mood. Variabel 
independent dalam penelitian ini adalah 
Teka-Teki Silang dan aroma lavender. 
Pengumpulan data dengan wawancara 
terstruktur berdasarkan panduan 
wawancara. Data dianalisis dengan uji 
wilcoxon signed ranks test dan mann 
whitney u test. 

 
HASIL  
Tabel 1.Karakteristik responden di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar 

No Karakteristik Kontrol Perlakuan Jumlah 
f(x) (%) f(x) (%) f(x) (%) 

1. Jenis Kelamin       
 a. Laki-laki 1 9,1 4 36,4 5 22,75 

 b. Perempuan 10 90,9 7 63,6 17 77,25 
Independent T-Test p = 0.139   

2.  Umur       
 a. 60-70 3 27,3 6 54,5 9 40,9 
 b. 70-90 8 72,7 5 45,5 13 59,1 

Independent T-test p = 0.211   
3. Pekerjaan       
 a. Ibu rumah tangga 1 9,1 1 9,1 2 9,1 
 b. Buruh 10 90,9 9 81,8 19 86,35 
 c. Wiraswasta 0 0 1 9,1 1 4,55 
 Independent T-test p = 0,582   

4. Tingkat Pendidikan       
 a. SD 2 18,2 2 18,2 4 18,2 
 b. SMP 7 63,6 5 45,5 12 54,55 
 c. SMA 2 18,2 4 36,4 6 27.3 

Independent T-Test p = 0.546   
5. Riwayat minum kopi       
 a. ya 7 63,6 8 72,7 15 68,15 
 b. tidak 4 36,4 3 27,3 7 31,85 

Independent T-Test p = 0.666   
6. Riwayat merokok       

Efek Teka-teki Silang Dan Aroma Lavender Terhadap Rasio Anklebracial Index, Kognitif, Dan Mood 
Pada Lansia Dengan Demesia Di Kota Blitar. 

(Joni Haryanto, Rista Fauziningtyas, Jen Riko Dewantoro



986 986 
 

 a. ya 1 9,1 3 27,3 4 18,2 
 b. tidak 10 90,9 8 72,7 18 81.8 

Independent T-Test p = 0.291   
 
Berdasarkan tabel 5.1 diatas 

didapatkan bahwa jenis kelamin pada 
kelompok kontrol didominasi oleh 
perempuan. Kelompok kontrol sebanyak 
90,9% atau 9 orang dan kelompok 
perlakuan sebanyak 9,1% atau 1 orang. 
Penggolongan lansia berdasarkan umur 
lansia pada tabel di atas didapatkan 
bahwa responden pada kelompok 
kontrol didominasi oleh lansia berumur 
70-90 th sebanyak 72,7% sedangkan 
pada kelompok perlakuan usia lansia 
didominasi umur 60-70 th yaitu 
sebanyak 54,5%. Pada kelompok 
pekerjaan, responden terbanyakbekerja 
sebagai buruh sebanyak 90,9% pada 
kelompok kontrol dan 81,8% pada 
kelompok perlakuan. Mayoritas tingkat 
pendidikan pada responden kelompok 
kontrol maupun perlakuan adalah SMP 
sebanyak 63,6% pada kelompok kontrol 
dan 72,7% pada kelompok perlakuan. 
Kelompok riwayat minum kopi 
didapatkan hasil bahwa responden 
terbanyak pada kelompok kontrol 
maupun kelompok perlakuan minum 
kopi sebanyak masing-masing 63,6% 
atau 7 orang dan 72,7% atau 8 orang. 
Kelompok riwayat merokok didapatkan 
hasil bahwa responden terbanyak pada 
kelompok kontrol maupun kelompok 
perlakuan tidak merokok yaitu masing-
masing sebanyak 90,9% atau 10 orang 
dan 72,7% atau 8 orang. 

Kelompok riwayat merokok 
didapatkan hasil bahwa responden 

terbanyak pada kelompok kontrol 
maupun kelompok perlakuan tidak 
merokok yaitu masing-masing sebanyak 
90,9% atau 10 orang dan 72,7% atau 8 
orang. kelamin responden, umur, 
pekerjaan, riwayat minum kopi, dan 
riwayat merokok. Pada kelompok jenis 
kelamin responden didapatkan hasil p = 
0.139. Pada kelompok umur responden, 
hasil uji statistik  adalah p = 0.211. 
Kelompok pekerjaan memiliki hasil uji 
statistik p = 0,582. Tingkat pendidikan 
responden memiliki hasil uji statistik p = 
0.546. Kelompok riwayat minum kopi 
memiliki hasil uji statistik p = 0.666. 
Kelompok riwayat merokok memiliki 
hasil uji statistik p = 0.291. 

Uji kesetaraan dilakukan untuk 
melihat kesetaraan data demografi 
responden dari kedua kelompok berbeda 
atau tidak.Uji kesetaraan tersebut 
menggunakan uji statistik Independent 
T-Test. Data responden yang diuji 
adalah jenis kelamin responden, umur, 
pekerjaan, riwayat minum kopi, dan 
riwayat merokok. Pada kelompok jenis 
kelamin responden didapatkan hasil p = 
0.139. Pada kelompok umur responden, 
hasil uji statistik adalah p = 0.211. 
Kelompok pekerjaan memiliki hasil uji 
statistik p = 0,582. Tingkat pendidikan 
responden memiliki hasil uji statistik p = 
0.546. Kelompok riwayat minum kopi 
memiliki hasil uji statistik p = 0.666. 
Kelompok riwayat merokok memiliki 
hasil uji statistik p = 0.291. 

 

Tabel 2. Nilai kognitif pada lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensiTTS dan 
aroma lavender di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar 

No Kognitif 
Kontrol Perlakuan 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
f(x) (%) f(x) (%) f(x) (%) f(x) (%) 

1. Normal 2 18,2 0 0 1 9,1 4 36,4 
2. Sedang 7 63,6 6 54,5 7 63,6 6 54,5 
3. Berat 2 18,2 5 45,5 3 27,3 1 9,1 

 Total 11 100 11 100 11 100 11 100 
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Tabel 3. Nilai mood pada lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensiTTS dan aroma 
lavender di Kelurahan Karang tengah Kota Blitar 
 

No Mood 
Kontrol Perlakuan 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 
f(x) (%) f(x) (%) f(x) (%) f(x) (%) 

1. Mood positif 11 100 9 81,8 11 100 11 100 

2. Mood negatif 0 0 2 18,2 0 0 0 0 

 Total 11 100 11 100 11 100 11 100 
 
Tabel 4. Nilai ABI pada lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensiTTS dan aroma 
lavender di Kelurahan Karang tengah Kota Blitar 

 
Tabel 5.Hasil analisis efek TTS dan aroma lavender terhadap tingkat kognitif pada 
kelompok kontrol dan perlakuan di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Berdasarkan pada tabel 5, tingkat 

kognitif kelompok kontrol saat pre-test 
tertinggi dengan jumlah responden 
sebanyak 7 orang dengan tingkat 
kognitif sedang sedangkan tingkat 
kognitif padapost-test tertinggi juag 
pada level sedang namun jumlah 
kognitif beratnya bertambah dari 2 
menjadi 5. Hasil analisis menggunakan 
uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test 
didapatkan hasil p = 0.025 sehingga 
p<0.05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kognitif sebelum dan 
sesudah post-test mengalami penurunan. 

Berdasarkan pada tabel 5, tingkat 
kognitif pre-test tertinggi dengan jumlah 
responden sebanyak 7 orang dengan 
tingkat kognitif sedang sedangkan pada 
tingkat kognitif post-test tertinggi 
mengalami peningkatan 2 tingkat 
dengan jumlah responden sebanyak 6 
orang yaitu tingkat kognitif sedang. 
Hasil analisis menggunakan uji statistik 
Wilcoxon Signed Ranks Test didapatkan 
hasil p = 0.005 sehingga p<0.05. Hasil 

Efek Teka-teki Silang Dan Aroma Lavender Terhadap Rasio Anklebracial Index, Kognitif, Dan Mood 
Pada Lansia Dengan Demesia Di Kota Blitar. 

(Joni Haryanto, Rista Fauziningtyas, Jen Riko Dewantoro
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tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan antara nilai kognitif sebelum 
dan sesudah dilakukan intervensi TTS 

dan aroma lavender. Pada kelomok 
perlakuan terdapat peningkatan pada 
post-test sebanyak 4 orang atau 36,4%.

 
 
Tabel 6. Hasil analisis efek TTS dan aroma lavender terhadapmood pada kelompok 
kontrol dan perlakuan di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat mood pada kelompok 
kontrol pada saat pre-test adalah mood 
positif, sedangkan tingkat mood pada 
saat post-test mengalami penurunan 
pada 2 responden dengan prosentase 
sebanyak 18,2%. Tingkat mood pada 
kelompok perlakuan sebelum diberikan 
intervensi adalah mood positif 
sedangkan sesudah diberikan 
intervensiadalah juga mood positif. 

Hasil yang didapatkan sesudah 
menggunakan uji statistik Wilcoxon 
Signed Ranks Test adalahp = 0.157 
sehingga p>0.05 untuk kelompok 
kontrol dan p = 0.003untuk kelompok 
perlakuan sehingga p<0.05. Hasil ini 
berarti bahwa intervensi yang dilakukan 
dapat mempertahankan mood pada 
kelompok perlakuan. 

 
Tabel 7. Hasil analisis efek TTS dan aroma lavender terhadapABI pada kelompok kontrol 
dan perlakuan di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nilai ABI tertinggi pada 

kelompok kontrol pada saat pre-test 
adalah normal dengan jumlah 8 orang 
sedangkan Nilai ABI tertinggi setelah 
post-test adalah di bawah normal dengan 
jumlah 8 orang. Hasil yang didapatkan 
setelah menggunakan uji statistik 
Wilcoxon Signed Ranks Test adalah p = 
0.059 sehingga p>0.05. Hal ini dapat 

disimpulkannilai ABI menurun pada 
kelompok kontrol saat dilakukan post-
test. 

Nilai ABI tertinggi sebelum 
diberikan intervensi TTS dan aroma 
lavender adalah normal dengan jumlah 6 
orang sedangkan Nilai ABI tertinggi 
setelah diberikan intervensi adalah 
normal dengan jumlah 10 orang. Hasil 
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yang didapatkan setelah menggunakan 
uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test 
adalah p = 0.006 sehingga 
p<0.05.Kesimpulan dari hasil tersebut 

adalah terdapat perbedaan antara nilai 
ABIsebelum dan sesudah diberikan TTS 
dan aroma lavender. 

 
Tabel 8. Hasil uji statistik Mann-Whitney Test untuk tingkat kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8 menjelaskan  analisis 
tingkat kognitif antara kelompok kontrol 
dan perlakuan menggunakan danuji 
statistik Mann-Whitney Test, didapatkan 
hasil p = 0.947 sehingga p˃ 0.05 
sebelum dilakukan intervensi dan p = 
0.010sehingga p<0.05 setelah dilakukan 
intervensi. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan antara 
tingkat kognitif kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan sebelum dilakukan 
intervensidan terdapat perbedaan setelah 
dilakukan intervensi terlihat pada tingkat 
kognitif tertinggi pada kelompok 
perlakuan sesudah diberikan TTS dan 
aroma lavender adalah normalsehingga 
dapat disimpulkan bahwa kelompok 
perlakuan (mendapatkan intervensi TTS 
dan aroma lavender) memiliki tingkat 
kognitif yang lebih tinggi

. 
Tabel 9. Hasil uji statistik Mann-Whitney Test untukmood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9 menjelaskan  analisis 
tingkat mood antara kelompok kontrol 
dan perlakuan menggunakan danuji 
statistik Mann-Whitney Testdidapatkan 
hasil p = 0.869 sehingga p˃ 0.05 
sebelum dilakukan intervensi dan p = 
0.028sehingga p<0.05 setelah dilakukan 
intervensi. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan antara 
tingkat mood kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan sebelum dilakukan 
intervensidan terdapat perbedaan setelah 
dilakukan intervensi terlihat pada 
kelompok kontrol yang mengalami 
penurunan mood setelah post-test 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kelompok perlakuan (mendapatkan 
intervensi TTS dan aroma lavender) 
memiliki tingkat mood yang lebih baik. 

 

 
 

Efek Teka-teki Silang Dan Aroma Lavender Terhadap Rasio Anklebracial Index, Kognitif, Dan Mood 
Pada Lansia Dengan Demesia Di Kota Blitar. 
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Tabel 10 Hasil uji statistik Mann-Whitney Test untuknilai ABI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 10 menjelaskan  analisis nilai ABI 
antara kelompok kontrol dan perlakuan 
menggunakan danuji statistik Mann-
Whitney Testdidapatkan hasil p = 0.0244 
sehingga p˃ 0.05 sebelum dilakukan 
intervensi dan p = 0.001sehingga p<0.05 
setelah dilakukan intervensi. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan antara nilai ABI 
kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan sebelum dilakukan 
intervensidan terdapat perbedaan setelah 
dilakukan intervensi terlihat pada nilai 
ABI terbanyak pada kelompok kontrol 
sebanyak 8 orang pada post-test dengan 
nilai di bawah normal sedangkan nilai 
ABI terbanyak pada kelompok 
perlakuan adalah sebanyak 10 orang 
dengan nilai normal. kelompok kontrol 
yang mengalami penurunan mood 
setelah post-test sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kelompok perlakuan 
(mendapatkan intervensi TTS dan aroma 
lavender) memiliki nilai ABI normal 
yang lebih banyak. 
 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan sebelum penelitian 
didapatkan bahwa lansia yang menjadi 
responden berusia 60-90 tahun.Hasil 
tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1.Usia 
60-74 tahun sesuai dengan kriteria lansia 
(elderly) menurut WHO (1999). 

Sel pada lanjut usia akan 
berkurang seiring dengan bertambahnya 
usia. Jumlah sel dalam otak pun juga 
ikut menurun sehingga mekanisme 
perbaikan sel otak menjadi terganggu 

(Maryam, 2008; Jett, 2014). Pada lansia, 
jumlah neuron menurun dan kurangnya 
korelasi antar dendrit sehingga 
menyebabkan proses berpikir pada 
lansia pun berkurang (Jett, 2014). Angka 
kejadian demensia meningkat sesuai 
pertambahan usia, peningkatannya 
sekitar dua kali lipat setiap pertambahan 
usia 5 tahun (Hughes & Ganguli, 2009). 
15 % dari lansia yang berusia 60-74 
tahun berisiko mengalami demensia 
(Hartati & Widayanti, 2010). 

Jenis kelamin dari responden 
mayoritas terdiri dari perempuan. 
Responden penelitian pada kelompok 
kontrol lebih didominasi oleh  jenis 
kelamin perempuan. Mayoritas jenis 
kelamin pada kelompok perlakuan 
adalah perempuan juga. Pada usia lansia 
perempuan mengalami menopause yang 
mengakibatkan berkurangnya hormon 
esterogen. Hormon esterogen berfungsi 
untuk menghambat lipolisis sehingga 
pada wanita lansia dapat terjadi 
aterosklerosis serta mengakibatkan 
demensia (Asdie, 2012 dalam Evasari, 
2012; Heckman, et  al, 2007). 

Distribusi responden berdasarkan 
pekerjaan pada kelompok kontrol 
didominasi oleh buruh. Responden 
kelompok perlakuan juga didominasi 
oleh mereka yang bekerja sebagai buruh. 
Jenis pekerjaan dapat mempengaruhi 
fungsi kognitif. Hal tersebut sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Sidiarto & Kusumoputro (2005) yang 
menjelaskan bahwa pekerjaan over 
worker seperti buruh dan petani dapat 
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mempercepat proses penuaan termasuk 
fungsi kognitif yang cepat menurun. 

Pada kelompok kontrol dan 
perlakuan mayoritas tingkat pendidikan 
yang telah ditempuh adalah SMP 
sederajat. Tingkat pendidikan responden 
sangat berpengaruh pada fungsi kognitif 
seseorang. Hal tersebut didukung 
penelitian yang dilakukan oleh 
Khasanah & Ardiansyah (2012) 
menjelaskan bahwa semakin rendah 
tingkat pendidikan seseorang maka 
semakin tinggi angka prevalensi 
demensia Alzheimer.Semakin tinggi 
intelegensia dan pendidikan lansia, 
semakin baik kemampuan lansia untuk 
mengkompensasi defisit intelektual.Otak 
apabila semakin sering dilatih maka 
kemunduran kognitif dapat diperlambat 
(Ngandu, et al, 2007). 
Hasil uji kesetaraan karakteristik 
responden yang meliputi usia, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, dan 
pekerjaan terdahulu dapat dilihat pada 
tabel 5.1.  Hal ini dapat disimpulkan  
bahwa data demografi antara kelompok 
kontrol dan perlakuan adalah setara. 
Pemberian intervensi yang sama pada 
kedua kelompok dapat diberikan karena 
karakteristik responden yang setara. Hal 
ini didukung oleh adanya pengaruh TTS 
dan aroma lavender terhadap tingkat 
kognitif, mood, dan ABI yang cukup 
signifikan. 
 
Analisis tingkat kognitif, mood, dan 
nilai ABI pada lansia sebelum dan 
setelah diberikan intervensi TTS dan 
aroma lavender 
 

Data yang didapatkan untuk 
tingkat kognitif pada kedua kelompok 
tidak terdapat perbedaan. Nilai kognitif 
tertinggi pada kedua kelompok 
didominasi oleh tingkat kognitif sedang. 
Hasil rerata dari kelompok kontrol dan 
perlakuan termasuk dalam kategori 
gangguan memori sedang. Hal ini 
disebabkan peneliti masih belum 
memberikan intervensi TTS dan aroma 

lavender sehingga masih belum nampak 
perbedaan. Salah satu manfaat yang 
diberikan dari intervensi TTS dan aroma 
lavender adalah lansia  dapat mengasah 
kemahiran berfikir secara logika (Spitz, 
1977; Prasetyono, 2015). 

Pada data yang didapat sesudah 
dilakukan intervensi TTS dan aroma 
lavender terdapat perbedaan dari kedua 
kelompok.Tingkat kognitif tertinggi 
pada kelompok kontrol adalah sedang 
sedangkan pada kelompok perlakuan 
adalah normal. Tingkat kognitif lansia 
kelompok perlakuanlebih tinggi dan 
mengalami kemajuan dibandingkan 
kelompok kontrol.Hal tersebut 
disebabkan lansia yang termasuk dalam 
kelompok perlakuan mendapatkan 
intervensi TTS dan aroma 
lavender.Intervensi TTS dan aroma 
lavender memiliki manfaat untuk 
mengasah kemampuan berfikir secara 
logika, verbal, dan bahasa. Berfikir 
dengan logika akan mengaktifkan 
neurotransmitter dan akan diteruskan ke 
hippocampus sehingga otak pada lansia 
akan terangsang (Spitz, 1977; 
Prasetyono, 2015). Pada lansia yang 
termasuk dalam kelompok kontrol 
kemapuan dalam mengasah otak 
berkurang sehingga menyebabkan 
kemampuan kognitif menurun dari 
sebelumnya. 

Pada nilai mood pun belum 
nampak terlihat perbedaan. Nilai mood 
tertinggi pada kelompok kontrol maupun 
kelompok perlakuanseluruhnya adalah 
mood positif.Rerata kelompok kontrol 
dan kelompok perlakuan termasuk 
dalam tingkat mood positif. Kelompok 
perlakuan memiliki jumlah responden 
dengan mood positif lebih banyak 
daripada kelompok kontrol. Hal tersebut 
disebabkan karena lansia pada kelompok 
perlakuan melakukan interaksi antar 
sesama lansia saat mengisi TTS dan 
aroma lavender sehingga lansia merasa 
bahagia dapat berbagi pengalaman 
dengan lansia lain. Pernyataan tersebut 
didukung oleh penelitian yang dilakukan 
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oleh Watt & Cappeliez (2007) serta 
penelitian dari Cully, LaVioe, & Gfeller 
(2011) menyatakan bahwa pada saat 
lansia bermain menimbulkan perasaan 
bahagia karena dapat mengurangi 
kebosanan. 

Pada nilai ABI terlihat bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang berarti 
pada kedua kelompok. Mayoritas 
kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan memiliki nilai ABI normal. 
Kelompok perlakuan memiliki jumlah 
responden dengan nilai ABI normal 
lebih banyak daripada kelompok kontrol 
Hasil rerata tersebut menunjukkan 
bahwa dari kedua kelompok memiliki 
nilai ABI yang normal. Hal tersebut 
disebabkan responden masih belum 
diberikan intervensi TTS dan aroma 
lavender. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Sebagian besar responden 
mengalami gangguan kognitif sedang, 
mood positif, dan nilai ABI normal. 
Selain dari faktor usia, hal ini dapat 
dipicu dari kurangnya aktivitas yang 
dilakukan oleh lansia tersebut sehingga 
menjadi pasif.Mayoritas responden di 
Kelurahan Karangtengah yang diberi 
intervensi Teka-Teki Silang dan aroma 
lavender mengalami peningkatan fungsi 
kognitif, perbaikan mood, dan 
peningkatan nilai ABI. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh, maka dapat diberikan saran 
sebagai berikut: Bagi kader lansia, 
kegiatan intervensi TTS dan aroma 
lavender ini dapat digunakan sebagai 
pendekatan untuk mencegah 
peningkatan demensia pada lansia ke 
dalam program rutin pada saat 
perkumpulan lansia.Bagi  profesi 
keperawatan, sebagai seorang perawat, 
diharapkan dapat mengembangkan ilmu 
keperawatan Gerontik khususnya pada 

peningkatan fungsi kognitif atau 
demensia.Bagi peneliti selanjutnya, 
peneliti dapat menambahkan jenis TTS 
lebih banyak pada intervensi ini dan 
dapat mencari alternatif permainan yang 
dapat melatih kognitif dan 
meningkatkan kualitas mood pada lansia 
demensia. 
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Abstract : Frontotemporal dementia were form of dementia caused by a family of brain 
disease known as frontotemporal lobar degeneration (FTLD). Many early possible 
symptoms could result, included strange behaviors, inability to control emotion, and 
difficulties in concentration. This study aimed to examine influence of Ceki card game, a 
traditional game, as reminiscence therapy on cognitive function and reduction of 
frototemporal dementia symtomps in Balerejo village. This study was a quasy-
eperimental using pretest-posttest control group design. The population was people at 
age of 60-74 (elderly) in Balerejo village with 14 respondents in total. Data were 
collected by questionnaire and observation then analized with significance of < 0,05 
Wilcoxon sign rank test and Mann Whitney U test. Results showed that Ceki card game 
has an effect on treatment group by improve cognitive function (p=0,011), judgement 
(p=0,020), emotion (p=0,005) and concentration (p=0,007) respectively. The statistical 
analysis showed that there were differences in posttest result of treatment and control 
group on cognitive function (p=0,006), judgement (p=0,018), emotion (p=0,014) and 
concentration (p=0,001). Ceki card games would stimulate long term memory because 
respondents could remember their past by played this game. The proccess of 
reminiscence involve recalled, recollected, and re-experienced of one’s life events. The 
mediums could assist the act of remembering used visual and kinesthetic. Ceki card 
games also lead to strenghtened social relationship and frinedship among elderly within 
the group. 
 
Keywords: Frontotemporal Dementia, Ceki Card Games, Reminiscence 
 
Abstrak: Frontotemporal demensia adalah salah satu bentuk dari demensia yang 
disebabkan oleh suatu kumpulan gangguan pada otak yang disebut frontotemporal lobar 
degeneration (FTLD). Gejala yang mungkin dapat ditimbulkan diantaranya adalah 
perilaku yang berubah, ketidakmampuan mengontrol emosi, dan kesulitan dalam 
berkonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek permainan tradisional 
kartu ceki, sebagai reminiscence therapy terhadap tingkat kognitif dan penurunan gejala 
frontotemporal demensia di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan rancangan 
quasy eksperiment dengan pendekatan desain kelompok kontrol pretes dan postes. 
Populasi pada penelitian ini adalah lansia dengan usia 60-74 tahun di Desa Balerejo 
dengan total 14 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi 
kemudian dianalisa menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dan Mann Whitney U 
Test dengan signifikansi < 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permainan 
kartu ceki berpengaruh pada kelompok perlakuan dengan peningkatan kognitif (p=0,011), 
pengambilan keputusan (p=0,020), emosi = (p=0,014) dan konsentrasi (p=0,001). 
Permainan kartu ceki dapat menstimulasi memori jangka panjang karena responden 
mengingat masa lalu mereka ketika bermain kartu ceki ini. Proses dari mengenang 
melibatkan aktivitas recall, recolleted, dan re-experienced pada kehidupan seseorang. 
Media kartu membantu proses mengenang dengan stimulasi visual dan konestetik. 
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Permainan kartu ceki juga membantu seseorang untuk menguatkan hubungan sosial dan 
pertemanan antar lansia pada kelompok tersebut. 
 
Kata Kunci: frontotemporal demensia, kartu ceki, reminiscence 
 

Pendahuluan 
 
Prevalensi jumlah lansia di dunia 

saat ini semakin meningkat. Hal ini 
dikarenakan pelayanan kesehatan yang 
juga meningkat, sehingga seseorang 
dapat memiliki umur panjang dan hidup 
yang sehat (ADI, 2015). Indonesia 
sebagai salah satu negara yang berhasil 
meningkatkan pelayanan kesehatan 
memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) 
yang juga meningkat pada tahun 1995 
hingga 2015 (BPS, 2010; Depkes RI, 
2013). Di sisi lain peningkatan AHH 
juga memiliki dampak negatif seperti 
menambah jumlah penderita 
degenerative disease, salah satunya 
adalah demensia. 

Demensia adalah sebuah sindrom, 
yang terjadi pada lansia karena 
perubahan fisiologis yang ditandai 
dengan penurunan fungsi kognitif, 
memori, bahasa, dan kemampuan 
visuospasial (Hussein et al., 2012; Erol 
et al., 2015). Salah satu tipe demensia 
adalah frontotemporal demensia (FTD) 
dengan prosentase kasus sebanyak 10% 
dari kasus demensia (Ray dan Davidson, 
2014). 

Frontotemporal Demensia (FTD) 
adalah penyakit degeneratif progresif 
yang secara perlahan dapat 
memengaruhi aspek kognitif, perilaku, 
emosi, berkomunikasi dan pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. Kemampuan 
kognitif atau kemampuan otak untuk 
mengolah informasi akan menurun pada 
lansia dengan FTD yang dapat diketahui 
dari penurunan kemampuan seseorang 
dalam mempelajari hal baru dan 
kesulitan dalam pengambilan keputusan 
pada aktivitas sehari-hari (Miller, 2016). 

Menurut WHO tahun 2015, FTD 
memiliki dampak negatif pada 
kehidupan seseorang. Salah satu dampak 

negatif yang terjadi adalah perubahan 
pada hubungan keluarga dan lansia. 
Beban keluarga yang bertambah karena 
keadaan lansia yang tiba-tiba marah, 
menangis atau sedih tanpa sebab yang 
jelas, serta berbicara sendiri di tempat 
umum dapat membuat keluarga malu 
(Dua dan Clark, 2011). Hal tersebut 
dapat memicu kejadian elder abuse 
dimana seorang lansia dapat menerima 
perlakuan yang buruk dari keluarga, 
seperti mengisolasi lansia dari 
masyarakat dan pengabaian pemenuhan 
kebutuhan nutrisi. Kondisi tersebut 
dapat memperburuk kesehatan lansia 
hingga dampak terburuk yang dapat 
terjadi adalah bunuh diri (suicide) 
(Prince dan Acosta, 2009). 

Dampak negatif yang ditimbulkan 
FTD mendorong perawat sebagai 
caregiver menggunakan berbagai 
macam terapi untuk mengatasi dampak 
negatif tersebut. Salah satu terapi yang 
dapat digunakan adalah terapi kenangan 
atau reminiscence therapy (RT). 
Reminiscence therapy (RT) adalah terapi 
yang digunakan untuk mengingat dan 
membicarakan tentang kehidupan 
seseorang (Stinson 2009). Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Akbar 
(2014), RT dengan aktivitas kelompok 
dapat digunakan sebagai cara untuk 
meningkatkan fungsi kognitif pada 
lansia. Berdasarkan hal tersebut peneliti 
tertarik mencari solusi yang dapat 
memperlambat penurunan fungsi 
kognitif lansia dan menurunkan gejala 
pada FTD dengan memberikan terapi 
kenangan melalui permainan kartu ceki 
pada lansia, namun intervensi permainan 
kartu ceki terhadap penurunan gejala 
FTD masih perlu dijelaskan.  

Permainan kartu ceki adalah 
sebuah permainan dengan menggunakan 
media kartu dengan tujuan menyamakan 

Permainan Kartu Ceki Berpengaruh Terhadap Tingkat Kognitif  Dan Penurunan  Gejala Frontotemporal 
Demensia Pada Lansia Di Kabupaten Madiun.(Joni Haryanto, Hakhfudli, Rifky Octavia Pradipta)
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pola dan kelompok kartu. Kartu ceki 
sangat terkenal pada zaman dahulu saat 
pedagang dari Cina datang ke Indonesia, 
hingga akhirnya kartu ceki menjadi 
tradisi Indonesia dan sering dimainkan 
setelah acara pernikahan. Usaha untuk 
menyamakan pola dan kelompok kartu 
pada permainan kartu ceki dapat 
menstimulasi otak pemain untuk berfikir 
dan mengenang memori masa lalu 
secara visual dan kinestetik. 

Permainan kartu ceki di Desa 
Balerejo termasuk permainan tradisional 
yang dulu sering dimainkan oleh 
masyarakat dan berdasarkan data bahwa 
jumlah lansia di Desa Balerejo cukup 
tinggi, maka hal tersebut menjadi 
pertimbangan untuk memberikan RT 
dengan metode permainan kartu ceki 
pada lansia di Desa Balerejo. 
Reminiscence therapy (RT) dengan 
metode permainan kartu ceki diharapkan 
dapat menurunkan gejala FTD dan 
memperlambat penurunan fungsi 
kognitif pada lansia di Desa Balerejo. 
 
Metode 

Desain penelitian ini adalah quasi 
experiment dengan pendekatan pre and 
post test control group. Populasi pada 
penelitian ini adalah lansia dengan 
gejala FTD di Desa Balerejo yang telah 
di skrining dan memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi 
penelitian ini adalah 1) Lansia dengan 
usia 60 hingga 74 tahun; 2) Lansia 

dengan hasil interpretasi 
Frontotemporal Behavioral Scale (FBS) 
termasuk dalam kategori FTD dengan 
skor 3 atau 4; 3) Lansia yang mampu 
berkomunikasi; 4) Lansia yang pernah 
atau bisa bermain kartu ceki; 5) Lansia 
bersikap kooperatif dan 6) Lansia yang 
tinggal dengan keluarganya. Kriteria 
eksklusi penelitian ini adalah 1) Lansia 
dengan gangguan fungsi luhur otak; 2) 
Lansia yang memiliki riwayat trauma 
pada kepala; 3) Lansia dengan ketunaan. 
Penarikan sampel berdasarkan 
multistage random sampling method, 
yaitu memilih tempat penelitian yang 
representatif atau mewakili tempat yang 
lebih luas dan dapat digunakan sebagai 
sampel penelitian secara acak. Sampel 
terdiri dari 14 orang lansia. Variabel 
pada penelitian ini dibagi menjadi tiga 
yaitu confounding, dependent dan 
variabel independent. Variabel 
confounding pada penelitian ini adalah 
riwayat genetik keluarga, usia, gaya 
hidup, dan pendidikan. Variabel 
dependent dalam penelitian ini adalah 
intervensi permainan kartu ceki, 
sedangkan variabel independent adalah 
tingkat kognitif dan gejala 
frontotemporal demensia yang terdiri 
dari pengambilan keputusan, emosi, dan 
konsentrasi. Pengumpulan data dengan 
wawancara terstruktur berdasarkan 
panduan wawancara. Data dianalisis 
dengan uji wilcoxon sign rank test dan 
mann whitney u test. 

 
HASIL  
Tabel 1.  Karakteristik demografi responden permainan kartu ceki berpengaruh terhadap 
tingkat kognitif dan penurunan gejala frontotemporal demensia 
 

Karakteristik Kelompok Perlakuan Kelompok kontrol 
N % N % 

1. Usia 
a. 60-65 tahun 
b. 66-70 tahun 
c. 71-74 tahun 

 
6 85,71 5 71,43 
1 14,29 2 28,57 
0 0 0 0 

Total 7 100 7 100 
2.  Tingkat Pendidikan 

a. Tidak tamat SD 
 

3 42,86 3 42,86 
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b. SD 
c. SMP 
d. SMA 
e. Perguruan Tinggi 

3 42,86 2 28,57 
1 14,28 2 28,57 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

Total 7 100 7 100 
3. Riwayat genetik 

a. Ada 
b. Tidak Ada 

 
7 100 7 100 
0 0 0 0 

Total 7 100 7 100 
4A. Gaya Hidup (Merokok) 

a. Iya 
b. Tidak 

 
4 57,14 1 14,29 
3 42,86 6 85,71 

Total 7 100 7 100 
4B. Gaya Hidup (Alkohol) 

a. Iya 
b. Tidak 

 
0 0 0 0 
0 100 0 100 

Total 0 100 0 100 
Berdasarkan tabel 5.1 dapat 

diketahui bahwa mayoritas 
responden berusia 60-65 tahun 
(85,71% pada kelompok perlakuan 
dan 71,43% pada kelompok kontrol). 
Tingkat pendidikan yang dimiliki 
oleh responden adalah seluruh 
responden memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah (<12 tahun: 
tidak tamat SD, lulusan SD dan 
SMP). Seluruh responden (100%) 
juga menyatakan bahwa mereka 

memiliki keluarga (Bapak, Ibu atau 
saudara kandung) dengan gejala 
FTD. Pada kelompok perlakuan 
sebanyak empat responden (57,14%) 
adalah perokok sedangkan pada 
kelompok kontrol hanya satu 
responden yang merokok (14,29%). 
Seluruh responden baik pada 
kelompok perlakuan maupun kontrol 
tidak mengonsumsi minuman 
beralkohol. 

 
Tabel 2. Data tingkat kognitif pada lansia dengan FTD sebelum dan setelah diberikan 
intervensi permainan kartu ceki  
 

No Tingkat Kognitif 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Pre Post Pre Post 

N % N % N % N % 
1 SCI 3 42,86 1 14,29 3 42,86 3 42,86 
2 MCI 4 57,14 2 28,57 4 57,14 4 57,14 
3 N 0 0 4 57,14 0 0 0 0 

 Total 7 100 7 100 7 100 7 100 
Uji Wilcoxon Signed Rank Test p = 0,017 p = 0,317 

Uji Mann Whitney Pretest p = 0,645 
Uji Mann Whitney Posttest p = 0,014 

 
 

Hasil analisis Wilcoxon pada 
kelompok perlakuan diperoleh nilai p = 
0,017, sehingga p < 0,05 yang berarti 
terdapat perbedaan tingkat kognitif 
antara pretest dan posttest. Pada 
kelompok kontrol diperoleh p = 0,317 

sehingga p > 0,05 yang artinya tidak ada 
perbedaan tingkat kognitif saat pretest 
dan posttest. Hasil analisis Mann 
Whitney saat pretest didapatkan nilai 
tingkat kognitif sebesar 0,645, 
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sehingga p > 0,05 yang berarti tidak 
ada perbedaan tingkat kognitif antara 
kelompok perlakuan dan kontrol 
sebelum permberian perlakuan, 
sedangkan hasil analisis Mann 
Whitney saat posttest diperoleh nilai 
p = 0,014 sehingga p < 0,05 yang 
artinya terdapat perbedaan tingkat 
kognitif antara kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol setelah 

pemberian perlakuan. Hasil tersebut 
menunjukan H1 diterima yaitu ada 
pengaruh permainan kartu ceki 
terhadap tingkat kognitif pada lansia 
dengan FTD. Hubungan ini 
menunjukan bahwa intervensi yang 
diberikan peneliti efektif terhadap 
peningkatan kognitif pada lansia 
dengan FTD. 

 

Tabel 3. Data kemampuan dalam mengambil keputusan sebelum dan setelah diberikan 
intervensi permainan kartu ceki 
 

No Kemampuan dalam 
mengambil keputusan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre Post Pre Post 
N % N % N % N % 

1 Kurang 2 28,57 0 0 2 28,57 2 28,57 
2 Cukup 5 71,43 4 57,14 5 71,43 5 71,43 
3 Baik 0 0 3 42,86 0 0 0 0 

 Total 7 100 7 100 7 100 7 100 
Uji Wilcoxon Signed Rank Test p = 0,025 p = 1,000 

Uji Mann Whitney Pretest p = 0,748 
Uji Mann Whitney Posttest p = 0,030 

 
Hasil analisis Wilcoxon pada 

kelompok perlakuan diperoleh nilai p = 
0,025 sehingga p < 0,005 yang artinya 
terdapat perbedaan kemampuan dalam 
mengambil keputusan antara pretest dan 
posttest, sedangkan pada kelompok 
kontrol diperoleh nilai p = 1,000 
sehingga p > 0,05 yang artinya tidak ada 
perbedaan kemampuan dalam 
mengambil keputusan saat pretest dan 
posttest. Hasil analisis Mann Whitney 
saat pretest diperoleh nilai p=0,748 

sehingga p > 0,05 artinya tidak ada 
perbedaan kemampuan dalam 
mengambil keputusan antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol 
sebelum pemberian intervensi. Hasil 
analisis Mann Whitney saat posttest 
diperoleh nilai 0,030 sehingga p < 0,05 
yang artinya terdapat perbedaan 
kemampuan dalam mengambil 
keputusan antara kelompok perlakuan 
dan kontrol setelah pemberian 
perlakuan. 

 

Tabel 4. Data kemampuan mengendalikan emosi sebelum dan setelah diberikan intervensi 
permainan kartu ceki  

No Kemampuan dalam 
mengendalikan emosi 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Pre Post Pre Post 

N % N % N % N % 
1 Kurang 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29 
2 Cukup 7 0 0 0 4 57,14 4 57,14 
3 Baik 0 0 7 100 2 28,57 2 28,57 

 Total 7 100 8 100 7 100 7 100 
Uji Wilcoxon Signed Rank Test p = 0,008 p = 1,000 
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Uji Mann Whitney Pretest p = 0,533 
Uji Mann Whitney Posttest p = 0,008 
 

Hasil analisis Wilcoxon pada 
kelompok perlakuan diperoleh nilai p = 
0,008 sehingga p < 0,05 yang artinya 
terdapat perbedaan kemampuan dalam 
mengendalikan emosi antara pretest dan 
posttest. Pada kelompok kontrol 
diperoleh nilai p sebesar 1,000 sehingga 
p > 0,05 yang berarti tidak ada 
perbedaan dalam mengendalikan emosi 
saat pretest dan posttest. Hasil analisis 
Mann Whitney saat pretest diperoleh 

nilai p = 0,533 sehingga nilai p> 0,05 
yang berarti tidak ada perbedaan 
kemampuan dalam mengendalikan 
emosi antara kelompok perlakuan dan 
kontrol sebelum pemberian intervensi, 
sedangkan hasil analisis Mann Whitney 
saat posttest diperoleh nilai p=0,008 
sehingga p < 0,05 yang berarti terdapat 
perbedaan antara kelompok perlakuan 
dan kontrol setelah pemberian 
perlakuan. 

 

Tabel 4. Data kemampuan berkonsentrasi sebelum dan setelah diberikan intervensi 
permainan kartu ceki 
 

No Kemampuan 
berkonsentrasi 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre Post Pre Post 
N % N % N % N % 

1 Kurang 7 100 0 0 7 100 7 100 
2 Cukup 0 0 4 57,14 0 0 0 0 
3 Baik 0 0 3 42,86 0 0 0 0 

 Total 7 100 7 100 7 100 7 100 
Uji Wilcoxon Signed Rank Test p = 0,011 p = 1,000 

Uji Mann Whitney Pretest p = 0,520 
Uji Mann Whitney Posttest p = 0,001 

 
Hasil analisis Wilcoxon pada 

kelompok perlakuan diperoleh nilai p = 
0,011 sehingga p < 0,05 yang berarti 
terdapat perbedaan kemampuan 
berkonsentrasi antara pretest dan 
postest, sedangkan pada kelompok 
kontrol diperoleh nilai p sebesar 1,000 
sehingga p > 0,05 yang berarti tidak ada 
perbedaan kemampuan berkonsentrasi 
saat  pretest dan postest. Hasil analisis 
Mann Whitney saat pretest diperoleh 
nilai 0,520 sehingga p > 0,05 yang 
berarti tidak ada perbedaan kemampuan 
berkonsentrasi antara kelompok 
perlakuan dan kontrol sebelum 
pemberian perlakuan, sedangkan hasil 
analisis Mann Whitney saat postest 
diperoleh nilai p = 0,001, sehingga p < 
0,05 yang berarti terdapat perbedaan 
kemampuan berkonsentrasi antara 
kelompok perlakuan dan kontrol setelah 
pemberian perlakuan. 

 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh responden memiliki 
faktor resiko untuk terkena 
frontotemporal demensia. Faktor resiko 
tersebut diantaranya adalah faktor usia, 
riwayat keluarga dengan gejala FTD, 
pendidikan yang rendah, dan gaya hidup 
merokok. 

Berdasarkan teori the functional 
consequences (Miller, 2012), kondisi 
MCI dan SCI termasuk dalam negative 
functional consequences yaitu hasil dari 
perubahan usia dan faktor resiko yang 
didapatkan oleh seseorang. Faktor resiko 
yang ada pada responden baik kelompok 
perlakuan maupun kontrol adalah 
tingkat pendidikan, riwayat genetik, dan 
gaya hidup yang meliputi kebiasaan 
merokok dan mengonsumsi minuman 
beralkohol. Intervensi yang dapat 
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menstimulasi kognitif lansia dapat 
menjadi cara untuk mengubah negative 
functional consequences menjadi 
positive functional consequences. 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Wang (2007), 
reminiscence therapy dapat 
meningkatkan kognitif pada lansia 
dengan demensia pada usia 65 tahun 
keatas. Permainan kartu ceki merupakan 
permainan tradisional yang dapat 
menstimulai otak untuk meningkatkan 
atau mempertahan kognitif secara visual 
dan kinestetik. Permainan kartu ceki 
juga dapat sebagai salah satu cara untuk 
mengenang (reminiscence) masa lalu 
dengan bermain. 

Pada saat bermain responden akan 
mengelompokkan kartu-kartu ceki 
berdasarkan kelompok bunga atau 
berdasarkan pola kartu. Stimulasi visual 
didapatkan dari pola kartu, sedangkan 
stimulasi kinestetik berasal dari gerakan 
tangan yang mengambil kartu dan 
mengelompokkan kartu-kartu. Stimulasi 
ini akan merangsang sistem limbik 
terutama pada hipokampus untuk me-
recall ingatan masa lalu mengenai trik 
saat bermain kartu ceki, pola – pola 
kartu, dan kelompok kartu tadi yang 
disusun untuk membentuk nokang. 
Hipokampus sebagai pusat pembelajaran 
akan terus diasah melalui permainan 
kartu ceki yang dilakukan secara 
kontinu sehingga dapat meningkatkan 
kognitif. Amigdala sebagai kontrol dari 
emosi secara sinergis akan terangsang 
bersamaan dengan stimulasi pada 
hipokampus. Permainan kartu ceki yang 
menghibur karena dilakukan bersama 
dengan sesama lansia dapat 
menimbulkan perasaan yang bahagia 
dan menyenangkan. Lansia yang 
sebelumnya merasa sendiri karena 
terisolasi di rumah dan jarang 
berinteraksi dapat merasa senang akibat 
dari interaksi positif yang terjadi selama 
permainan berlangsung. 

Teori the functional consequences 
(Miller, 2012) menjelaskan bahwa 

konsekuensi fungsional menjadi negatif 
apabila terdapat peningkatan 
ketergantungan kepada seseorang. 
Lansia dengan gejala FTD memiliki 
ketergantungan terhadap keluarga. 
Contohnya dalam hal melakukan 
aktivitas sehari-hari, seperti (1) 
pemenuhan kebutuhan nutrisi dimana 
keluarga harus selalu mengambilkan 
makanan untuk lansia, (2) dalam hal 
pengawasan, keluarga harus selalu 
mengawasi lansia karena terkait faktor 
keamanan, (3) membatasi lansia untuk 
beraktivitas diluar rumah karena 
khawatir lansia tersesat karena lupa 
jalan pulang dan tidak dapat menjaga 
kemanan diri sendiri. Intervensi 
permainan kartu ceki yang termasuk 
dalam reminiscence therapy dapat 
digunakan untuk mengubah konsekuensi 
fungsional negatif tersebut menjadi 
konsekuensi fungsional positif. 
Konsekuensi fungsional positif dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk 
berfungsi secara optimal pada lansia, 
dalam arti lansia dapat melakukan 
aktivitas atau pemenuhan kebutuhan 
secara mandiri atau hanya sedikit 
memerlukan bantuan. Konsekuensi 
fungsional positif pada lansia dilihat dari 
aksi dan tindakan lansia yang memiliki 
tujuan. Tindakan tersebut juga dapat 
menimbulkan perubahan yang positif 
yang dilakukan dengan cara 
menyesuaikan antara kekurangan yang 
dimiliki dengan lingkungan mereka. 

Pada saat awal bermain kartu 
ceki, setiap responden dapat secara aktif 
untuk melakukan permainan dengan 
lawan mereka dengan menceritakan pula 
kenangan yang mereka miliki. 
Responden menjadi sangat antusias 
ketika peneliti dan kader memancing 
mereka dengan pertanyaan seputar kartu 
ceki dan bagaimana pengalaman mereka 
bermain kartu ceki dahulu. Pada saat 
proses bermain, tim peneliti mengamati 
bahwa terdapat peningkatan semangat, 
konsentrasi dan suasana hati (mood) 
pada responden. Responden terlihat 
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menikmati dan ceria saat proses 
bermain. Perubahan sikap responden 
tersebut didasarkan pada penggunaan 
kartu ceki yang dapat membuat 
nostalgia dan sebagai sarana untuk me-
recall pengalaman. Perubahan sikap 
responden juga didasarkan pada 
pergantian peran, dimana responden 
sebagai pengajar dapat mengajari lansia 
lain atau tim peneliti mengenai kartu 
ceki. Melalui pergantian peran, 
responden memperoleh harga diri dan 
semangat untuk hidup. 

Selama permainan kartu ceki, 
responden saling bertukar cara bermain 
pada lawan main masing – masing 
karena banyak trik yang dapat 
digunakan pada permainan ini. Pada 
cara ini, proses reminiscence pada 
permainan kartu ceki melibatkan tidak 
hanya memori episodik namun juga 
memori prosedural, sehingga 
reminiscence menstimulasi beberapa 
sistem memori (semantik, prosedural 
dan episodik). Responden juga 
menunjukkan peningkatan ingatan 
mengenai pembicaraan saat permainan 
berlangsung. Keluarga responden 
mengatakan bahwa responden 
tersenyum dan antusias ketika responden 
kembali ke rumah mereka dan 
menceritakan mengenai topik 
pembicaraan saat bermain kartu ceki.   

Amigdala yang merupakan bagian 
dari sistem limbik bertugas memproses 
stimulus dari interaksi positif selama 
bermain kartu ceki sehingga 
menghasilkan perasaan yang bahagia 
dan terhibur. Perasaan bahagia pada 
responden ternyata juga meningkatkan 
rasa kemandirian mereka dalam 
merawat diri dan dapat sadar untuk 
menjaga keselamatan diri mereka. Hal 
ini ditunjukkan dengan responden yang 
mulai sadar untuk berolahraga ringan 
untuk menjaga stamina tubuh, makan 
makanan yang berserat untuk mencegah 
konstipasi dan mulai mengurangi 
konsumsi obat – obatan saat sakit flu 
atau batuk ringan. Faktor yang 

mendorong terjadinya hal tersebut 
adalah keinginan atau semangat untuk 
hidup yang kembali ditemukan dari 
proses bertukar cerita masa lalu saat 
bermain kartu ceki. 

Permainan kartu ceki dapat 
dilakukan secara terprogram yang 
dilaksanakan oleh kader atau pihak 
puskesmas sehingga dapat dikontrol dan 
diawasi waktu pelaksanaannya. Jadwal 
bermain yang terprogram dengan baik 
akan membantu lansia untuk mengatur 
kegiatan sehari-harinya. Contoh jadwal 
permainan dilaksanankan saat pukul 
10.00 atau 11.00 siang mendekati waktu 
dhuhur dimana lansia rawan untuk tidur 
jika tidak ada aktivitas. Waktu yang 
digunakan untuk bermain akan 
mengurangi tidur lansia di siang hari 
sehingga dapat mencegah insomnia 
lansia pada malam hari. Dampak yang 
dapat diperoleh adalah lansia dapat 
beristirahat dengan nyaman pada malam 
hari, produksi hormon melatonin dapat 
berkerja dengan maksimal dan saat 
bangun pagi lansia dapat merasa segar 
dan memiliki suasana hati yang baik 
karena irama sirkadian tubuhnya telah 
kembali normal.  

Terdapat dua responden yang 
tidak mengalami perubahan dalam 
pengambilan keputusan, yaitu responden 
nomor R4 dan R7, kedua responden 
tersebut masih tidak mampu untuk 
mengatasi masalah yang mereka dan 
tidak dapat mengontrol diri mereka. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan mudah 
kesal saat kalah atau kesulitan dalam 
bermain kartu ceki. Diketahui kedua 
responden memiliki kebiasaan merokok 
dan termasuk dalam perokok moderat 
dimana dapat menghabiskan kurang dari 
sebelas batang per hari. Penelitian 
sebelumnya telah menyebutkan bahwa 
merokok dapat menyebabkan perubahan 
emosi yang negatif seperti cepat marah, 
hampa atau geram, cemas atau gelisah 
dan stres. Dampak negatif tersebut 
dikaitkan dengan akumulasi nikotin 
yang menumpuk dalam tubuh sehingga 
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dapat meracuni tubuh. Perubahan emosi 
yang negatif dapat dihubungkan dengan 
kemampuan responden dalam mengatasi 
masalah. Perilaku yang cepat marah, 
gelisah, cemas dan stres dapat 
menghambat seseorang untuk berpikir 
jernih dan sehat untuk menyelesaikan 
masalah.  
 
Kesimpulan Dan Saran  
 
Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa karakteristik responden lansia 
dengan FTD seluruhnya berusia 60 – 74 
tahun, memiliki riwayat keturunan FTD 
pada keluarga mereka, mayoritas 
pendidikan responden adalah tidak lulus 
SD dan lulusan SD, separuh responden 
memiliki kebiasaan merokok dan 
seluruh respoden tidak memiliki 
kebiasaan untuk mengonsumsi minuman 
beralkohol. Permainan kartu ceki dapat 
meningkatkan kognitif lansia dengan 
FTD melalui stimulasi visual dan 
kinestetik yang diproses di sistem limbik 
Permainan kartu ceki dapat menurunkan 
gejala frontotemporal demensia karena 
adanya interaksi positif selama 
permainan sehingga menimbulkan 
perasaan yang bahagia.  
 
Saran 

Bagi kader poysandu lansia 
permainan kartu ceki diharapkan dapat 
digunakan untuk sarana rekreasi bagi 
lansia saat posyandu lansia karena dapat 
mengurangi gejala FTD sekaligus untuk 
mensosialisasikan FTD. Bagi responden 
diharapkan dapat tetap aktif untuk terus 
bermain kartu ceki karena selain sebagai 
sarana hiburan, kartu ceki juga 
meningkatkan interaksi yang positif 
antara sesama lansia dan menjalin 
hubungan yang baik dengan keluarga. 
Peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
instrumen yang memiliki spesifisitas 
yang lebih akurat untuk menilai tingkat 
kognitif.  
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Abstrak: Intervensi yang sudah dilakukan belum memperlihatkan efektivitas 
dalam menyelesaikan diare.Hal ini terlihat dari masih terjadinya peningkatan 
kesakitan dan kematian balita akibat diare.Diare memiliki dampak yaitu 
menimbulkan dehidrasi berat yang jika tidak ditangani dapat mengakibatkan syok. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas terapi madu 
terhadap frekuensi diare dan bising usus pada anak usia balita. Penelitian ini 
menggunakan desain kuasi eksperimental dengan jenis nonequivalent control 
group before after design.Jumlah sampel 46 dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok kontrol dan intervensi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan pada frekuensi diare dan bising usus pada kedua 
kelompok (p= 0,000; ᾰ  = 0,05). Dapat disimpulkan bahwa pemberian madu 
efektif untuk menurunkan frekuensi diare dan bising usus. 
 
Kata kunci : Balita, Diare, Frekuensi Diare, Bising usus, Madu  

 
 

Abstract: Interventions that have been conducted have not shown effectiveness in 
resolving diarrhea. It is seen from the increase in morbidity and mortality due to 
diarrhea. Diarrhea has an impact which cause severe dehydration if left untreated 
can lead to shock. The purpose of this study was to identify the effectiveness of 
honey therapy against diarrhea and bowel frequency in children aged under five. 
This study used a quasi-experimental design with a nonequivalent control group 
types before after design. Number of samples 46 were divided into two groups: a 
control group and intervention. Results of this study showed significant 
differences in the frequency of diarrhea and bowel sounds in both groups (p = 
0.000; ᾰ  = 0.05). So it can be concluded that giving honey is effective to reduce 
the frequency of diarrhea and bowel sounds. 
 
 
Keywords: Under-Five-Children, Diarrhea, Frequency, Bowel Sounds, Honey 
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PENDAHULUAN  
Diare akut merupakan penyakit 

yang tersering terjadi pada anak 
berusia di bawah lima tahun, yang 
didefinisikan sebagai peningkatan 
secara tiba-tiba frekuensi dan 
perubahan konsistensi feses. 
Perubahan tersebut sering kali 
disebabkan oleh agen infeksius pada 
saluran pencernaan. Diare akut 
biasanya berlangsung tidak lebih dari 
14 hari dan membaik tanpa 
penanganan spesifik jika tidak 
disertai dengan dehidrasi 
(Hockenberry & Wilson, 2009) 

United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) dan WHO (2009) 
menjelaskan penanganan dan 
pengobatan diare  adalah dengan 
rehidrasi, nutrisi dan zat besi. 
Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia (2011) menetapkan lima 
pilar penatalaksanaan diare bagi 
semua kasus diare pada anak balita 
baik yang dirawat di rumah sakit 
maupun dirawat di rumah. Lima pilar 
tersebut adalah  dengan pemberian 
cairan atau rehidrasi, pemberian 
zink, pengobatan dietik dan  
pemberian ASI, pengobatan kausal, 
dan pengobatan simptomatik. Selain 
lima pilar di atas, terdapat alternatif 
pengobatan yang dapat digunakan 
pada anak diare yaitu dengan 
pemberian madu. 

Kaitan antara terapi madu dan 
diare dilakukan oleh Kajiwara 
(2012), menemukan bahwa madu 
murni memiliki aktivitas bakterisidal 
yang dapat melawan beberapa 
organisme enteropathogenic, 
termasuk diantaranya spesies dari 
Salmonella, Shigella dan E.Colli.Uji 
klinis dari pengobatan madu pada 
anak-anak yang menderita 
gastroenteritis telah diteliti oleh 
Adebolu (2005),dan menemukan 
bahwa  madu alami dapat 

menurunkan bakteri pada penyakit 
diare. Hal tersebut diperkuat oleh 
hasil penelitian Abdulrahman (2010) 
yang menemukan bahwa madu 
murni dapat memperbaiki mukosa 
pada usus dan lambung pada 
penyakit diare. 

Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia (2007) 
menjelaskan bahwa penyakit diare 
merupakan penyebab kematian 
nomor satu pada bayi (31,4%) dan 
balita (25,2%), Dan Prevalensi diare 
pada  balita  di wilayah DKI Jakarta 
tersebar merata, kasus diare tertinggi 
ditemukan di Jakarta Pusat (10,3%)  
dan Jakarta Utara (10,2%) 
(Kemenkes RI, 2007).  

Kasus anak balita dengan diare  
akut dalam 6 bulan terakhir (Juli – 
Desember 2014) di RS TNII AL Dr. 
Mintohardjo sekitar 108 balita dari 
312 pasien anak  yang dirawat di 
ruang anak.  

Banyaknya kasus diare 
terutama terjadi pada balita, hal ini 
memerlukan perhatian dari semua 
tenaga kesehatan termasuk 
perawat.Perawat memegang peranan 
penting dalam melakukan usaha 
pencegahan dan pengobatan diare. 
Peran perawat sebagai care giver  
dapat menerapkan terapi 
komplementer terapi madu untuk 
membantu menurunkan frekuensi 
diare dan bising usus pada balita 
dengan diare.  
 

METODE  
Penelitian ini dilakukan 

menggunakan desain kuasi 
eksperimental secara non equivalent 
control group before after design. 
Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
carasetiap anak yang memenuhi 
kriteria penelitian diikutsertakan 
sebagai sampel penelitian sampai 
kurun waktu tertentu sehingga 

Terapi Madu Efektif Untuk Menurunkan  Frekuensi Diare Dan Bising  Usus Pada Anak usia Balita  
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jumlah sampel yang diperlukan 
terpenuhi. Pemilihan sampel didasa   
rkan pada pertimbangan kriteria 
inklusi dan ekslusi yang dibuat oleh 
peneliti. Sesuai denga kriteria yang 
telah ditentukan, didapatkan jumlah 
responden 46 orang yaitu 23 
responden untuk kelompok 
intervensi dan 23 responden 
kelompok kontrol. 

Kriteria responden dalam 
penelitian ini adalah anak usia 1 
hingga < 5 tahun yang dirawat 
dengan diare akut dengan dehidrasi 
ringan sedang, anak mendapat terpi 
zink, lacto b dan cairan parenteral, 
serta tidak mengalami penyakit 
berat/ penyakit penyerta. Selain itu 
ibu/pengasuh bersedia berpartisipasi 
dalam penelitian, mampu 
berkomunikasi secara verbal dan non 
verbal, dan bersedia melakukan 
intervensi yang dianjurkan. 

Alat pengumpul data dalam 
penelitian ini berupa kuesioner 
tentang usia, jenis kelain, status gizi, 
kebiasaan cuci tangan, pemberian 
ASI, tingkat pengetahuan dan 
penghasilan orang tua. 

Lembar observasi responden 
berisi pemberian madu, frekuensi 
diare dan bising usus. Lembar 
observasi pemberian madu dan 
frekuensi diare diisi sendiri oleh 
orang tua/wali/pengasuh. Peneliti 
melakukan evaluasi frekuensi diare 
dan bising usus sebelum dan setelah 
intervensi pada hari rawat pertama 
dan keempat. 

Analisis data menggunakan 
program statistik dan dilakukan 
secara univariat dan bivariat. 
Analisis univariat dilakukan untuk 
mengidentifikasi karakteristik 
responden (usia, jenis kelamin, status 
gizi, tingkat pengetahuan orang tua, 
tingkat pendidikan orang tua, sosial 
ekonomi, status pemberian ASI dan 

kebiasaan cuci tangan orang tua), 
frekuensi diare dan bising usus pada 
kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol. 

Analisis bivariate untuk 
melihat perbedaan frekuensi diare 
dan bising usus pada kedua 
kelompok setelah intervensi 
menggunakan ujiMann Whitney dan 
t-test. 
 
HASIL 
Pengumpulan data dilakukan pada 
Mei sampai Juni 2015.Jumlah 
responden yang didapatkan adalah 
23 orang untuk kelompok intervensi 
dan 23 orang untuk kelompok 
kontrol. Sebagian besar usia yang 
terlibat minimal 21,75 bulan dan 
maksimal 44,35 bulan, berjenis 
kelamin perempuan dengan memiliki 
status gizi normal. Data karakteristik 
responden tersebut dlakukan uji 
homogenitas dengan caraMann 
Withney. Uji homogenitas yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa 
frekuensi diare dan bising usus kedua 
kelompok adalah setara (homogen) 

Pada tabel 1 memperlihatkan 
perbedaan frekuensi diare antara 
kelompok intervensi (pemberian 
zink, lacto B, cairan parenteral dan 
madu) dan kelompok kontrol  
(pemberian zink, lacto B, dan cairan 
parenteral). Hasil analisis bivariat 
menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang bermakna antara 
kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol(p= 0,000 :ᾰ = 0,05).  
 
Tabel 1 Perbedaan Frekuensi Diare 
Setelah Intervensi Antara Kelompok 
Intervensi dengan Kelompok Kontrol  
 

Frekuensi 
Diare 

Median 
(Minimum – 
Maksimum) 

p 
value 

Pemberian 
Madu 2 ( 0 – 2 ) 0,000 
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Tidak 
Diberikan 

Madu 
5 ( 3 – 6)  

 
Pada tabel 2 memperlihatkan 

perbedaan frekuensi bising usus 
antara kelompok intervensi 
(pemberian zink, lacto B, cairan 
parenteral dan madu) dan kelompok 
kontrol  (pemberian zink, lacto B, 
dan cairan parenteral). Hasil analisis 
bivariat menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang bermakna 
antara kelompok intervensi dan 
kelompok kontrol (p= 0,000 :ᾰ = 
0,05).  
 
Tabel 2 Perbedaan Frekuensi Bising 
Usus Setelah Intervensi Antara 
Kelompok Intervensi dengan 
Kelompok Kontrol  
 

Frekuensi 
Bising 
Usus  

N Rerata 
± s.d 

Mean 
Difference  
  (CI 95%) 

p 
value 

Pemberian 
Madu 

23 11,61 
± 2,01 10,74 – 12,48 

0,000 Tidak 
Diberikan 

Madu 

23 22,26 
± 3,51 20,74 – 23,78 

 
Pembahasan  

Pada penelitian diperoleh hasil 
yaitu terdapat perbedaan frekuensi 
diare dan bising usus pada kedua 
kelompok. Pada kelompok intervensi 
frekuensi  diare menurun dari rerata  
7,30 hingga 1,52. Hasil yang sama 
juga terlihat  pada variabel bising 
usus, namun sebaliknya terjadi pada 
kelompok kontrol frekuensi diare 
sedikit mengalami penurunan dari 
rerata 7,04 hingga 4,48.  

Kelompok intervensi 
merupakan kelompok yang 
memperoleh madu tiga kali dalam 
sehari sebanyak 2,5 ml. Madu 
mengandung Karboidrat, protein, 
mineral,  vitamin B Kompleks dan 
vitamin C. Vitamin C memiliki sifat 

sebagai anti inflamasi, anti bakteri, 
anti viral dan anti oksidan yang 
bermanfaat untuk memerangi bakteri 
resisten dan virus penyebab diare 
(Vallianou, 2014).  

Hal ini diperkuat oleh 
penelitian Bogdanov (2011) 
menyatakan madu memiliki efek 
antivirus, efek antijamur, dan 
antiparasit.Aktivitas antivirus 
terbukti dapat menghambat in vitro 
virus rubella dan herpes.Madu 
memiliki aktivitas antijamur terhadap 
dermatofit yang menyebabkan 
mikosis, epidermophyton, 
microsporum dan thrichophyton, 
spesies ini mempengaruhi manusia. 
Sedangkan aktivitas antiparasit madu 
dapat menghambat aktivitas 
leishmania. Efek madu sebagai 
antibakteri tidak langsung adalah 
dengan mengaktifkan system immun, 
efek anti inflamasi dan sebagai 
prebiotic activit. 

Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Wallace 
(2010) yang memberikan madu 
kepada balita sebagai anti bakteri dan 
prebiotik kepada balita diare. 

Intervensi pemberian madu 
merupakan wujud aplikasi teori 
Levine, ini dapat terlihat pada balita 
yang mengalami diare akut dengan 
dehidrasi ringan sedang mengalami 
penurunan terhadap frekuensi diare 
dan bising usus, sehingga dapat 
meningkatkan proses adaptasi anak 
terhadap perubahan fungsi sistem 
pencernaan akibat diare, sehingga 
konservasi energi dan konservasi 
struktual tercapai.  

Menurut Kamilah dan Sipriyadi 
(2013) madu mempunyai keunggulan 
lain yaitu mudah diperoleh, efek 
samping minimal, kaya akan zat 
karbohidrat, vitamin, mineral, 
protein. Hal tersebut dapat dilakukan 
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mandiri oleh perawat karena terapi 
ini merupakan terapi komplementer 

 
Kesimpulan  

Hasil penelitian ini menemukan 
bahwa madu efektif dalam mengatasi 
diare akut pada balita di RS. TNI AL 
Dr.Mintohardjo dengan cara 
mengurangi frekuensi diare dan 
bising usus. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 
disarankan kepada rumah sakit dapat 
dijadikan kebijakan untuk 
penatalaksanaan balita diare, dan 
perawat dapat menggunakan terapi 
komplementer terapi madu sebagai 
salah satu intervesi keperawatan. 
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METODE PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING DALAM 
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Abstract: Elderly is a person aged 60 years and older. Elderly are aging or 
aging, so there is a change in the function of the organs one of urinary organs. 
Urinary organ function decline in elderly often is urinary incontinence. Methods 
pelvic floor muscle training or pelvic floor muscle exercises (Kegel) is a method 
of training the muscles of the pelvic floor can reduce incontinence in elderly. This 
study aims to reduce urinary incontinence in the elderly. This study is a pre-
experimental study using pretest and posttest with measurement of urinary 
incontinence and of interventions for pelvic floor muscle training methods. 
Training methods of pelvic floor muscle training in the elderly is given for 3 
months to determine the effect of training. Respondents in this study were 30 
elderly people. The statistical used Wilcoxon Test. The result showed the P-value 
0,000 <α 0.05, which means there is influence of pelvic floor muscle training 
methods in reducing urinary incontinence the elderly in Desa Darungan 
kecamatan Pare kabupaten Kediri. With pelvic floor exercises can strengthen the 
muscles of the pelvic floor muscles pubocuccygeal mainly by training how to 
contract and relax the muscles of the pelvic floor. Suggested elderly can do this 
exercise to lower urinary incontinence. 
 
Keyword : Pelvic Floor Muscle Training, Urinary incontinence, Elderly. 
 
Abstrak: Lansia adalah seseorang yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Lansia 
mengalami proses penuaan atau aging, sehingga terdapat perubahan fungsi dari 
organ-organ salah satunya organ perkemihan. Penurunan fungsi organ perkemihan 
pada lansia yang tersering adalah inkontinensia urin. Metode pelvic floor muscle 
training atau latihan otot dasar panggul (kegel) adalah metode latihan otot-otot 
dasar panggul yang dapat menurunkan inkontinensia pada lansia. Penelitian ini 
bertujuan menurunkan inkontinensia urin pada lansia. Penelitian ini adalah 
penelitian pre-eksperimental menggunakan pretest dan posttest dengan 
pengukuran inkontinensia urin dan pemberian intervensi metode pelvic floor 
muscle training.  Pelatihan metode pelvic floor muscle training pada lansia 
diberikan selama 3 bulan untuk mengetahui pengaruh dari pelatihan. Responden 
dalam penelitian ini sejumlah 30 orang lansia. Uji statistik yang digunakan adalah 
Wilcoxon. Hasil penelitian di dapatkan P-value 0,000 < α 0,05 yang berarti ada 
pengaruh metode pelvic floor muscle training dalam menurunkan inkontinensia 
urin pada lansia di desa Darungan kecamatan Pare kabupaten Kediri. Dengan 
latihan otot dasar panggul dapat memeperkuat otot-otot dasar panggul terutama 
otot-otot pubocuccygeal dengan cara melatih cara berkontraksi dan 
merelaksasikan otot-otot dasar panggul. Disarankan lansia dapat melakukan 
latihan ini untuk menurunkan inkontinensia urin. 
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Kata Kunci: Pelvic Floor Muscle Training, Inkontinensia Urin, lansia. 

PENDAHULUAN 
Penuaan adalah suatu keadaan 

yang terjadi didalam kehidupan 
manusia. Proses menua merupakan 
proses sepanjang hidup, tidak hanya 
dimulai dari suatu waktu tertentu, 
tetapi dimulai sejak permulaan 
kehidupan. Menurut WHO dan 
Undang-Undang nomor 13 tahun 
1998 tentang kesejahteraan lanjut 
usia pada Bab 1 pasal 1 ayat 2 
menyebutkan bahwa umur 60 tahun 
adalah usia permulaan tua. Menua 
bukanlah suatu penyakit, tetapi 
merupakan proses yang berangsur-
angsur mengakibatkan perubahan 
yang kumulatif, merupakan proses 
menurunnya daya tahan tubuh dalam 
menghadapi rangsangan dari dalam 
dan luar tubuh yang berakhir dalam 
kematian. Secara global diprediksi 
populasi lansia terus mengalami 
peningkatan seperti tampak pada 
gambar di bawah ini. Populasi lansia 
di Indonesia diprediksi meningkat 
lebih tinggi dari pada populasi lansia 
di wilayah Asia dan global setelah 
tahun 2050. Bila dilihat dari struktur 
kependudukannya, secara global 
berstruktur tua dari tahun 1950. 
Sedangkan Asia dan Indonesia 
berstruktur tua dimulai dari tahun 
1990 dan 2000 (Kementrian 
Kesehatan RI, 2013). 

Bertambahnya usia lansia 
mengalami penurunan dari berbagai 
fungsi tubuh sehingga sering 
mengalami masalah kesehatan 
seperti inkontinensia. Inkontinensia 
urin adalah Inkontinensia urin adalah 
pengeluaran urin yang tidak 
terkendali pada waktu yang tidak 
dikehendaki dan tanpa melihat 
frekuensi maupun jumlahnya yang 
mana keadaan ini dapat 
menyebabkan masalah fisik, 

emosional, sosial dan higienis  bagi  
penderitanya  (Martin  dan  Frey, 
2005). 

Inkontinensia urin pada lansia 
dapat disebabkan karena penurunan 
fungsi organ, persalinan pada 
wanita, pembedahan, trauma serta 
penyakit sebelumnya yang dialami 
oleh lansia. Adanya masalah 
kesehatan inkontinensia urin pada 
lansia, maka dapat menyebabkan 
masalah personal hygine, serta 
masalah psikologis pada lansia. 
Salah satu penanganan inkontinensia 
urin pada lansia adalah dengan 
metode pelvic floor muscle exercise 
training. Metode pelvic floor muscle 
exercise training adalah metode 
melatih otot-otot dasar panggul yang 
mengalami penurunan fungsi 
selamam beberapa periode sehingga 
dapat menurunkan frekuensi 
inkontinensia urin pada lansia.  

Pemberian metode pelvic floor 
muscle training dapat menurunkan 
inkontinensia urin pada lansia 
sehingga masalah – masalah 
personal hygine dan masalah 
psikologis dapat teratasi. Hipotesis 
pada penelitian ini adalah ada 
pengaruh metode pelvic floor muscle 
training dalam menurunkan 
inkontinensia urin pada lansia di desa 
Darungan kecamatan Pare kabupaten 
Kediri  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
desain Quasy eksperiment dengan 
memberikan intervensi metode pelvic 
floor muscle training pada lansia 
dengan masalah inkontinensia urin 
dan dianalisis dengan uji Wilcoxon. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil Penelitian 
 
Data Umum 

 

a. Usia 

 

Berdasarkan gambar diatas, 
lebih dari separuh responden berusia 
50-60 tahun sebanyak 17 orang 
(53,1%) dan sebagian kecil lebih dari 
70 tahun sebanyak 3 orang (9,4%) 
b. Pendidikan 

 

 

Berdasarkan gambar diatas 
seluruhnya 30 responden (100%) 
berpendidikan SD. 

 
c. Berat Badan 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, 
berat badan responden adalah kurang 
dari 41 Kg sebanyak 2 responden 
(6,2%), 41 – 49 Kg sebanyak 10 
responden (31,2%), 50 – 57 Kg 

sebanyak 15 responden (46,9%) dan 
lebih dari 57Kg sebanyak 3 
responden (9,4%). 

 
d. Riwayat Persalinan 

 

 

Dari gambar diatas di dapatkan 
bahwa 100% responden memiliki 
riwayat persalinan spontan ( 
persalinan normal). 

 
Data Khusus 
 
a. Inkontinensia urin pada lansia di 

desa Darungan kecamatan Pare 
kabupaten Kediri sebelum 
dilakukan metode pelvic floor 
muscle training  

 
 
No Inkontinensia 

sebelum 
intervensi 

f % 

1 Ringan 6 20 
2 Sedang 18 60 
3 Berat 6 20 

Total 30 100 
 

Berdasarkan  tabel diatas, 
sebagian besar responden memiliki 
inkontinensia sedang sebanyak 18 
responden (60%) dan sebagian kecil 
memiliki inkontinensia berat 
sebanyak 6 responden (20%). 
 
b. Inkontinensia urin pada lansia di 

desa Darungan kecamatan Pare 
kabupaten Kediri setelah 
dilakukan metode pelvic floor 
muscle training 

 

Metode Pelvic Floor Muscle Training Dalam Menurunkan Inkontinensia Urin Pada Lansia 
Di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

(Didit Damayanti, Linda Ishariani)
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No Inkontinensia 

sebelum 
intervensi 

f % 

1 Ringan 26 86,7 
2 Sedang 4 13,3 
3 Berat 0 0 

Total 30 100 
 
Berdasarkan  tabel diatas, sebagian 
besar responden memiliki 
inkontinensia ringan sebanyak 26 
responden (86,7%) dan sebagian 
kecil memiliki inkontinensia sedang 
sebanyak 4 responden (13,3%). 
 
c. Analisis pengaruh metode pelvic 

floor muscle training dalam 
menurunkan inkontinensia urin 
pada lansia di desa Darungan 
kecamatan Pare kabupaten Kediri 
 

Uji wilcoxon signed 
ranks test ρ value α 

Inkontinensia Sebelum 
dan sesudah 

 
0,000 

 
0,05 

 
Dari tabel diatas didapatkan P-value 
0,000 < α 0,05 yang berarti ada 
pengaruh metode pelvic floor muscle 
training dalam menurunkan 
inkontinensia urin pada lansia di desa 
Darungan kecamatan Pare kabupaten 
Kediri. 

 

Pembahasan 
 

a. Identifikasi inkontinensia urin 
pada lansia di desa Darungan 
kecamatan Pare kabupaten 
Kediri sebelum dilakukan 
metode pelvic floor muscle 
training. 

 
Berdasarkan  hasil penelitian 

diatas didapatkan bahwa sebagian 
besar responden memiliki 
inkontinensia sedang sebanyak 18 
responden (60%) dan sebagian kecil 

memiliki inkontinensia berat dan 
ringan sebanyak 6 responden (20%). 
Inkontinensia   urin   adalah   
keluarnya   urin   yang   tidak   
terkendali sehingga menimbulkan 
masalah higienis dan sosial. 
Inkontinensia urin merupakan 
masalah yang sering dijumpai pada 
orang usia lanjut dan menimbulkan 
masalah fisik dan psikososial, seperti 
dekubitus, jatuh, depresi, dan isolasi 
dari lingkungan sosial (Iglesias et 
al,2000). Kelemahan otot dasar 
panggul dapat terjadi karena 
kehamilan, setelah melahirkan, 
kegemukan (obesitas), menopause, 
usia lanjut, kurang aktivitas   dan  
operasi   vagina.   Dengan 
menurunnya kadar hormon estrogen 
pada wanita di usia menopause (50 
tahun ke atas), akan terjadi 
penurunan tonus otot vagina dan 
otot pintu saluran kemih (uretra), 
sehingga menyebabkan terjadinya 
Inkontinensia urin. Faktor risiko 
yang lain adalah obesitas atau 
kegemukan, riwayat operasi 
kandungan dan lainnya juga berisiko 
mengakibatkan  Inkontinensia  urin. 
Resiko Inkontinensia urin meningkat 
pada wanita dengan nilai indeks 
massa tubuh  yang  lebih  besar,  
riwayat  histerektomi,  infeksi  urin,  
dan  trauma perineal. Penyebab 
Inkontinensia urin antara lain 
terkait dengan gangguan di saluran 
kemih bagian bawah, efek obat-
obatan, produksi urin meningkat atau 
adanya gangguan kemampuan/ 
keinginan ke toilet (Martin dan 
Frey,2005; Setiati dan pramantara, 
2007). 

Berdasarkan fakta dan teori 
diatas bahwa responden memiliki 
inkontinensia berat sebanyak 20% 
dan inkontinensia sedang sebanyak 
80%. Inkontinensia adalah suatu 
kondisi keluarnya urin yang tidak 
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terkendali. Responden penelitian 
memiliki masalah inkontinensia urin 
disebabkan karena seluruh 
responden lansia yang berjenis 
kelamin wanita dan sebagian besar 
responden berusia 50-60 tahun. 
Wanita yang berusia diatas 50 tahun 
mengalami menopause sehingga 
kemungkinan terdapat penurunan 
kadar hormon estrogen yang dapat 
mempengaruhi penurunan tonus otot 
vagina dan otot uretra yang dapat 
menyebabkan terjadinya 
inkontinensia urin.  

Berdasarkan fakta diatas 
didapatkan 3 responden memiliki 
berat badan lebih dari 57 Kg atau 
berat badan kategori gemuk. 
Kegemukan atau obesitas 
merupakan salah satu faktor yang 
dapat menyebabkan inkontinensia 
urin. Berat badan yang lebih akan 
menyebabkan regangan pada 
kandung kemih dan otot sekitarnya 
sehingga akan menyebabkan 
kebocoran urin terutama ketika 
batuk atau bersin. 

Selain faktor diatas, responden 
seluruhnya memiliki riwayat 
persalinan spontan atau normal. 
Riwayat pesalinan spontan dapat 
mempengaruhi perubahan struktur 
kandung kemih dan otot dasar 
panggul, struktur kandung kemih 
dan otot dasar panggul akan 
melemah yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi terjadinya 
inkontinensia urin.    

 
b. Identifikasi inkontinensia urin 

pada lansia di desa Darungan 
kecamatan Pare kabupaten 
Kediri setelah dilakukan metode 
pelvic floor muscle training 

 
Berdasarkan hasil penelitian 

diatas didapatkan bahwa sebagian 
besar responden memiliki 

inkontinensia ringan sebanyak 26 
responden (86,7%) dan sebagian 
kecil memiliki inkontinensia sedang 
sebanyak 4 responden (13,3%). 
Inkontinensia   urin   adalah   
keluarnya   urin yang tidak 
terkendali sehingga menimbulkan 
masalah higienis dan sosial. 
Inkontinensia urin merupakan 
masalah yang sering dijumpai pada 
orang usia lanjut dan menimbulkan 
masalah fisik dan psikososial, seperti 
dekubitus, jatuh, depresi, dan isolasi 
dari lingkungan sosial (Iglesias et al, 
2000). 

Senam kegel adalah senam 
yang berupa latihan otot dasar 
panggul yang bertujuan untuk 
memeperkuat otot-otot dasar panggul 
terutama otot-otot pubocuccygeal 
sehingga seorang wanita dapat 
memperkuat otot-otot saluran dan 
otot  vagina  (Dutton, 2012 : 151). 
Senam kegel adalah senam yang  
berfokus pada kontraksi dan  
relaksasi otot-otot yang berada  
dibagian dasar punggul atau disebut 
dengan otot kegel  (Proverawati, 
2011 : 55). Senam kegel adalah 
latihan otot dasar panggul untuk 
meningkatkan kekuatan otot 
panggul. (Khusna, 2015). 

Menurut Verawaty (2012:298) 
manfaat senam kegel antara lain: 
mengembalikan kekekuatan otot 
panggul, meningkat potensi serta 
intensitas orgasme, memperkuat 
daya cakram vagina, mencegah 
inkontinensia urine dan buang air 
kecil yang tidak bisa ditahan saat 
bersin atau batuk karena otot-otot 
panggul jadi lebih kuat. Kondisi ini 
bisa dibantu dengan terapi 
penggunaan otot-otot panggul, 
mencegah wasir atau ambeyen, 
meredakan hemoroida atau varises 
vulva, penyembuhan  luka perineum, 
memperbaiki respon seksual.  

Metode Pelvic Floor Muscle Training Dalam Menurunkan Inkontinensia Urin Pada Lansia 
Di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

(Didit Damayanti, Linda Ishariani)
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Berdasarkan fakta dan teori 
diatas terdapat penurunan 
inkontinensia urin pada lansia setelah 
diberikan latihan otot dasar panggul 
yang berupa latihan senam kegel  
sebanyak 4 kali sehingga dapat 
merangsang/melatih otot dasar 
panggul untuk kontraksi dan 
relaksasi yang pada akhirnya dapat 
mengontrol saat buang air kecil. 
Senam kegel adalah suatu latihan 
yang melatih kemampuan otot-otot 
dasar panggul berkontraksi sehingga 
dapat memaksimalkan fungsi otot-
otot dasar panggul dan dapat 
mengurangi inkontinensia urin. 

 
c. Analisis pengaruh metode pelvic 

floor muscle training dalam 
menurunkan inkontinensia urin 
pada lansia di desa Darungan 
kecamatan Pare kabupaten 
Kediri 

 

Berdasarkan fakta diatas 
didapatkan bahwa P-value 0,000 < α 
0,05 yang berarti ada pengaruh 
metode pelvic floor muscle training 
dalam menurunkan inkontinensia 
urin pada lansia di desa Darungan 
kecamatan Pare kabupaten Kediri. 
Senam kegel adalah senam yang 
berupa latihan otot dasar panggul 
yang bertujuan untuk memeperkuat 
otot-otot dasar panggul terutama 
otot-otot pubocuccygeal sehingga 
seorang wanita dapat memeperkuat 
otot-otot saluran dan otot  vagina  
(Dutton, 2012 : 151). Senam kegel 
adalah senam yang  berfokus pada 
kontraksi dan  relaksasi otot-otot 
yang berada dibagian dasar punggul 
atau disebut dengan otot kegel  
(Proverawati, 2011 : 55). Senam 
kegel adalah latihan otot dasar 
panggul untuk meningkatkan 
kekuatan otot panggul. (Khusna, 
2015). 

Menurut Verawaty (2012:298) 
manfaat senam kegel antara lain: 
mengembalikan kekekuatan otot 
panggul, meningkat potensi serta 
intensitas orgasme, memperkuat 
daya cakram vagina, mencegah 
inkontinensia urine dan buang air 
kecil yang tidak bisa ditahan saat 
bersin atau batuk karena otot-otot 
panggul jadi lebih kuat.  

Berdasarkan fakta dan teori 
diatas latihan otot dasar panggul 
dapat mempengaruhi kemampuan 
berkemih sehingga mengurangi 
inkontinensia urin pada lansia. 
Dengan latihan otot dasar panggul 
dapat memeperkuat otot-otot dasar 
panggul terutama otot-otot 
pubocuccygeal dengan cara melatih 
cara berkontraksi dan merelaksasikan 
otot-otot dasar panggul sehingga 
seorang wanita dapat memperkuat 
otot-otot saluran kemih dan otot  
vagina. Latihan ini tidak hanya 
dilakukan responden saat penelitian 
saja tetapi juga diterapkan setiap hari 
oleh responden sehingga otot-otot 
saluran kemih dan vagina bisa 
berkontraksi dan relaksasi dengan 
baik dan bisa mengontrol saat ada 
keingingan untuk BAK. 
 

Simpulan 
1. Inkontinensia urin pada lansia di 

desa Darungan kecamatan Pare 
kabupaten Kediri sebelum 
dilakukan metode pelvic floor 
muscle training sebagian besar 
dalam kategori sedang 

2. Inkontinensia urin pada lansia di 
desa Darungan kecamatan Pare 
kabupaten Kediri setelah 
dilakukan metode pelvic floor 
muscle training dalam kategori 
ringan 

3. Terdapat pengaruh metode 
pelvic floor muscle training 
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dalam menurunkan 
inkontinensia urin pada lansia di 
desa Darungan kecamatan Pare 
kabupaten Kediri 
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Abstract: Partus prematurus is borned of babies before 37 weeks of gestation 
complete. The combination of sociodemographic factors, infection factors, 
maternal, and genetic factors have an ieffect to occurrence of partus prematurus. 
The purpose of this study was to determine the factors that influence the incidence 
prematurus parturition. The design research was using observational analytic 
with corelasional and with cross sectional approach. Engineering samples using 
non-probability sampling with a sample of 40 respondents partus prematurus of 
Pura Raharja Surabaya. The independent variables is the factors that effected and 
dependent variable is incident partus prematurus. This research instrument used 
observation and quisoner. Analyzed of data was using Chi Square test with 
significance level ρ <0:05. The research result, showed 14 respondents extremely 
preterm, 14 preterm and 12 respondents respondents very preterm. Factors of 
fetal membrane rupture of 18 respondents. Test statistical test showed ρ = 0.41. 
Factors of abnormalities during pregnanc,16 respondent anemia, 10 respondent 
hidramnion and 6 respondent fetal congenital abnormalities. Test statistical test 
showed ρ = 0.34. Factors of stressful, 33 respondent high stress, 4 respondent low 
stress and 3 respondent secondary stress. Test statistical test showed ρ = 0.003. 
Factors sexual activity 9 respondent active do sexual activity. Test statistical test 
showed ρ = 0.043. It can be concluded that the factor of fetal membran ruptured, 
condition during pregnancy, stress and sexual activity affects the incidence 
prematurus parturition.The implication of this research is to provide knowledge 
for the nursing profession to giving care routinely of antenatal care the pregnant 
women so prevent a possible incident of partus prematurus. 

Keywords : Sexual Activity, Anemia, Congenital Fetal Abnormalities, Condition 
During Pregnancy, Partus Prematurus, Stress 

Abstrak: Partus prematurus adalah lahirnya bayi sebelumnya kehamilan berusia 
lengkap 37 minggu. Kombinasi faktor sosiodemografik, faktos infeksi, maternal, 
dan faktor genetik mempunyai pengaruh terhadap terjadinya partus prematurus. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kejadian partus prematurus. Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
observasional analitik dengan sifat korelasional dan dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampel menggunakan non probability sampling dengan jumlah 
sampel 40 responden partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja. Variabel 
independent yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dan variabel dependent yaitu 
kejadian partus prematurus. Instrumen penelitian ini menggunakan observasi dan 
kuisoner. Analisa data menggunakan Uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan 
ρ<0.05. Hasil penelitian didapatkan 14 responden extremely preterm, 14 
responden preterm dan 12 responden very preterm. Faktor ketuban pecah dini 18 
responden. Uji statistic didapatkan ρ = 0,41. Faktor  kelainan keadaan selama 
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hamil 16 orang anemia, 10 orang hidramnion dan 6 orang janin kelainan 
kongenital. Uji statistic didapatkan ρ = 0,34. Faktor keadaan stres 33 orang 
dengan keadaan stres tinggi, 4 orang stres rendah dan 3 orang stres menengah. Uji 
statistic didapatkan ρ = 0,003. Faktor aktifitas seksual 9 orang aktif melakukan 
aktifitas seksual. Uji statistic didapatkan ρ = 0,043. Dapat disimpulkan bahwa 
faktor ketuban pecah dini, keadaan selama hamil, stres dan aktifitas seksual 
mempengaruhi kejadian partus prematurus. Implikasi dari penelitian ini adalah 
memberikan masukan bagi profesi keperawatan dalam memberikan asuhan 
antenatal care secara rutin pada Ibu hamil sehingga mencegah kemungkinan 
kejadian partus prematurus. 

Kata Kunci: Aktifitas Seksual, Anemia, Janin Kelainan Kongenital, Keadaan 
Selama Hamil, Partus Prematurus, Stres 

PENDAHULUAN 
 

Usia kehamilan merupakan salah 
satu prediktor penting bagi kelangsungan 
hidup janin dan kualitas hidupnya. 
Kehamilan yang cukup bulan apabila 
berlangsung antara 37-41 minggu 
dihitung dari hari pertama siklus haid 
terakhir pada siklus 28 hari 
(Widjayanegara dalam Krisnadi, 2009). 
Kehamilan yang kurang dari 37 minggu 
(kurang dari 259 hari) sudah dimulainya 
kontraksi uterus disertai dengan 
perdarahan dan dilatasi serviks serta 
turunnya kepala bayi pada wanita hamil 
disebut partus prematurus (Oxorn, 2010). 
Faktor penyebab partus prematurus 
antara lain faktor sosio-demografik yang 
terdiri dari status marital, usia ibu, stres, 
kecemasan, depresi, pekerjaan ibu, 
aktifitas seksual, ras etnik, sosio-
ekonomi, dan faktor maternal yang terdiri 
dari inkompetensi serviks, riwayat 
abortus, interval kehamilan, paritas 
penyakit medis, ketuban pecah dini, 
faktor infeksi, serta faktor genetik 
(Krisnadi, 2009). Studi pendahuluan 
yang didapat melalui wawancara dengan 
perawat di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya masih didapatkan kejadian 
partus prematurus. Partus prematurus 
ditemukan pada pasien yang mengalami 
ketuban pecah dini, preeklamsi berat, 
kehamilan kembar, dan riwayat partus 
prematurus sebelumnya. Kejadian partus 
prematurus dapat dicegah dengan 
pemeriksaan antenatal untuk mengetahui 
tanda bahaya dan gejala yang 

memerlukan tindakan segera dari petugas 
kesehatan (Kumalasari, 2015). 

Partus prematurus bertanggung 
jawab terhadap 85% dari semua 
morbiditas dan mortilitas perinatal 
(Norwitz Errol R. & John, 2008). 
Kejadian partus prematurus berbeda pada 
setiap negara, di negara maju, misalnya 
Eropa, angkanya berkisar antara 5-11%. 
Partus prematurus di USA, pada tahun 
2000 sekitar satu dari sembilan bayi 
dilahirkan prematur (11,9%) dan di 
Australia kejadiannya sekitar 7%. Angka 
kejadian partus prematurus di negara 
yang sedang berkembang masih jauh 
lebih tinggi, misalnya di India sekitar 
30%, Afrika Selatan sekitar 15%, Sudan 
31%, dan Malaysia 10%. Kejadian bayi 
prematur di Indonesia masih berada di 
atas rata-rata negara lain yaitu mencapai 
30-40% padahal di negara maju hanya 
sebsar 10-15%. Angka kematian bayi 
prematur di Indonesia juga masih cukup 
tinggi yaitu mencapai 30-40% (Juliani, 
2007 dalam Rinawati, 2010). Studi 
pendahuluan pada tanggal 11 januari 
2016 yang dilakukan peneliti melalui 
wawancara dengan perawat di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya, didapatkan 
hasil dari 60 jumlah persalinan perbulan 
sekitar 30% mengalami partus 
prematurus. Partus prematurus ditemukan 
15% pada pasien yang mengalami 
ketuban pecah dini, 8% preeklamsi berat, 
2% kehamilan kembar, dan 5% pada 
pasien dengan riwayat partus prematurus 
sebelumnya. 
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Banyak faktor yang menyebabkan 
kejadian partus prematurus. Hal ini 
disebabkan karena adanya variasi 
karakteristik pada jalur yang menuju 
kejadian partus prematurus. Penyebab 
yang berkaitan dengan stres atau infeksi, 
aktivasi HPA fetus, overdistensi uterus 
atau KPD, maupun MMPs yang akan 
memainkan peranan penting. Peran 
tersebut menjadi jalur mikroorganisme 
masuk ke dalam tubuh melalui vagina. 
Mikroorganisme masuk ke dalam 
jaringan intrauteri dan kemudian 
menginvasi kantong amnion karena 
sususan anatomis yang menyediakan 
jalan masuk bagi penyebaran 
mikroorganisme. Susunan anatomis ini 
merupakan kutub bawah persambungan 
selaput janin dengan desidua yang 
menutupi koralis servikalis tersambung 
dengan vagina sehingga mikroorganisme 
dapat menginduksi pembentukan 
sitokinin yang memicu produksi 
prostaglandin. Pada akhirnya 
prostaglandin mengakibatkan kontraksi 
myometrium. Kontraksi spontan ini dapat 
menyebabkan terjadinya partus 
prematurus (Handono dalam Krisnadi, 
2009). 

Bayi yang lahir secara partus 
prematurus memiliki banyak masalah dan 
risiko. Masalah tersebut antara lain 
masalah perkembangan neurologi yang 
bervariasi dari gangguan neurologis 
berat, seperti serebral palsi, gangguan 
intelektual, retardasi mental 
(Prawirahardjo, 2009). Masalah lain yang 
muncul gangguan sensoris (kebutaan 
gangguan penglihatan, tuli) sampai 
gangguan yang lebih ringan seperti 
kelainan perilaku, kesulitan belajar dan 
berbahasa, gangguan konsentrasi/atensi 
dan hiperaktif (Widjayanegara dalam 
Krisnadi, 2009). Selain masalah 
gangguan perkembangan ada pula risiko 
kematian yang lebih tinggi, risiko 
penyakit, dan masalah pertumbuhan jika 
dibandingkan dengan bayi normal 
(Zhang et al. dalam Nafidah, 2015). 

Kejadian partus prematurus dapat 
dicegah dan dilakukan sejak awal, 
sebelum tanda-tanda persalinan muncul. 
Pengenalan pasien berisiko dapat 

dimulai, untuk diberi penjelasan dan 
dilakukan penilaian klinik terhadap 
partus prematurus serta pengenalan dapat 
segera dilakukan. Pencegahan ini dapat 
dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan 
memberikan pendidikan kesehatan 
kepada pasien tentang pemeriksaan 
antenatal secara rutin.  

Pemeriksaan antenatal adalah 
pemeriksaan kehamilan yang dilakukan 
untuk memeriksa keadaan ibu dan janin 
secara berkala, yang diikuti dengan 
upaya koreksi terhadap penyimpangan 
yang di temukan (Pedoman Pelayanan 
Antenatal di Tingkat Pelayanan Dasar, 
2004 dalam Kumalasari, 2015).  

Salah satu fungsi terpenting dari 
perawatan antenatal adalah untuk 
memberikan saran dan informasi pada 
seorang wanita mengenai tempat 
kelahiran yang tepat sesuai dengan 
kondisi dan status kesehatannya.  

Pemeriksaan dan pengawasan 
terhadap ibu hamil sangat perlu 
dilakukan secara teratur termasuk adanya 
jadwal kunjungan ulang I sampai IV 
(Dewi & Sunarsih, 2011). Pemeriksaan 
ini bertujuan untuk menyiapkan 
seoptimal mungkin fsik dan mental ibu 
serta anak selama dalam kehamilan, 
persalinan dan nifas sehingga didapatkan 
ibu dan anak yang sehat.  

Selain itu juga untuk mendeteksi 
dini adanya kelainan, komplikasi dan 
penyakit yang biasanya dialami oleh ibu 
hamil sehingga hal tersebut dapat dicegah 
dan diobati (Marmi, 2011). Dari latar 
belakang tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian guna mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi kejadian partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Desain Penelitian merupakan rencana 
penelitian yang disusun sedemikian rupa 
sehingga peneliti dapat memperoleh 
jawaban terhadap pertanyaan penelitian. 
Desain penelitian mengacu pada jenis 
atau macam penelitian yang dipilih untuk 
mencapai tujuan penelitian, serta 
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berperan sebagai alat dan pedoman untuk 
mencapai tujuan tersebut (Setiadi, 2007). 

Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian observasional analitik dengan 
sifat korelasional dan dengan pendekatan 
cross sectional yaitu jenis penelitian yang 
menekan waktu pengukuran atau 
observasi dari variabel independen dan 
dependen hanya pada satu kali pada satu 
saat jadi tidak ada tindak lanjut 
(Nursalam, 2011).   
 Peneliti menjelaskan analisa 
faktor yang mempengaruhi kejadian 
partus prematurus pada ibu bersalin di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan 21 
Maret – 27 Mei 2016 di Rumah Sakit 
Pura Raharja Surabaya. 
 Populasi dalam penelitian adalah 
subyek (misalnya manusia, pasien) yang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 
(Nursalam, 2011). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin 
dengan partus prematurus di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya dalam 
rentang tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 
dengan jumlah 40 responden.  

Sampling adalah proses 
menyeleksi porsi dari populasi untuk 
dapat mewakili populasi. Teknik 
sampling merupakan cara-cara yang 
ditempuh dalam pengambilan sampel, 
agar memperoleh sampel yang benar-
benar sesuai dengan keseluruhan subyek 
penelitian (Nursalam, 2011). Teknik 
sampling dalam penelitian ini adalah 
Probability Sampling dengan pendekatan 
Simple Random Sampling dimana 
menggunakan semua populasi sebagai 
sampel dalam penelitian ini sehingga 
jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi. 

Hair, dkk (2006) untuk analisa 
faktor, ukuran sampel yang 
direkomendasikan rasio 10:1 kasus untuk 
setiap variabel. Indikator dalam 
penelitian ini terdiri dari 4 variabel bebas 
dan 1 variabel terikat sehingga minimal 
ukuran sampel penelitian adalah 10 x 4 = 
40. Jadi, jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah minimal 40 
responden. 

Instrumen yang digunakan pada 
penelitian ini adalah observasi dan 

kuisoner. Observasi menggunakan 
lembar check list berisikan kejadian 
partus prematurus, ketuban pecah dini, 
dan keadaan selama hamil. Check list 
adalah daftar pengecek, beberapa / 
identitas lainnya dari sasaran 
pengamatan. Pengamat tinggal 
memberikan tanda check () pada daftar 
yang telah disediakan (Setiadi, 2013). 
Sedangkan kuisoner berisikan data 
demografi dari responden, faktor stres, 
faktor aktifitas seksual yang disajikan 
dalam bentuk pertanyaan. 

Teknik analisis data dilakukan 
dengan uji statistik dengan analisa 
univariate dan bivariate. Analisa 
univariate dilakukan terhadap tiap 
variabel dari hasil penelitian, sedangkan 
analisa bivariate dilakukan terhadap dua 
variabel yang diduga saling berhubungan 
atau berkorelasi. 

Peneliti melakukan analisa 
univariate dengan analisa deskriptif yang 
dilakukan untuk menggambarkan setiap 
variabel yang diteliti secara terpisah 
dengan membuat tabel frekuensi dari 
masing-masing variabel. 

Analisa analitik bivariate 
dilakukan terhadap dua variabel yang 
diduga saling berhubungan atau 
berkorelasi. Untuk mengetahui variabel 
independen dengan variabel dependen 
menggunakan uji statistik.  Penelitian ini 
dilakukan Uji Chi Square untuk faktor 
ketuban pecah, keadaan selama hamil, 
aktifitas seksual dan spearman untuk 
faktor stres dengan teknik komputerisasi 
menggunakan SPSS 22.0 dengan derajat 
kemaknaan ρ<0,05 artinya bila uji hasil 
statistik menunjukkan ρ<0,05 maka H0 
ditolak dan H1 diterima yang berarti ada 
pengaruh.  

 

HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Usia 
 

Tabel 5.1 Karakteristik responden 
berdasarkan usia pada kejadian partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 
Mei 2016 (n=40). 
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Hasil Penelitian 
 

Data umum menampilkan data demografi dan distribusi responden dalam bentuk 
tabel meliputi usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, status kehamilan, jumlah anak 
sebeumnya, riwayat partus prematurus dan riwayat abortus. 

 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 5.1 Karakteristik responden berdasarkan usia pada kejadian partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Usia Ibu Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. 20-24 tahun 9 22.5 
2. 25-29 tahun 10 25.0 
3. 30-34 tahun 11 27.5 
4. ≥35 tahun 10 25.0 

Total 40 100.0 

Tabel 5.1 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, ada sebesar 11 orang (27,5%) berusia 30-34 tahun, 
10 orang (25%) berusia ≥35 tahun, 10 orang (25%) berusia 25-29 tahun, dan 9 orang 
(22,5%) berusia 20-24 tahun. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  
 

Table 5.2: Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada kejadian partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40). 
 

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Tidak Tamat SD 5 12.5 
2. SD 5 12.5 
3. SMP 5 12.5 
4. SMA 15 37.5 
5. Perguruan Tinggi 10 25.0 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.2 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, ada sebesar 15 orang (37,5%) pendidikan SMA, 10 
orang (25%) pendidikan perguruan tinggi, 5 orang (12,5%) pendidikan tidak tamat SD, 5 
orang (12,5%) pendidikan SD, dan 5 orang (12,5%) pendidikan SMP. 

 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 

Tabel 5.3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada kejadian partus prematurus 
di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n 40). 

No. Pekerjaan Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Ibu Rumah Tangga 17 42.5 
2. Swasta 11 27.5 
3. PNS/TNI 7 17.5 
4. Wiraswasta 4 10.0 
5. Lain-lain 1 2.5 

Total 40 100.0 
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Tabel 5.3 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja, ada sebesar 17 orang (42,5%) ibu rumah tangga, 11 orang 
(27,5%) swasta, 7 orang (17,5%) PNS/TNI, dan 4 orang (10,0%) wiraswasta 

. 
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kehamilan 
 

Tabel 5.4 Karakteristik responden berdasarkan status kehamilan pada kejadian partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 
(n=40). 

No. Status Kehamilan Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. 1 10 25.0 
2. 2 14 35.0 
3. 3 9 22.5 
4. ≥3 7 17.5 

Total 40 100.0 
 
Tabel 5.4 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus  di 

Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, ada sebesar 14 orang (35,0%) status kehamilan ke-
2, 10 orang (25,0%) status kehamilan ke-1, 9 orang (22,5%) status kehamilan ke-3, dan 7 
orang (17,5%) status kehamilan ke-≥3. 
 
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anak Sebelumnya 
 

Tabel 5.5 Karakteristik responden berdasarkan jumlah anak sebelumnya pada kejadian 
partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 
(n=40). 

No. Jumlah Anak Sebelumnya Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. 0 13 32.5 
2. 1 11 27.5 
3. 2 13 32.5 
4. ≥3 3 7.5 

Total 40 100.0 
 
Tabel 5.5 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus di 

Rumah Sakit Prima Raharja, ada sebesar 13 orang (32,5%) jumlah anak sebelumnya 2, 13 
orang (32,5%) jumlah anak sebelumnya tidak ada, 11 orang (27,5%) jumlah anak 
sebelumnya 1, dan 3 orang (7,5%) jumlah anak sebelumnya ≥3. 

 
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Partus Prematurus. 

 
Tabel 5.6 Karakteristik responden berdasarkan riwayat partus prematurus pada kejadian 
partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja pada bulan Maret-Mei 2016 (n=40). 

No. Riwayat Partus Prematurus Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Tidak 19 47.5 
2. Ya 21 52.5 

Total 40 100.0 
 
Tabel 5.6 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus di 

Rumah Sakit Pura Raharja, ada sebesar 21 orang (52,5%) yang mengalami riwayat partus 
prematurus sebelumnya dan 19 orang (47,5%) tidak mengalami riwayat partus 
prematurus sebelumnya. 
 

Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Partus Prematurus Pada Ibu Bersalin 
Di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya 

(Ayu Citra Maya Sari, Puji Hastuti, Dhini Widyaningsih)

azh
Oval



1024 1024 
 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Abortus 
 

Tabel 5.7 Karakteristik responden berdasarkan riwayat abortus pada kejadian partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40). 
 

No. Riwayat Abortus Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Tidak 35 87.5 
2. Ya 5 12.5 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.7 menunjukan bahwa dari 40 Ibu yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, ada sebesar 35 orang (87,5%) tidak mengalami 
riwayat abortus sebelumnya dan 5 orang (12,5%) mengalami riwayat abortus 
sebelumnya. 

 
1.1.2 Data Khusus 

Data khusus yang ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi, disajikan data 
tentang faktor ketuban pecah dini, keadaan selama hamil, stres dan aktifitas seksual 
dengan data partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, serta analisa data 
menggunakan Chi-square dengan ρ ≤ 0,05. 

 
1. Partus Prematurus  
 

Tabel 5.8 Kejadian partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya pada 
tanggal 21 Maret - 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Partus Prematurus Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. 32-36 minggu 14 35.0 
2. 28-32 minggu 12 30.0 
3. 20-27 minggu 14 35.0 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.8 menunjukan bahwa dari 40 orang yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya sebesar 14 orang (35,0%) extremly preterm, 14 
orang (35,0%) preterm dan 12 orang (30,0%) very preterm. 

 
2. Ketuban Pecah Dini 
 

Tabel 5.9 Faktor Ketuban Pecah Dini pada kejadian partus prematurus Rumah Sakit Pura 
Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret - 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Ketuban Pecah Dini Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Tidak 22 55.0 
2. Ya 18 45.0 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.9 menunjukan bahwa dari 40 orang yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit  Pura Raharja Surabaya sebesar 18 orang (55,0%) ibu mengalami ketuban 
pecah dini dan 22 orang (45,0%) tidak mengalami ketuban pecah dini. 
3. Keadaan Selama Hamil 
 

Tabel 5.10 Faktor Keadaan Selama Hamil pada kejadian partus prematurus di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret - 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Keadaan Selama Hamil Frekuensi (f) Prosentase (%) 
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1. Tidak 8 20.0 
2. Hidramnion 10 25.0 
3. Janin Kelainan Kongenital 6 15.0 
4. Anemia 16 40.0 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.10 menunjukan bahwa dari 40 orang yang mengalami partus prematurus 
di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya sebesar 16 orang (40,0%) anemia, 10 orang 
(25,0%) Hidramnion, 8 orang (20,0%) tidak mengalami keadaan kelainan selama hamil 
dan 6 orang (15,0%) janin kelainan kongenital. 
 
4. Stres 
 

Tabel 5.11 Faktor Stres pada kejadian partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Stres Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Rendah 4 10.0 
2. Menengah 3 7.5 
3. Tinggi 33 82.5 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.11 menunjukan bahwa dari 40 orang yang mengalami partus prematurus 
di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya sebesar 33 orang (82,5%) dengan keadaan stres 
tinggi, 4 orang (10,0%) stres rendah dan 3 orang (7,5%) stres menengah. 

 
5. Aktifitas Seksual 
 

Tabel 5.12 Faktor Aktifitas Seksual pada kejadian partus prematurus di Rumah Sakit Pura 
Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40).  

 No. Aktifitas Seksual Frekuensi (f) Prosentase (%) 
1. Tidak Aktif 31 77.5 
2. Aktif 9 22.5 

Total 40 100.0 
 

Tabel 5.12 menunjukan bahwa dari 40 orang yang mengalami partus prematurus 
di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya sebesar 31 orang (77,5%) tidak aktif melakukan 
aktifitas seksual dan 9 orang (22,5%) aktif melakukan aktifitas seksual. 
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6. Hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Kejadian Partus Prematurus di Rumah Sakit 
Pura harja Surabaya 

 
Tabel 5.13 Hubungan ketuban pecah dini dengan kejadian partus prematurus di Rumah 

Sakit Pura harja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Partus Prematurus 
Ketuban Pecah Dini Jumlah 

Ya Tidak ∑f % f % f % 
1. 32-36 minggu 4 28.6 10 71.4 14 100.0 
2. 28-32 minggu 9 75.0 3 25.0 12 100.0 
3. 20-27 minggu 5 35.7 9 64.3 14 100.0 

Total 18 45.0 22 55.0 40 100.0 
Chi Square ρ=0,041 

 
Tabel 5.13 menunjukan bahwa dari 40 responden didapatkan sebesar 45,0% yang 

mengalami ketuban pecah dini dan 55,0% tidak mengalami pecah ketuban dini. Hasil uji 
statistik dengan menggunakan Pearson Chi Square untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara dua variable yaitu dengan ketuban pecah dini ladengan kejadian partus 
prematurus didapatkan ρ=0,041. Hal ini menunjukan bahwa ρ<0,05 berarti H₀ ditolak 
yang berarti terdapat hubungan antara ketuban pecah dini dengan partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya. 

 
7. Hubungan keadaan selama hamil dengan kejadian partus prematurus di Rumah Sakit 

Pura Raharja Surabaya (n=40). 
 

Tabel 5.14 Hubungan keadaan selama hamil dengan kejadian partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 
(n=40) 

No. Partus 
Prematurus 

Keadaan Selama Hamil Jumlah 

Tidak Hidramnion 
Janin 

Kelainan 
Kongenital 

Anemia ∑f % 

f % f % F % f %   
1. 32-36 minggu 3 21.4 5 35.7 1 7.1 5 35.7 14 100 
2. 28-32 minggu 1 8.3 5 41.7 0 0 6 50.0 12 100 
3. 20-27 minggu 4 28.6 0 0 5 35.7 5 35.7 14 100 

Total 8 20.0 10 25.0 6 15.0 16 40.0 40 100 
Chi Square ρ=0.034 

 
Tabel 5.14 menunjukan bahwa dari 40 responden didapatkan sebesar 40,0% yang 

mengalami anemia dan 25,0% mengalami hidramnion, 20,0% tidak mengalami keadaan 
selain hamil dan 15,0% mengalami janin kongenitial. Hasil uji statistik dengan 
menggunakan Pearson Chi Square untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua 
variable yaitu dengan keadaan selama hamil dengan kejadian partus prematurus 
didapatkan ρ=0,034. Hal ini menunjukan bahwa ρ<0.05 berarti H₀ ditolak yang berarti 
terdapat hubungan antara keadaan selama hamil dengan partus prematurus di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya. 
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8. Hubungan stres dengan kejadian partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya (n=40) 

 
Tabel 5.15 Hubungan stres dengan kejadian partus prematurus di Rumah Sakit Pura 

Raharja Surabaya (n=40). 

No. Partus 
Prematurus 

Stres Jumlah 

Rendah Menengah Tinggi Sangat 
Tinggi ∑ f % 

f % f % f % f %   
1. 32-36 minggu 4 28.6 3 21.4 7 50.0 0 0.0 14 100 
2. 28-32 minggu 0 0.0 0 0.0 12 0.0 0 0.0 12 100 
3. 20-27 minggu 0 0.0 0 0.0 14 35.7 0 0.0 14 100 

Total 4 10.0 3 7.5 6 15.0 0 0.0 40 100 
Spearman ρ=0.01 

 
Tabel 5.15 menunjukan bahwa dari 40 responden didapatkan sebesar 15,0% 

mengalami stres tinggi dan 10,0% stres rendah, 7,5% stres menengah dan 0% mengalami 
stres sangat tinggi. Hasil uji statistik dengan menggunakan Spearman  untuk mengetahui 
apakah ada hubungan antara dua variable yaitu stres dengan kejadian partus prematurus 
didapatkan ρ=0,01. Hal ini menunjukan bahwa ρ<0,05 berarti H₀ ditolak yang berarti 
terdapat hubungan antara stres dengan partus prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya. 

 
9. Hubungan aktifitas seksual dengan kejadian partus prematurus di Rumah Sakit Pura 

Raharja Surabaya (n=40). 

Tabel 5.16 Hubungan aktifitas seksual dengan kejadian partus prematurus di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya pada tanggal 21 Maret – 27 Mei 2016 (n=40). 

No. Partus Prematurus 
Aktifitas Seksual Jumlah 

Ya Tidak ∑f % f % f % 
1. 32-36 minggu 0 0.0 14 100.0 14 100.0 
2. 28-32 minggu 4 33.3 8 66.7 12 100.0 
3. 20-27 minggu 9 35.7 9 64.3 14 100.0 

Total 9 22.5 31 77.5 40 100.0 
Chi Square ρ=0,043 

 
Tabel 5.16 menunjukan bahwa dari 40 responden didapatkan sebesar 77,5% tidak 

aktif melakukan aktifitas seksual dan 22,5% aktif melakukan aktifitas seksual. Hasil uji 
statistik dengan menggunakan Pearson Chi Square untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara dua variable yaitu dengan aktifitas seksual dengan kejadian partus 
prematurus didapatkan ρ=0,043. Hal ini menunjukan bahwa ρ<0,05 berarti H₀ ditolak 
yang berarti terdapat hubungan antara aktifitas seksual dengan partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja. 

PEMBAHASAN 

Faktor Ketuban Pecah Dini Dengan 
Partus Prematurus 
 

Hasil penelitian yang 
dikumpulkan dari 40 responden, 
didapatkan bahwa ibu partus prematurus 

di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya 
diakibatkan oleh beberapa penyebab 
diantaranya ketuban pecah dini sebesar 
18 orang (55,0%). Peneliti berasumsi 
bahwa ketuban pecah dini  kemungkinan 
besar mempunyai pengaruh pada 
kejadian partus prematurus karena 
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ketuban yang pecah sebelum usia 
kehamilan kurang dari 37 minggu akan 
menyebabkan janin mengalami 
pergerakan sehingga terjadinya kontraksi 
pada rahim. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya partus prematurus. 

Saifudin (2010) menjelaskan 
bahwa pecahnya selaput ketuban berkaita 
dengan perubahan proses biokimia yag 
terjadi dalam kolagen matriks ekstra 
seluler amnion, karion, dan apoptosis 
membrane janin. Membran janin dari 
desidua bereaksi terhadap stimuli seperti 
infeksi dan peregangan selaput ketuban 
dengan memproduksi mediator seperti 
prostaglandin, sitokinin, dan protein 
hormon yang merangsang aktifitas matrix 
degrading enzyme. Selaput ketuban 
sangat kuat pada kehamilan muda. Pada 
trimester ketiga selaput ketuban mudah 
pecah. Melemahnya kekuatan selaput 
ketuban ada hubungannya dengan 
pemebesaran uterus, kontraksi rahim dan 
gerajan janin sehingga dapat 
menyebabkan ketuban pecah dini. 
Ketuban pecah dini merupakan pecahnya 
ketuban sebelum waktunya 
melahirkan/sebelum inpartu, pada 
pembukaan < 4cm (fase laten). 

Hal ini dapat terjadi pada akhir 
kehamilan maupun jauh sebelum 
waktunya melahirkan. Ketuban pecah 
dini partus prematurus adalah ketuban 
pecah dini sebelum usia kehamilan 37 
minggu. KPD yang terjadi lebih dari 12 
jam sebelum waktunya melahirkan 
(Joseph & Nugroho, 2010).    

                                                                                                                                                                                                                                                          
Faktor Keadaan Selama Hamil 
Dengan Partus Prematurus 
 

Hasil penelitian terhadap 40 
responden yang mengalami partus 
prematurus didapatkan bahwa dari 40 
responden ibu yang mengalami gangguan 
keadaan selama hamil sebesar 16 orang 
(40%) anemia, 10 orang (25%) 
hidramnion, 8 orang (20%) dan 6 orang 
(15%) janin kelainan kongenital. Peneliti 
berasumsi adanya gangguan keadaan 
selama hamil dapat mempengaruhi 
kejadian partus prematurus. Krisnadi 
(2009)  menjelaskan bahwa berbagai 

penyakit ibu, kondisi dan pengobatan 
medis akan mempengaruhi keadaan 
kehamilan dan dapat berhubungan atau 
meningkatkan kejadian partus 
prematurus. Penyakit sistemik terutama 
yang melibatkan sistem peredaran darah, 
oksigenasi atau nutrisi ibu dapat 
menyebabkan gangguan sirkulasi 
plasenta yang akan mengurangi nutrisi 
dan oksigen bagi janin. Penyakit-
penyakit ini dapat menyebabkan 
gangguan pertumbuhan janin dalam 
rahim dan meningkatkan kejadian 
preeklampsi/eklampsi yang juga sering 
terjadi menjadi penyebab partus 
prematurus buatan untuk untuk 
menyelamatkan ibu dan janin dari 
kematian. 

Terjadinya anemia dalam kehamilan 
bergantung dari jumlah persediaan besi 
dalam hati, limpa dan sumsum tulang. 
Selama masih mempunyai cukup 
persendiaan besi Hb tidak akan turun dan 
jika persediaan ini habis Hb akan turun 
ini terjadi pada bulan ke 5 – 6 kehamilan, 
pada waktu janin membutuhkan banyak 
zat besi, anemia akan mengurangi 
kemampuan metabolisme tubuh sehingga 
mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan janin dalam rahim, bila 
terjadi anemia pengaruhnya terhadap 
hasil konsepsi adalah terjadinya partus 
prematurus, cacat bawaan, cadangan besi 
kurang, kematian janin dalam 
kandungan, perdarahan antepartum, 
ketuban pecah dini dan mudah terjadi 
infeksi (Mochtar, 2007). 

Hidramnion sering ditemukan 
plasenta yang besar, gejalanya terjadi 
sebagai akibat penekanan uterus yang 
besar kepada organ-organ seputarnya. 
Hidramnion menyebabkan uterus 
meregang sehingga dapat menyebabkan 
partus prematurus. Hidramnion akut 
biasanya terjadi pada trimester kedua dan 
kehamilan sering berakhir pada 
kehamilan 28 minggu. Hidramnion 
kronis terjadinya perlahan-lahan pada 
kehamilan yang lebih tua. Keluhannya 
tidak hebat. Hidramnion harus dianggap 
sebagai kehamilan dengan resiko tinggi 
karena dapat membahayakan ibu dan 
anak. Prognosis anak kurang baik karena 
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adanya kelainan kongenital dan prematur 
(Wiknjosastro, 2007). 

Kelainan kongenital atau cacat 
bawaan merupakan kelainan dalam 
pertumbuhan struktur bayi yang timbul 
sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. 
Bayi yang dilahirkan dengan kelainan 
kongential, umunya akan dilahirkan 
sebagai BBLR atau bayi kecil. BBLR 
dengan kelainan kongenital diperkirakan 
20% meninggal dalam minggu pertama 
kehidupannya (Saifuddin, 2010).  

 
Faktor Stres Dengan Partus 
Prematurus 

Hasil penelitian terhadap 40 
responden mengalami partus prematurus 
di Ruamh Sakit Pura Raharja Surabaya 
sebesar 33 orang (82,5%) dengan 
keadaan stres tinggi, 4 orang (10,0%) 
stres rendah dan 3 orang (7,5%) stres 
menengah. Peneliti berasumsi bahwa 
faktor stres juga dapat menyebabkan 
kejadian partus prematurus. Namun stres 
juga dapat dipengaruhi oleh beban 
pekerjaan ibu, usia ibu, dan status 
kehamilan. 

Stres pada ibu dapat meningkatkan 
kadar katekolamin dan kortisol yang 
mengaktifan placental corticotrophin 
leasing hormone dan mempresipitasi 
persalinan melalui jalur biologis. Stres 
juga mengganggu fungsi imunitas yang 
dapat menyebabkan reaksi inflamasi atau 
infeksi intraamnion dan akhirnya 
merangsang proses persalinan (Krisnadi, 
2009). 

 
Faktor Aktifitas Seksual Dengan 
Partus Prematurus  

Hasil penelitian terhadap 40 
responden yang mengalami partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya sebsar 9 orang (22,5%) aktif 
melakukan aktifitas seksual. Penelitian 
berasumsi bahwa faktor aktifitas seksual 
mempengaruhi kejadian partus 
prematurus karena aktifitas seksual dapat 
memicu kontraksi uterus sehingga dapat 
terjadi partus prematurus. Aktifitas 
seksual yang dapat mempengaruhi partus 
prematurus meliputi melakukan koitus 
selama hamil, mengalami puncak 

hubungan seksual saat melakukan 
hubungan seksual, mengalami ejakulasi 
dan suami mengeluarkan cairan semen 
dan sperma ke dalam vagina. 

Aktivitas seksual adalah tindakan 
fisik atau mental yang menstimulasi, 
merangsang, dan memuaskan secara 
jasmaniah. Tindakan itu dilakukan 
sebagai cara yang penting bagi seseorang 
untuk mengekspresikan perasaan dan 
daya tarik kepada orang lain (Nugraha, 
Boyke Dian, 2010). Aktivitas seksual 
berhubungan dengan kejadian partus 
premauturs sehubungan dengan akibat 
langsung cairan semen terhadap inisiasi 
persalinan atau akibat penjalaran sendens 
mikroflora vagina yang patogen saat 
koitus (Krisnadi, 2009).  

 

Kejadian Partus Prematurus 
Hasil penelitian pada tabel 5.1 

menunjukkan bahwa dari 40 ibu yang 
mengalami partus prematurus di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya mengenai 
usia, pada usia 30-34 tahun sebesar 11 
orang (27,5%), usia 35 tahun sebesar 10 
orang (25%), usia 25-29 tahun 10 orang 
(25%), dan usia 20-24 tahun sebesar 9 
orang (22,5%). Krisnadi (2009) 
menyatakan bahwa kehamilan remaja 
secara riwayat ginekologis yang relatif 
muda akan meningkatkan kejadian partus 
prematurus pada usia kehamilan < 33 
minggu, wanita usia > 35 tahun juga 
meningkat risikonya untuk mengalami 
partus prematurus. Peneliti berasumsi 
bahwa angka kejadian partus prematurus 
terbesar di dominasi pada usia 30 – 34 
tahun, secara garis besar kejadian partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya rata-rata usia yang tidak 
berisiko antara 20-24 tahun meskipun 
secara reproduksi termasuk usia 
produktif. Usia reproduktif yang sehat 
pada orang wanita berkisar 20-30 tahun 
jika dengan usia ibu yang kurang dari 20 
tahun dapat berisiko terhadap berat badan 
lahir bayi dan sistem reproduksi belum 
sempurna. 

Hasil penelitian mengenai jumlah 
paritas pada tabel menunjukkan bahwa 
dari 40 ibu yang mengalami partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja, 

Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Partus Prematurus Pada Ibu Bersalin 
Di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya 

(Ayu Citra Maya Sari, Puji Hastuti, Dhini Widyaningsih)

azh
Oval



1030 1030 
 

ada sebesar 14 orang (35,0%) dengan 
paritas 2 kali, 10 orang (25,0%) dengan 
paritas 1 kali, 9 orang (22,5%) dengan 
paritas 3 kali, dan 7 orang (17,5%) 
dengan paritas > 3 kal. Hal ini tidak 
sesuai menurut Krisnadi (2009) yang 
menyatakan bahwa partus prematurus 
sering terjadi pada kehamilan pertama 
dan kejadiannya akan berkurang dengan 
meningkatnya jumlah paritas yang cukup 
bulan sampai dengan paritas keempat. 
Peneliti berasumsi bahwa pada penelitian 
ini, keadaan uterus setiap individu 
berbeda-beda sehingga memungkinkan 
angka kejadian terbesar didominasi pada 
jumlah paritas yang tidak berisiko 2 kali, 
sedangkan ibu yang mempunyai paritas > 
3 kali kejadian paling sedikit. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari 40 ibu yang mengalami 
partus prematurus di Rumah Sakit Pura 
Raharja, ada sebesar 17 orang (42,5%) 
ibu rumah tangga, 11 orang (27,5%) 
swasta, 7 orang (17,5%) PNS/TNI, dan 4 
orang (10,0%) wiraswasta. Menurut 
Krisnadi (2009) menyatakan bahwa 
kejadian partus prematurus lebih rendah 
pada ibu hamil yang bukan pekerja 
dibandingkan ibu pekerja yang hamil. 
Peneliti berasumsi bahwa pada penelitian 
ini, angka kejadian partus prematurus 
terbesar di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya didominasi pada ibu pekerja 
daripada ibu bukan bekerja dikarenakan 
beban pikiran pada ibu pekerja lebih 
berat dan hal ini dapat mengakibatkan 
stres pada ibu sehingga kejadian partus 
prematurus lebih banyak pada ibu 
pekerja. 

Hasil penelitian mengenai 
pendidikan menunjukkan bahwa dari 40 
ibu yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, ada 
sebesar 15 orang (37,5%) pendidikan 
SMA, 10 orang (25%) pendidikan 
perguruan tinggi, 5 orang (12,5%) 
pendidikan tidak tamat SD, 5 orang 
(12,5%) pendidikan SD, dan 5 orang 
(12,5%) pendidikan SMP. Peneliti 
berasumsi bahwa setiap wanita hamil 
menghadapi komplikasi yang dapat 
mengancam jiwanya, oleh karena itu 
adanya pemeriksaan kehamilan/asuhan 

antenatal selama periode kehamilan 
sangat diperlukan. Krisnadi (2009) 
menyatakan bahwa ibu hamil yang tidak 
mendapat pemeriksaan kehamilan, tidak 
mendapat pelayanan pemeriksaan 
kehamilan yang berkualitas meningkat 
risikonya untuk mengalami partus 
prematurus. Peneliti berasumsi bahwa ibu 
yang pendidikan terakhirnya rendah akan 
mempengaruhi pemeriksaan kehamilan 
yang kurang dan berakibat pada kondisi 
suatu kehamilan. Pengawasan yang 
dilakukan tidak hanya dari petugas 
kesehatan saja pada saat pemeriksaan 
kehamilan, namun pengetahuan ibu hamil 
dan keluarga mengenai tanda-tanda 
bahaya kehamilan menjadi faktor 
pendukung pencegahan terjadinya 
komplikasi pada kehamilan. 

Hasil penelitian mengenai riwayat 
partus prematurus menunjukkan bahwa 
dari 40 ibu yang mengalami partus 
prematurus di Rumah Sakit Pura Raharja, 
ada sebsar 21 orang (52,5%) yang 
mengalami riwayat partus prematurus 
sebelumnya. Peneliti berasumsi dari data 
yang terkumpul bahwa ibu dengan 
riwayat partus prematurus sebelumnya 
akan mempunyai risiko kejadian partus 
prematurus. Krisnadi (2009) menjelaskan 
bahwa Ibu yang mempunyai riwayat satu 
kali partus prematurus sebelumnya akan 
meningkatkan risiko untuk mendapat 
partus prematurus lagi sebesar 2,2 
kalinya dan bila ia pernah mengalami 3 
kali partus prematurus risikonya 
meningkat sampai 4,9 kalinya. Makin 
muda usia kehamilan pada persalinan 
prematur terdahulu, makin cepat terjadi 
partus premturus pada kehamilan 
berikutnya. 

Hasil penelitian mengenai riwayat 
abortus menunjukkan bahwa dari 40 ibu 
yang mengalami partus prematurus di 
Rumah Sakit Pura Raharja, ada sebesar 5 
orang (12,5%) mengalami riwayat 
abortus sebelumnya. Peneliti berasumsi 
dari data terkumpul bahwa ibu dengan 
riwayat abortus dapat berisiko kejadian 
partus prematurus. Krisnadi (2009) 
menyatakan bahwa ibu yang pernah 
mengalami abortus mengalami 
peningkatan kejadian partus prematurus 
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sebesar 1,3 kali pada ibu yang mengalami 
dua kali abortus. Kejadian keguguran 
pada kehamilan trisemester kedua 
meningkatkan kemungkinan abortus, 
partus prematurus, gangguan 
pertumbuhan janin dan kematian janin 
dalam rahim pada kehamilan berikutnya.  

 
Simpulan dan Saran 

Hasil temuan penelitian dan hasil 
pengujian pada pembahasan yang 
dilaksanakan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor ketuban pecah dini dialami 
Ibu di Rumah Sakit Pura Raharja 
Surabaya dapat mempengaruhi pada 
kejadian partus prematurus. Hal ini 
dikarenakan keluarnya cairan 
ketuban yang merembes melalui 
vagina sehingga menyebabkan air 
ketuban habis dan terjadi kontraksi 
uterus 

2. Faktor stres dialami Ibu di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya dapat 
mempengaruhi pada kejadian partus 
prematurus. Hal ini dikarenakan 
mikroorganisme masuk dalam ke 
jaringan intrauteri kemudian 
menginvasi kantong amnion 
sehingga menyebabkan menginduksi 
pembentukan sitokinin dan terjadi 
kontraksi uterus. 

3. Faktor keadaan selama hamil dialami 
Ibu dengan hidramnion di Rumah 
Sakit Pura Raharja Surabaya dapat 
mempengaruhi pada kejadian partus 
prematurus. Hal ini dikarenakan 
terganggunya sistem peredaran darah 
oksigenasi dan nutrisi Ibu kemudian 
adanya gangguan sirkulasi yang 
menyebabkan gangguan 
pertumbuhan pada janin dan terjadi 
kontraksi uterus. 

4. Faktor aktifitas seksual dialami Ibu 
dengan janin kelainan kongenital di 
Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya 
dapat mempengaruhi pada kejadian 
partus prematurus. Hal ini 
dikarenakan keluarnya cairan semen 
yang mengandung prostaglandin 
sehingga penjalaran asendes 
mikroflora vagina dan prostaglandin 

akan diserap vagina menyebabkan 
kontraksi uterus. 

Temuan hasil penelitian, beberapa 
saran yang disampaikan pada pihak 
terkait adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Ibu 
Diharapkan dari hasil penelitian ini 
para Ibu dapat mencegah faktor-
faktor penyebab partus prematurus 
agar tidak memperburuk keadaan 
janin yang dialaminya 

2. Bagi Lahan Penelitian. 
Diharapkan penelitiabn ini dapat 
memberikan masukan bagi pihak 
Rumah Sakit Pura Raharja agar dapat 
melakukan tindakan-tindakan untuk 
mencegah faktor-faktor yang bisa 
menimbulkan partus prematurus pada 
Ibu. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 
Dapat digunakan sebagai acuan atau 
sumber data bagi peneliti 
selanjutnya, peneliti berharap adanya 
perkembangan penelitian selanjutnya 
yaitu tentang hubungan faktor infeksi 
terjadinya partus prematurus. 
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HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS FISIK DENGAN OBESITAS PADA 
ANAK USIA SEKOLAH 7-12 TAHUN DI SD KRISTEN PETRA 

JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG 
 

Hanna Izzati(1), Rodiyah(2), Rini Hayu Lestari(3) 
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(1) (2) Program Studi SI Keperawatan STIKES PEMKAB Jombang 
(3)Program Studi D3 Kebidanan STIKES PEMKAB Jombang 

Absract: Obesity becomes a serious problem in the developing country. 73,8% Obesity on 
child who school is happened because of less activity andfast food consume habitual. it 
can make a bad impact for his health. This study aims to determine the relationship of 
physical activity with obesity in children of 7-12 years in Petra christian elementary 
school Jombang. The design was analytic correlation with retrospective approach. The 
population were all children (7-12 years) at Petra Christian elementary Jombang, 
Jombang sub-district Jombang District as many as 168 childrens. The sample size was 42 
respondents. with proportional stratified random sampling. The independent variable 
was physical activity with PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for Children) 
questionnaire and the dependent   variable is obesity with observation method, and used 
chi square test with α = 0.05. The results showed that most respondents are less physical 
activity as many as 26 people (61.9%). child who has obesity was got as many as 31 
people (73.8). The results of the chi square test found ρ = 0,000 and ɑ  = 0,05. Because 
of ρ < ɑ  there is a relationship of physical activity with obesity in children aged 7-12 
years with very poor corelation. Child with school age who has obesity was influenced by 
phisical activity factor beside on it obesity was also influenced with theexcessive of eat 
habitual. The parent was better to pay attention for child eat pattern with decrease 
energy intake and increase phisical activity, modification of life style and also mental of 
child. 
 
Keywords: Physical Activity, Obesity, School Age Children 
 

Abstrak : Obesitas menjadi masalah serius di negara-negara berkembang. Pada anak 
sekolah sejumlah 73,8% terjadi karena kurangnya aktivitas dan kebiasaan makan-
makanan cepat saji. Hal ini berdampak buruk pada gangguan kesehatannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada anak usia 7-12 
tahun di SD Kristen Petra Jombang. Desain penelitian analitik korelasi dengan 
pendekatan retrospektif. Populasi adalah Semua anak sekolah (7-12 tahun) di SD Kristen 
Petra Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang  sejumlah 168 anak. Besar 
sampel sebanyak 42 responden. dengan Stratified proportional random sampling. 
Variabel independen aktivitas fisik dengan kuesioner PAQ-C (Physical Activity 
Questionnaire For Children) dan variabel dependen yaitu obesitas dengan observasi  
menggunakan uji statistik chi square  dengan α = 0,05. Hasil penelitian sebagian besar 
anak mengalami aktifitas fisik kurang sejumlah 26 anak (61,9%), anak mengalami 
obesitas sejumlah 31 anak (73,8). Hasil uji statistik chi square diperoleh ρ value (0,000) 
dimana nilai ρ value  < ɑ  (0,05) atau (ρ< ), maka hipotesa H1 diterima yang berarti ada 
hubungan aktifitas fisik dengan kejadian obesitas anak usia 7-12 tahun dengan tingkat 
hubungan sangat rendah. Obesitas anak usia sekolah dipengaruhi oleh faktor aktivitas 
fisik selain itu dipengaruhi oleh pola makan yang berlebihan sehingga anak yang memilik 
sifat aktif dan rasa ingin tahu sulit mengatur pola makan. Orang tua sebaiknya 
memperhatikan pola makan dengan mengurangi asupan energi dengan cara meningkatan 
aktifitas fisik, modifikasi gaya hidup serta mental pada anak. 
Kata Kunci : Aktivitas Fisik, Obesitas, Usia Sekolah 



10351035 
 

PENDAHULUAN 
 

Obesitas adalah permasalahan 
umum yang dialami anak-anak pada 
masa sekarang ini. Obesitas juga mudah 
penyebarannya. Salah satu penyebabnya 
adalah perilaku yang menetap pada 
anak. Perilaku menetap itu biasanya 
berupa menonton televisi dan bermain 
games hingga berjam-jam. Menurut 
Menteri Kesehatan dampak gizi lebih 
tidak sekedar mengganggu estetika 
penampilan. Tetapi menjadi predisposisi 
atau pemicu faktor risiko berbagai 
penyakit tidak menular baik degeneratif 
maupun kardiovaskuler (Nirwana, 
2012). 

Obesitas merupakan keadaan 
patologis, dimana terjadi penimbunan 
lemak tubuh yang berlebihan atau 
abnormal dari yang diperlukan untuk 
fungsi tubuh yang normal. Overweight 
adalah kondisi berat tubuh yang 
melebihi berat tubuh normal. 
Overweight memiliki risiko yang tinggi 
terhadap terjadinya obesitas. Menurut 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), obesitas juga dapat 
disebut sebagai “extreme overweight” 
(Soetjiningsih, 2015).  

Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) mencatat, secara global ada 43 
juta anak-anak balita mengalami 
kelebihan berat badan (overweight) pada 
2010. Pada Tahun 2015 diprediksi kasus 
obesitas akan meningkat dua kali lipat 
dari angka itu, dan yang terbaru menurut 
data Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
tahun 2011, tingkat obesitas di dunia 
telah meningkat lebih dari dua kali lipat 
sejak 1980. Sungguh sebuah fakta yang 
amat mengkhawatirkan. Sedangkan 
prevalensi obesitas di Indonesia 
mengalami peningkatan mencapai 
tingkat yang membahayakan (WHO, 
2011). Berdasarkan data SUSENAS 
tahun 2004 prevalensi obesitas pada 
anak telah mencapai 11%. Berdasarkan 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2010 dapat dilihat bahwa di 
Indonesia prevalensi obesitas 
berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) 
umur 6-12 tahun didapati pada anak 

laki-laki sebesar 10,7% dan pada anak 
perempuan sebesar 7,7% (Kemenkes RI, 
2010).  

Menurut Dinkes Jawa Timur tahun 
2012, prevalensi balita obesitas kota 
Surabaya meduduki peringkat pertama 
yaitu sekitar 4,25%.  Berdasarkan data 
dari Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 
2013 jumlah obesitas sebesar 10,6%. 
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jombang pada tahun 2014 
jumlah obesitas sejumlah 4.515 anak 
(Dinas Kesehatan Jombang, 2014). 
Berdasarkan studi pendahuluan di SD 
Kristen Petra diketahui dari 10 anak 
yang mengalami obesitas sebanyak 9 
anak dan 1 anak tidak obesitas. 

Tubuh menjadi gemuk karena 
energi yang masuk berbentuk kalori 
dalam makanan lebih banyak daripada 
yang dikeluarkan dalam bentuk 
aktivitas. Aktivitas yang minim akan 
meningkatkan risiko kegemukan dan 
obesitas pada anak. Kebiasaan anak 
pada zaman sekarang lebih menyukai 
beraktivitas di dalam rumah seperti 
menonton televisi. Dalam jangka waktu 
yang panjang kebiasaan anak yang 
minim gerak ini akan berdampak buruk 
bagi kesehatannya karena berpotensi 
menimbulkan kegemukan dan obesitas. 
Pada umumnya, gangguan kesehatan 
yang terjadi pada anak obesitas ialah 
gangguan secara klinis, mental dan 
sosia. Anak yang terlalu gemuk kakinya 
tidak dapat menahan berat badan, akan 
lebih lambat duduk, bergerak dan 
berjalan dibanding anak yang kurus. 
Terdapat banyak gangguan klinis yang 
ditimbulkan akibat obesitas pada anak 
diantaranya kencing manis, asma, 
hipertensi dan gangguan tulang sendi 
(Hasdianah,2014). 

Obesitas merupakan suatu kondisi 
dengan penyebab multi faktor, oleh 
karena itu penanganan yang tepat 
hendaknya mempertimbangkan 
pendekatan multi disiplin. Pencegahan 
obesitas terdiri dari tiga tahapan yaitu: 
pencegahan primer, sekunder, dan 
tersier. Pencegahan primer adalah 
dengan pendekatan komunitas untuk 
mempromosikan cara hidup sehat. 

Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Obesitas Pada Anak Usia Sekolah 7-12 Tahun Di Sd Kristen 
Petra Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

(Hanna Izzati, Rodiyah, Rini Hayu Lestari)
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Usaha pencegahan dimulai dari 
lingkungan keluarga, sekolah, tempat 
dan pusat kesehatan masyarakat. 
Pencegahan sekunder bertujuan untuk 
menurunkan prevalensi obesitas 
sedangkan pencegahan tersier bertujuan 
untuk mengurangi obesitas obesitas dan 
komplikasi penyakit yang 
ditimbulkannya. Pada dasarnya prinsip 
dari pencegahan dan penatalaksanaan 
obesitas adalah mengurangi asupan 
energi serta meningkatkan keluarga 
energi, dengan cara pengaturan pola 
makan, peningkatan aktivitas fisik, 
modifikasi gaya hidup serta dukungan 
secara mental dan sosial (Hasdianah, 
2014).  

 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian adalah Analitik 
korelasional dengan metode pendekatan 
Retrospektif Populasi dalam penelitian 

ini Semua anak sekolah (7-12 tahun) di 
SD Kristen Petra Kecamatan Jombang 
Kabupaten Jombang  sejumlah 168 
anak. Sampel pada penelitian ini adalah 
42 orang. Dalam penelitian, peneliti 
menggunakan Stratified proportional 
random sampling. Penelitian 
dilaksanakan pada 17 Juni 2016. 
Variable dalam penelitian adalah 
variable independen yaitu aktivitas fisik 
dan variable dependen yaitu obesitas 
pada anak usia 7-12 tahun, instrumen 
penelitian menggunakan kuesioner dan 
observasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Distribusi frekuensi data umum responden di SD Kristen Petra Kecamatan 
Jombang Kabupaten Jombang   
 
No Data umum  N  %  
1 Umur    
 7-9 tahun  33 78,6 
 10-12 tahun  9 21,4 
 Jumlah 42 100 
2 Jenis kelamin     
 Laki-laki  23 54,8 
 Perempuan  19 45,2 
 Jumlah 42 100 
3 Pekerjaan      
 Wiraswasta  40 95,2 
 PNS  2 4,8 
 Jumlah 42 100 
 
Tabel 2. Distribusi frekuensi aktifitas fisik dengan obesitas pada anak sekolah di SD 
Kristen Petra Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang   
 

No Data khusus   N % 
1 Aktifitas fisik       
 Baik  16 38,1 
 Kurang  26 61,9 
 Jumlah 42 100 
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2 Obesitas pada anak      
 Baik  16 38,1 

 Kurang  26 61,9 

 Jumlah 42 100 

Tabel 3. Distribusi frekuensi tabulasi silang hubungan  aktifitas fisik dengan obesitas 
pada anak sekolah di SD Kristen Petra Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang   
 

Aktifitas fisik        
Kejadian obesitas pada anak sekolah  Total 

Terjadi obesitas  Tidak terjadi obesitas    
 %  %  % 

Kurang  26 100 0 0 26 100 

Baik   5 31,3 11 68,8 16 100 

Jumlah 31 73,8 11 26,2 42 100 

 
Berdasarkan tabel 4.1 

menunjukkan sebagian besar dari 
responden berumur 7-9 tahun 
sejumlah 33 orang (78,6%). 
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden 
berjenis kelamin laki-laki sejumlah 
23 orang (54,8%). Berdasarkan tabel 
4.3 menunjukkan bahwa hampir 
seluruhnya pekerjaan ayah atau ibu 
responden yang bekerja wiraswasta 
sejumlah 40 orang (95,2%). 
Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden 
yang aktifitas fisiknya kurang 
sejumlah 26 orang (61,9%). 
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden 
yang terjadi obesitas sejumlah 31 
orang (73,8%).  Berdasarkan tabel 
5.6 dapat dilihat bahwa aktifitas fisik 
kurang dan kejadian obesitas pada 
anak sekolah terjadi obesitas 
sebanyak 26  responden (100%).  

Hasil uji statistik chi square 
diperoleh angka signifikan atau nilai 
probabilitas (0,000) jauh lebih 
rendah standart signifikan dari 0,05 
atau (p < ), maka data Ho ditolak 
dan H1 diterima yang berarti ada 
hubungan antara aktifitas fisik 
dengan kejadian obesitas pada anak 
sekolah di SD Kristen Petra 
Jombang. 
 

PEMBAHASAN  
 
Aktifitas fisik  

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden yaitu 26 
orang  aktifitas fisiknya adalah kurang 
(61,9%). Aktivitas fisik yang dilakukan 
pada anak usia sekolah sangat penting 
untuk kesehatan dan perkembangan serta 
menurunkan risiko untuk terjadi kelebihan 
berat badan (overweight), obesitas maupun   
penyakit-penyakit lain yang disebabkan 
oleh berat badan yang berlebihan. Aktivitas 
fisik pada anak usia sekolah dapat berupa 
aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun 
di sekolah, kebiasaan, hobi maupun latihan 
fisik dan olahraga. (Anggraini,2010). 

Anak sekolah banyak yang kurang 
melakukan aktifitas fisik dikarenakan anak 
kurang aktif dalam beraktifitas olahraga. 
Waktu istirahat anak lebih senang duduk-
duduk. Pada saat berolahraga seperti 
bersepeda, basket, voli, badminton, lari-lari, 
jalan santai, senam anak kurang banyak 
waktu dikarenakan tempat olahraga yang 
harus bergantian. Dlam seminggu anak 
hanya melakukan kegiatan olahraga sekitar 
1-2 kali padahal aktivitas tersebut jika 
dilakukan dengan baik maka lemak dalam 
tubuh bisa berkurang dan mencegah 
kejadian obesitas pada anak sekolah.  

 
Kejadian obesitas pada anak sekolah  

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan 
bahwa sebagian besar dari responden yaitu 

Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Obesitas Pada Anak Usia Sekolah 7-12 Tahun Di Sd Kristen 
Petra Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

(Hanna Izzati, Rodiyah, Rini Hayu Lestari)
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31 orang terjadi obesitas adalah 
terjadi obesitas (73,8%). 

Obesitas adalah peningkatan 
berat badan melebihi batas 
kebutuhan skeletal dan fisik sebagai 
akibat akumulasi lemak belebihan 
dalam tubuh. Obesitas tidak hanya 
berdampak terhadap kesehatan fisik 
tetapi juga berdampak terhadap 
keshatan mental (Hasdianah,2014). 

Obesitas yang parah terjadi 
karena tidak adanya keseimbangan 
energi,dimana energi konsumsi jauh 
lebih besar dibandingkan energi yang 
terpakai dalam aktivitas fisik. 
Konsumsi energi ialah  energi yang 
dikonsumsi sebagai makanan dan 
minuman yang dapat dimetabolisme 
dalam tubuh kita. 

Jenis kelamin mempengaruhi 
komposisi tubuh dimana perempuan 
cenderung mempunyai lebih banyak 
jaringan lemak dan lebih sedikit otot 
dibandingkan dengan laki-laki. Otot 
secara metabolik lebih aktif dari pada 
lemak sehingga kebutuhan energi 
lebih tinggi pada anak yang 
mempunyai massa otot lebih banyak. 
Hal ini menjelaskan bahwa angka 
metabolisme basal lebih tinggi 5% 
pada laki-laki (Almatsier,2014). 

Berdasarkan tabel 4.2 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki 
sejumlah 23 orang (54,8%). Pada 
anak sekolah dasar, laki-laki 
cenderung lebih tinggi dan lebih 
berat daripada perempuan. Pada pola 
makan dan asupan gizi antara anak 
laki-laki dengan perempuan. Anak 
laki-laki cenderung mengonsumsi 
makanan lebih banyak sehingga 
memungkinkan asupan energi lebih 
besar yang secara langsung dapat 
berkontribusi terhadap kejadian 
obesitas. 

Pekerjaan orang tua 
mempunyai kemudahan dalam 
mengakses makanan untuk 
mencukupi kebutuhan makanan 
(Galuska dan Khan, 2001). 
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan 
bahwa hampir seluruhnya pekerjaan 

ayah atau ibu responden yang bekerja 
wiraswasta sejumlah 40 orang (95,2%). 

Pekerjaan orang tua merupakan 
faktor penting dalam menentukan jumlah 
dan macam bahan makanan yang tersedia 
dalam rumah tangga. Akan tetapi 
pendapatan adalah faktor yang tidak 
langsung akan mempengaruhi konsumsi 
pangan dan merupakan faktor penentu 
utama baik atau buruknya status gizi 
(Juanita,2008). 

Pekerjaan orang tua berperan dalam 
pola pemberian makanan dan pengurusan 
makanan dalam keluarga. Orang tua yang 
tidak mempunyai banyak waktu dan 
perhatian yang berlebih kepada anaknya, 
sehingga orang tua biasanya menyiapkan 
makanan yang cepat saji. Dalam hal ini 
orang tua biasanya akan memberikan 
makanan yang berlebihan yang 
mengandung gula dan berlemak. 
 
 
Hubungan aktifitas fisik dengan kejadian 
obesitas pada anak sekolah 
 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat 
bahwa aktifitas fisik kurang dan kejadian 
obesitas pada anak sekolah terjadi obesitas 
sebanyak 26  responden (100%).  

Hasil uji statistik chi square diperoleh 
angka signifikan atau nilai probabilitas 
(0,000) jauh lebih rendah standart 
signifikan dari 0,05 atau (ρ< ), maka data 
Ho ditolak dan H1 diterima yang berarti ada 
hubungan aktifitas fisik dengan kejadian 
obesitas pada anak sekolah di SD Kristen 
Petra Jombang. 

Berdasarkan hasil interpretasi terhadap 
kuat lemahnya hubungan antara variable 
diketahui hasilnya koefisien contingency 
diketahui hasilnya adalah p value 0,000 
yang artinya mempunyai hubungan sangat 
rendah). 

Tubuh menjadi gemuk karena energi 
yang masuk berbentuk kalori dalam 
makanan lebih banyak daripada yang 
dikeluarkan dalam bentuk aktivitas. 
Aktivitas yang minim akan meningkatkan 
risiko kegemukan dan obesitas pada anak 
(Hasdianah,2014). 

Anak sekolah banyak yang kurang 
melakukan aktifitas fisik dikarenakan anak 
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kurang aktif dalam beraktifitas 
olahraga. Kebiasaan anak pada 
zaman sekarang lebih menyukai 
beraktivitas tanpa mengeluarkan 
energi seperti duduk-duduk. Pada 
saat aktifitas fisik kurang anak juga 
suka makan sehingga menimbulkan 
obesitas pada anak. Selain itu anak 
juga malas untuk berolahraga seperti 
bersepeda, basket, voli, badminton, 
lari-lari, jalan santai, senam, padahal 
aktivitas tersebut jika dilakukan 
dengan baik maka lemak dalam 
tubuh bisa berkurang dan mencegah 
kejadian obesitas pada anak sekolah. 
Dalam jangka waktu yang panjang 
kebiasaan anak yang minim gerak ini 
akan berdampak buruk bagi 
kesehatannya karena berpotensi 
menimbulkan kegemukan dan 
obesitas. Pada umumnya, gangguan 
kesehatan yang terjadi pada anak 
obesitas ialah gangguan secara klinis, 
mental dan sosia. Anak yang terlalu 
gemuk kakinya tidak dapat menahan 
berat badan, akan lebih lambat 
duduk, bergerak dan berjalan 
dibanding anak yang kurus. Terdapat 
banyak gangguan klinis yang 
ditimbulkan akibat obesitas pada 
anak diantaranya kencing manis, 
asma, hipertensi dan gangguan tulang 
sendi. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
a. Siswa SD Kristen Petra 

Jombang mempunyai aktivitas 
kurang sebesar 26 (61,9%) anak. 

b. Siswa SD Kristen Petra 
Jombang terjadi obesitas sebesar  
31 (73,8%) anak. 

c. Ada hubungan antara aktifitas 
fisik dengan obesitas pada anak 
sekolah di SD Kristen Petra 
Jombang. 

 
 

Saran 
 

Diharapkan bagi tenaga kesehatan 
dapat memberikan penyuluhan kepada 
orang tua tentang pentingnya aktifitas fisik 
agar tidak terjadi obesitas.  

Diharapkan bagi dosen dapat  
menambahkan referensi materi tentang 
aktifitas fisik yang bisa mencegah obesitas 
pada anak sekolah.  Diharapkan bagi tempat 
penelitian dapat menambahkan kegiatan 
olahraga agar bisa meningkatkan aktifitas 
fisik anak. Diharapkan bagi responden bisa 
meningkatkan aktifitas fisik agar 
obesitasnya bisa berkurang.  

Diharapkan hasil penelitian dapat 
menambah wawasan tentang  obesitas.   
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HUBUNGAN GLAUKOMA DENGAN PERUBAHAN KONSEP DIRI 
PADA LANSIA DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT  

(RSMM) JAWA TIMUR 
 

Diyan Mutyah1), Dya Sustrami 2), Lucky Pranatha3) 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya 

Email : diyanmutyah@gmail.com 
 

Abstract: Glaucoma elderly who have a minimum of 1-2 years will change the 
concept of self-both positive and negative. This study will analyze the relationship 
of glaucoma with changes in self-concept of the elderly in Community Eye 
Hospital (RSMM) East Java. This study uses a quantitative approach of cross 
sectional. The independent variables are glaucoma and depemndent variable is 
the change in self-concept. Population in glaucoma patients amounted to 43 
respondents using a sampling technique used purposive sampling. Instrument 
research using questionnaire and medical record. This Penelitiana using 
Spearman's rho test. The results showed the results of glaucoma patients for 1-2 
years as many as 15 respondents with a positive self-concept. Spearman's rho test 
showed no association between glaucoma with changes in self-concept in elderly 
Eye Hospital Society (RSMM) East Java. Retrieved p = 0.024. The results of 
visual acuity criteria affected by negative self-concept as much as 9 respondents. 
Spearman's rho test showed no association between glaucoma with changes in 
self-concept in elderly Eye Hospital Society (RSMM) East Java. Retrieved p = 
0.016. Implications of the results showed patients with glaucoma have an 
important role in changing the concept of self-owned elderly.  
 
Keywords: Glaucoma, self-concept, Elderly 

Abstrak :Lansia yang mengalami glaucoma minimal 1-2 tahun akan mengalami 
perubahan konsep diri baik positif dan negative. Penelitian ini akan menganalisis 
hubungan glaukoma dengan perubahan konsep diri pada lansia di Rumah Sakit 
Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan kuantitatif 
dengan pendekatan cross sectional. Variable independen adalah glaukoma dan 
variable dependent adalah perubahan konsep diri. Populasi pada pasien glaukoma 
berjumlah 43 responden menggunakan teknik sampling purposive sampling. 
Instrument penelitian menggunakan lembar kuesioner dan rekam medis. 
Penelitiana ini menggunakan uji spearman’s rho. Hasil penelitian menunjukan 
hasil penderita glaukoma selama 1-2 tahun sebanyak 15 responden dengan konsep 
diri positif. Uji spearman’s rho menunjukkan adanya hubungan antara glaukoma 
dengan perubahan konsep diri pada lansia Rumah Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur. Diperoleh nilai p = 0,024. Hasil dari kriteria visus yang 
terkena konsep diri negative sebanyak 9 responden. Uji spearman’s rho 
menunjukkan adanya hubungan antara glaukoma dengan perubahan konsep diri 
pada lansia Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jawa Timur. Diperoleh nilai 
p = 0,016. Implikasi hasil penelitian menunjukkan penderita glaukoma 
mempunyai peranan penting dalam perubahan konsep diri yang dimiliki lansia.  

Kata Kunci : Glaukoma, konsep diri, Lansia 
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PENDAHULUAN 
 
Lanjut usia adalah bagian dari 

proses tumbuh kembang. Manusia 
tidak secara tiba-tiba menjadi tua, 
tetapi berkembang dari bayi, anak-
anak, dewasa dan akhirnya menjadi 
tua. Hal ini normal, dengan 
perubahan fisik dan tingkah laku 
yang dapat diramalkan yang terjadi 
pada semua orang pada saat mereka 
mencapai usia tahap perkembangan 
kronologis tertentu. Dimasa ini 
seseorang mengalami kemunduran 
fisik, mental, dan sosial secara 
bertahap (Azizah, 2011). Lansia 
sedikitnya menderita satu jenis 
penyakit kronis, salah satu penyakit 
yang disebabkan oleh degeneratif 
adalah glaukoma. Glaukoma adalah 
suatu neuropati optic kronik dapat 
ditandai dengan pencengkungan 
(cupping) diskus optikus dan 
pengecilan lapang pandang, biasanya 
peningkatan tekanan intraokuler 
(Vaughan, 2012).  

Lansia yang mengalami 
glaukoma menyebabkan terjadinya 
perubahan dalam diri lansia, hal 
tersebut berpengaruh pada cara 
pandang terhadap diri dan 
lingkungan yang disebut dengan 
gangguan konsep diri. Konsep diri 
adalah cara individu dalam melihat 
pribadinya secara utuh menyangkut 
fisik, emosi, intelektual, sosial, dan 
spiritual, termasuk didalamnya 
adalah presepsi individu tentang sifat 
dan potensi yang dimiliki, interaksi 
individu dengan orang lain maupun 
lingkungan, nilai-nilai yang 
berkaitan dengan pengalaman dan 
objek, serta tujuan, harapan dan 
keinginan (Zulfitri, 2010). Masalah 
psikologis lansia yang menderita 
glaukoma yang memiliki konsep diri 
yang rendah. Konsep diri yang 
dimiliki lansia akan menentukan 

bagaimana lansia menerima, 
merasakan, dan merespon 
lingkungannya. Konsep diri yang 
rendah akan mengembangkan 
perasaan inadequacy 
(ketidakcukupan), perasaan rendah 
diri dan ragu-ragu, sehingga akan 
mempengaruhi penyesuaian diri, 
mempengearuhi aktifitas, dan 
mendorong rasa pesimistis. 
Gangguan konsep diri yang terjadi 
pada lansia seringkali terlewatkan 
sehingga membuat konsep diri pada 
lansia tidak terkaji.    

Menurut Depkes RI (2008), 
menyatakan bahwa prevalensi 
glaukoma sudut terbuka primer pada 
usia 40 tahun sekitar 0,4%-0,7%, 
sedangkan pada usia 70 tahun sekitar 
2%-3%. Pravelensi glaukoma hasil 
Jakarta Urban Eye Health Study 
tahun 2008 adalah glaukoma primer 
sudut tertutup sebesar 1,89%, 
glaukoma primer sudut terbuka 
sebesar 0,48% dan glaukoma 
sekunder sebesar 0,16% dan secara 
keseluruhan 2,53%. Menurut hasil 
Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, 
responden yang pernah didiagnosa 
glaucoma oleh tenaga kesehatan 
sebesar 0,46%, tertinggi di provinsi 
DKI Jakarta (1,85%), berturut-turut 
diikuti oleh provinsi Aceh (1,28%), 
kepulauan Riau (1,26%), Sulawesi 
Tengah (1,21%), Sumatra Barat 
(1,14%), dan terendah di provinsi 
Riau (0,04%). 

Aqueous humor adalah suatu 
cairan jernih yang mengisi bilik mata 
depan dan belakang. Aqoeous humor  
diproduksi oleh corpus ciliare. 
Mekanisme penurunan penglihatan 
pada glaukoma adalah apoptosis sel 
ganglion retina yangt menyebabkan 
penipisan lapisan serat saraf dan 
lapisan inti dalam retina serta 
berkurangnya akson di nervus 
opticus. Diskus optikus menjadi 

Hubungan Glaukoma Dengan Perubahan Konsep Diri Pada Lansia Di Rumah Sakit Mata 
Masyarakat (rsmm) Jawa Timur 

(Diyan Mutyah, Dya Sustrami, Lucky Pranatha)
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atrofik disertai pembesaran cawan 
optic. Efek peningkatan tekanan 
intraocular dipengaruhi oleh 
perjalanan waktu dan besar 
peningkatan tekanan intraocular. 
Pada glaukoma sudut tertutup akut 
tekanan intraocular mencapai 60-80 
mmHg, menimbulkan kerusakan 
iskemik akut pada iris yang disertai 
edema kornea dan kerusakan nervus 
opticus. Pada glaukoma sudut 
terbuka primer, tekanan intraocular 
biasanya tidak meningkat melebih 
30mmHg dan kerusakan sel ganglion 
terjadi setelah waktu yang lama 
(Vaughan,2012). Tingkat tekanan 
intraocular tergantung pada 
keseimbangan antara produktif dan 
kskresi aqueous humor. Aqueous 
humor dihasilan oleh sekresi dan 
ultra filtrasi dari prosesus siliaris ke 
dalam bilik posterior. Ada dua teori 
mengenai kerusakan serabut saraf 
oleh peningkatan tekanan 
intraocular: pertama, penigngkatan 
tekanan intraocular menyebabkan 
kerusakan mekanik pada akson saraf 
optic. Kedua, peningkatan tekanan 
intraocular menyebabkan iskemia 
akson saraf akibat berkurangnya 
aliran darah pada papil saraf optic.  

Upaya dalam mengoptimalkan 
konsep diri pada lansia dengan 
glaukoma yaitu melalui support 
system, support system yang 
terpenting untuk lansia adalah 
dukungan keluarga. Dukungan 
keluarga terhadap kesehatan fisik 
dan mental pada individu dewasa 
akhir. Dukungan emosional dari 
pasangan memberikan pengaruh 
besar terhadap kesehatan fisik dan 
mental individu dewasa akhir. 
Dukungan emosional dari pasangan 
memberikan pengaruh besar terhadap 
keshatan mental, sedangkan 
dukungan instrumental dari anak dan 
menantu berperan aktif dalam 

menjaga dan memlihara kesehatan. 
Karena itu dukungan keluarga sangat 
diperlukan bagi lansia, apabila 
dukungan keluarga tidak ada akan 
mengakibatkan pengaruh yang 
sangat besar bagi lansia terutama 
psikologis lansia yang cenderung 
membuat lansia jatuh pada kondisi 
gangguan konsep diri (Zulfitri, 
2011). Penghargaan dari orang lain 
timbul karena adanya prestasi dan 
apresiasi. Harga diri akan 
berpengaruh pada tingkah laku 
seseorang, seperti yang dikatakan 
Robinson dan Shaver (1980) bahwa 
kepuasan hidup dan kebahagiaan 
mempunyai korelasi dengan harga 
diri. Kepuasan diri dicapai oleh 
orang yang dapat menyesuaikan diri 
dengan baik serta terhindar dari rasa 
cemas, keragu-raguan dan simtom 
psikomatik. Adanya sifat-sifat 
tersebut yang dihasilkan oleh harga 
diri, selanjutnya akan memengaruhi 
konsep diri seseorang karena harga 
diri yang tinggi akan menimbulkan 
pertumbuhan konsep diri yang positif 
(Saam, 2012). 
 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah 
desain penelitian kuantitatif 
(deskriptif) mengggunakan 
rancangan Cross Sectional yang 
dilakukan untuk menganalisis 
beberapa faktor yang berhubungan 
yaitu dengan melakukan pengukuran 
atau pengamatan pada saat 
bersamaan, atau melakukan 
pemeriksaan status paparan dan 
status penyakit pada titik yang sama. 
Semua Pasien Penderita Glaukoma 
di Rumah Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur sebanyak  43 
responden. 
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1. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menderita Glaukoma di RSMM 
Jawa Timur pada 13 Juli 2016 (n=38). 

 

Lama Menderita 
Glaukoma  f (%) 

1-2 tahun 20 52,6 
3-4 tahun 18 47,4 
5-6 tahun 0 0 
>6 tahun 0 0 

Total 38 100.0 
 

Berdasarkan Tabel 5.5 
menunjukkan bahwa dari 38 
responden, pederita dalam kurun 
waktu 1-2 tahun sebanyak 20 
responden (52,6%), penderita dalam 

kurun waktu 3-4 tahun sebanyak 18 
responden (47,4%), dan penderita 
kurun waktu 5-6 tahun dan >6 tahun 
sebanyak 0 responden (0%). 

 
 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Konsep Diri di RSMM Jawa Timur 
pada 13 Juli 2016 (n=38). 
 

Konsep Diri f  (%) 
Negatif (0-7) 16 42,1 
Positif (8-14) 22 57,9 

Total 38 100.0 
 

Berdasarkan Tabel 5.7 
menujukkan bahwa dari 38 
responden sebanyak 22 responden 
menunjukkan konsep diri positif 
(57,9%), 16 responden menunjukkan 
konsep diri negatif (42,1%). 

Variabel independent pada 
penelitian ini adalah glaucoma, 
variabel dependent pada penelitian 
ini adalah perubahan konsep diri. 
Instrument yang digunakan adalah 
kuesioner data demografi, glaukoma, 
konsep diri dan rekam medik. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
ada hubungan antara glaukoma 
dengan perubahan konsep diri pada 
lansia. 

 
 
 
 

 
HASIL 

Proses pengambilan data 
dilakukan tanggal 14 Juni 2016 
dengan jumlah sampel 38 orang. 
Tempat penelitian dilakukan di 
Rumah Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur 
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3. Hubungan Lama Menderita Glaukoma Dengan Perubahan Konsep Diri Pada 
Lansia di RSMM Jawa Timur 
 

Glaukoma  Konsep Diri  Total (%) 
Negatif  (%) Positif (%) 

1-2 tahun 5 25% 15 75% 20 100% 
3-4 tahun 11 61,1% 7 38,9% 18 100% 
5-6 tahun 0 0% 0 0% 0 0% 
6 tahun 0 0% 0 0% 0 0% 
total 16 42,1% 22 57,9% 38 100% 

Nilai Uji Statistik spearman’s Rho 0,024 (P = 0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 5.8 
menujukkan bahwa dari 38 penderita 
glaukoma yang dalam kurun waktu 
1-2 tahun memiliki konsep diri 
positif  sebanyak 15 responden 
(75%), penderita glaukoma yang 
dalam kurun waktu 3-4 tahun 
memiliki konsep diri negatif 
sebanyak 11 responden (61,1%). 

Berdasarkan hasil uji 
Spearman’s Rho hubungan lama 
menderita glaukoma dengan 
perubahan konsep diri pada lansia di 
Rumah Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur didapatkan 
hasil sebesar 0,024 dengan nilai 
signifikan α = 0,05 sebagai 
pembanding. Secara statistik ρ 
0,024< α = 0,05 terdapat hubungan 
yang signifikan antaraglaukoma 
dengan perubahan konsep diri pada 
lansia di Rumah Sakit Mata 
Masyarakat (RSMM) Jawa Timur. 
Koefisien korelasi antar variabel 
yang diperoleh pada uji statistik 
adalah 0,365 yang artinya berada 
pada korelasi sedang. Nilai ini 
menandakan ada hubungan yang 
sedang antara glaukoma dengan 
perubahan konsep diri pada lansia di 
Rumah Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur. Semakin lama 
menderita glaukoma maka semakin 
buruk konsep diri yang dimiliki. 

 
 

PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan hasil  penelitian 

pada tabel 5.7 yang peneliti lakukan 
pada 13 Juli 2016 menjelaskan 
bahwa ada hubungan antara 
glaukoma dengan perubahan konsep 
diri di Rumah Sakit Mata 
Masyarakat (RSMM) Jawa Timur. 
Adanya hubungan tersebut dapat 
ditunjukkan melalaui hasil penelitian 
bahwa dari 38 penderita glaukoma 
yang dalam kurun waktu 1-2 tahun 
memiliki konsep diri positif  
sebanyak 15 responden (75%), 
penderita glaukoma yang dalam 
kurun waktu 3-4 tahun memiliki 
konsep diri negatif sebanyak 11 
responden (61,1%). 

Data tabulasi  (crosstabs) 
antara glaukoma dengan konsep diri 
menunjukkan hasil mayoritas 
responden dengan konsep diri positif 
dalam kurun waktu 1-2 tahun.  
Vaughn and Asbury (2012), 
Glaukoma merupakan peningkatan 
tekanan intraokuler karena gangguan 
aliran keluar aqueous humor akibat 
kelainan system drainase sudut balik 
mata depan (glaukoma sudut 
terbuka) atau ganguan askes aqueous 
humor kesistem drainase (glaukoma 
sudut tertutup). Tekanan intraokular 
diturunkan dengan cara mengurangi 
produksi aqueous humor atau dengan 
meningkatkan aliran keluarnya. 
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Rentang tekanan intraocular normal 
adalah 10-21 mmHg. Pada usia 
lanjut , rerata tekanan intraokularnya 
lebih tinggi sehingga batas atasnya 
adalah 24 mmHg. Pada glaukoma 
sudut terbuka akan memperlihatkan 
tekanan intraocular yang normal saat 
pertama kali pemeriksaaan. 
Glaukoma ini menyebabkan 
penurunan fungsi penglihatan dan 
dapat menyebabkan kebutaan jika 
terlambat penanganannya. 

Konsep diri adalah cara 
individu dalam melihat pribadi 
secara utuh menyangkut fisik, emosi, 
intelektual, sosial, dan spiritual. 
Termasuk didalamnya adalah 
presepsi individu tentang potensi 
yang dimilikinya. Konsep diri 
memiliki beberapa komponen 
diantaranya citra Tubuh (body 
image), ideal diri (self-ideal), harga 
diri (self-esteem), peran (self-role), 
identitas diri (self-identity).  

Saam (2012) menyatakan 
bahwa konsep diri adalah pandangan 
keseluruhan yang dimiliki individu 
tentang dirinya sendiri dan terdiri 
dari kepercayaan, evaluasi dan 
kecenderungan berperilaku. Lansia 
yang memiliki keterbatasan aktifitas 
atau kehilangan fungsi penglihatan 
dapat mempengaruhi cara pandang 
terhadap diri dan lingkungan 
(zulfitri, 2011).  

Telah diuraikan bahwa terdapat 
hubungan antara glaukoma dengan 
perubahan konsep diri pada lansia. 
Berdasarkan data penelitian kita 
ketahui bahwa semua responden 
glaukoma telah menderita sedikitnya 
1-2 tahun dan telah mengalami 
penurunan aktifitas. Responden yang 
lebih lama menderita antara 3-4 
tahun mengalami penurunan aktifitas 
lebih lama mengakibatkan perubahan 
konsep diri ke arah negatif.  

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa terdapat hubungan 
antara glaukoma dengan perubahan 
konsep diri pada lansia di Rumah 
Sakit mata Masyarakat (RSMM) 
Jawa Timur. Berdasarkan tabel 
seperti pada tabel 5.7 sesuai hasil uji 
statistik Spearman’s Rho didapatkan 
hasil ρ 0,024< α = 0,05 sebagai 
pembanding, dimana H1 diterima 
sehingga secara statistic terdapat 
hubungan antara glaukoma dengan 
perubahan konsep diri pada lansia di 
Rumah Sakit mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur. Hasil uji 
statistic yang dilakukan, peneliti 
menarik pendapat bahwa jangka 
waktu penderita mengalami 
glaukoma dapat memperburuk 
konsep diri lansia di Rumah Sakit 
mata Masyarakat (RSMM) Jawa 
Timur. Semakin lama penderita 
mengalami penurunan fungsi 
penglihatan karena glaukoma maka 
konsep dirinya semakin mengarah ke 
konsep diri negatif.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebai berikut : 
1. Responden  glaukoma di Rumah 

Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur  mayoritas 
menderita dalam kurun  waktu 
1-2 tahun. 

2. Responden glaukoma di Rumah 
Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur mayoritas 
memiliki kriteria visus pada low 
vision sedang.  

3. Perubahan konsep diri pada 
lansia di Rumah Sakit Mata 
Masyarakat (RSMM) Jawa 
Timur mayoritas penderita 
glaukoma yang dalam kurun 
waktu 1-2 tahun memiliki 
konsep diri yang positif.  

Hubungan Glaukoma Dengan Perubahan Konsep Diri Pada Lansia Di Rumah Sakit Mata 
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4. Ada hubungan antara Glaukoma 
dengan perubahan konsep diri di 
Rumah Sakit Mata Masyarakat 
(RSMM) Jawa Timur.  

 
SARAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, maka peneliti 
dapat memberikan bebrapa saran 
yang dapat disampaikan kepada 
pihak yang terkait adalah sebagi 
berikut : 
1. Bagi penderita glaukoma 

Penderita glaucoma diharapkan 
untuk lebih menghargai diri 
sendiri, hindari rasa cemas agar 
memiliki harga diri yang dapat 
berpengaruh pada konsep diri. 

2. Bagi masyarakat umum 
Masyarakat umum diharapkan 
mendapat pengetahuan tentang 
perubahan konsep diri yang 
diakibatkan oleh penururnan 
fungsi mata (glaukoma) dan 
cara penanganannya. 

3. Bagi lahan penelitian 
Bagi lahan penelitian 
diharapkan dapat digunakan 
sebagai literatur bagi pasien 
glaukoma dan pemberian 
konseling untuk memcegah 
perubahan konsep diri yang 
negatif. 
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Abstract Immunization is important for infants and children to increase theirs 
immune, and decrease sickness number also children’s healthy. Phenomena is 
mother rarely visited Posyandu to immunize their children. Purpose of this study 
to analyze the factors that influence mothers' constancy to do immunization in 
Posyandu. Design of this study used observational analytic with cross sectional 
approach. Population in this study are mothers with 58 children aged 0-5 
years.Sampling technique using purposive sampling of 50 respondents. The 
independent variables are the factors that effect the mother, and the dependent 
variables is the level of constancy. Data were collected by questionnaire in 
demograph data and knowledge level also mother’s behavior, and observation 
sheet in KMS’s book to assess the level of constancy and analyzed with chi-square 
test. Results shown that the level of knowledge of the factors did not affect 
compliance with . Results obtained from other factors do not affect 
educational factors  compliance with the attitude factor does not affect 
compliance with  age factor does not affect compliance with  
From several factors in the test, the trust factor affecting compliance with  = 
0,033 ( . The implication of this research is the trust factor influencing 
compliance in implementing immunization mother, so that we as nurses give an 
advice for local religion speecher and provide health education to mothers so that 
mothers better understand the importance of immunization for children. 

 
Keywords : Immunization, Constancy 

 
Abstrak Imunisasi sangat penting bagi anak untuk meningkatkan imunitas, dan 
mengurangi angka kesakitan dan kematian. Fenomena yang terjadi di masyarakat, 
ibu jarang berkunjung ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Tujuan penelitian 
ini untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi ibu terhadap kepatuhan 
melaksanakan imunisasi di posyandu. Desain penelitian ini menggunakan desain 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian adalah ibu yang mempunyai anak usia 0 – 5 tahun dengan jumlah 58 
anak. Teknik sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 50 responden. 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi ibu, dan variabel dependentnya adalah tingkat kepatuhan. 
Instrumen menggunakan kuisioner pada data demografi dan tingkat pengetahuan 
serta sikap ibu, dan lembar observasi pada buku KMS untuk menilai tingkat 
kepatuhan. Data dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian ini didapatkan 
bahwa faktor tingkat pengetahuan tidak mempengaruhi kepatuhan dengan 

.Hasil dari faktor lain didapatkan faktor pendidikan tidak mempengaruhi 
kepatuhan dengan Faktor sikap tidak mempengaruhi kepatuhan dengan 
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faktor usia juga tidak mempengaruhi kepatuhan dengan Dari 
beberapa faktor yang di uji, faktor kepercayaan mempengaruhi kepatuhan dengan 

=0,033 ( .Implikasi penelitian ini adalah faktor kepercayaan 
mempengaruhi kepatuhan ibu dalam melaksanakan imunisasi,sehingga kita 
sebagai perawat memberikan saran dengan pendekatan melalui tokoh agama 
masing-masing dan pendidikan kesehatan kepada ibu agar ibu lebih mengerti 
pentingnya imunisasi bagi anak. 
 
Kata Kunci : Imunisasi, Kepatuhan 

 
PENDAHULUAN 
 

Program imunisasi merupakan 
upaya kesehatan masyarakat yang 
terlaksana di Indonesia mulai tahun 
1956. Indonesia dinyatakan bebas 
dari penyakit cacar oleh WHO sejak 
tahun 1974. Program imunisasi di 
Indonesia memberikan tujuh jenis 
vaksin yaitu BCG, DPT, Polio, 
Campak, Hepatitis B, TT dan DT 
(Ditjen PP & PL 2005). Imunisasi 
merupakan suatu program yang 
dengan sengaja memasukkan antigen 
lemah agar merangsang antibodi 
keluar sehingga tubuh dapat resisten 
terhadap penyakit tertentu. Sistem 
imun tubuh mempunyai suatu sistem 
memori (daya ingat). Tubuh terpapar 
vaksin akan terbentuk antibodi  
melawan vaksin tersebut dan sistem 
memori akan menyimpannya sebagai 
suatu pengalaman, jika nantinya 
tubuh terpapar untuk kedua atau tiga 
kali oleh antigen yang sama dengan 
vaksin maka antibodi akan tercipta 
lebih kuat dari vaksin yang pernah 
dihadapi sebelumnya (Proverawati, 
2010). Imunisasi dapat dilakukan di 
posyandu, puskesmas dan rumah 
sakit. Sebagian besar masyarakat 
Indonesia melakukan imunisasi di 
posyandu – posyandu terdekat. 
Namun tingkat kepatuhan ibu 
terhadap pelaksanaan imunisasi 
masih rendah. Rendahnya kepatuhan 
dikarenakan beberapa faktor 
diantaranya: kurangnya pengetahuan 

ibu tentang pentingnya imunisasi, 
perilaku ibu terhadap program 
imunisasi, dan kepercayaan ibu 
terhadap imunisasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
Rusuoto, dkk. (2012) tentang 
Hubungan Antara Kondisi Fisik dan 
Kepercayaan Ibu Bayi (Usia 1-5 
Bulan) Dengan Kepatuhan 
Pelaksanaan Imunisasi HB Di RB 
Fatimah Kudus Tahun 2012 
menyebutkan bahwa pentingnya 
pelaksanaan program imunisasi dapat 
dilihat dari banyaknya balita yang 
meninggal akibat PD3I (Penyakit 
yang Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi). Angka kematian di 
Indonesia sekitar 34.690 bayi/ tahun 
diakibatkan barbagai penyakit yang 
sebenarnya dapat dicegah dengan 
imunisasi. Hasil studi pendahuluan 
yang telah dilakukan peneliti pada 
tanggal 28 Desember 2015 di 
Posyandu Gading Sehat RW VI 
Kelurahan Gading Kecamatan 
Tambaksari Surabaya diperoleh data 
dari 58 populasi, diambil 10 
responden. Berdasarkan buku KMS 
yang tertera jadwal imunisasinya, 
terdapat 70% ibu yang tidak patuh 
dan 30% ibu yang patuh 
melaksanakan imunisasi. Faktor 
yang paling banyak mempengaruhi 
kejadian ini adalah sikap ibu yaitu 
kesadaran ibu untuk melaksankan 
imunisasi pada anaknya dan 
kepercayaan ibu yaitu suatu 

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Ibu Dalam Melaksanakan Imunisasi Di Posyandu Gad-
ing Sehat Gading Tambaksari Surabaya 
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keyakinan ibu mengenai hal yang 
diyakini mengenai imunisasi. 

Imunisasi pada bayi sangat 
penting untuk meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. Banyak faktor yang 
melatarbelakangi ibu dalam 
kepatuhan melaksanakan imunisasi 
menyebabkan ibu tidak 
mengimunisasikan anaknya. 
Ketidakpatuhan ibu akan merugikan 
anak, karena vaksin yang disuntikkan 
ke tubuh bayi berfungsi mencegah 
penderitaan yang disebabkan oleh 
penyakit, kemungkinan cacat, dan 
kematian (Proverawati, 2010). 
Menurut Ranuh, dkk. (2011) 
kurangnya cakupan imunisasi 
mengakibatkan timbulnya beberapa 
penyakit seperti: TBC, hepatitis B, 
Tetanus, Campak dan penyakit 
lainnya. Jika hal ini dibiarkan dan 
tidak ditindaklanjuti maka akan 
mengakibatkan kematian pada anak. 
Rendahnya kesadaran ibu terhadap 
pentingnya pelaksanaan imunisasi 
menyebabkan tingginya angka 
kesakitan dan kematian pada anak. 

Pelaksanaan imunisasi yang 
kurang baik dikarenakan 
ketidakpatuhan ibu yang harus 
segera ditindak lanjuti agar tidak 
mengakibatkan peningkatan angka 
kesakitan dan kematian akibat PD3I 
(Penyakit yang Dapat Dicegah 
Dengan Imunisasi). Isnaini, dkk. 
(2011) menyebutkan bahwa ibu yang 
kurang pengetahuannya dapat 
diberikan motivasi, dukungan yang 
positif, dan informasi untuk mencari 
sumber – sumber informasi tentang 
pemberian imunisasi dasar bagi bayi 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
kepatuhan dalam pemberian 
imunisasi sesuai dengan jadwal 
pemberian. Peneliti selain 
memberikan motivasi, dukungan 
yang positif, dan informasi untuk 
mencari sumber – sumber informasi 

tentang pemberian imunisasi dasar 
bagi bayi juga ingin memberikan 
health education  kepada ibu dan 
keluarganya. Pendidikan kesehatan 
perlu diberikan kepada ibu, agar ibu 
memahami pentingnya imunisasi. 
Peran dan dukungan keluarga sangat 
penting terutama untuk ibu yang 
mempunyai bayi. Jika keluarga 
mempunyai pengetahuan dan tingkat 
kesadaran yang tinggi tentang 
pentingnya imunisasi akan 
memberikan dukungan, memotivasi 
ibu untuk mengimunisasi anaknya. 
Berdasarkan latar belakang di atas 
peneliti ingin menganalisa faktor – 
faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan ibu dalam melaksanakan 
imunisasi. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
desain observasional analitik. 
Populasi pada penelitian ini adalah 
ibu yang mempunyai anak usia 0 – 5 
tahun dan terdaftar di Posyandu 
Gading Sehat RW VI Gading 
Tambakasari Surabaya. Tehnik 
aampling menggunakan non 
probability sampling dengan 
pendekatan Purposive Sampling 
sebesar 50 responden, dengan 10 
orang setiap 1 faktor. Instrument 
penelitian ini menggunakan 
kuisioner dan lembar observasi. 
Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah faktor – faktor  
yang mempengaruhi ibu terhadap 
pelakasanaan imunisasi. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah 
kepatuhan ibu melaksanakan 
imunisasi. Penelitian ini 
menggunakan uji Chi-Square. 

 
 

Jurnal Keperawatan STIKES Hang Tuah Surabaya Volume 11 Nomor 1/Oktober 2016 



1051
1051 

HASIL PENELITIAN 
 
1. Tingkat Pengetahuan 

 

Tingkat Pengetahuan 
Kepatuhan Total Patuh Tidak Patuh 

f (%) f (%) N % 
Cukup 1 50 1 50 2 100 
Baik 18 37,5 30 62,5 48 100 
Total  19 32 31 68 50 100 

Nilai uji statistik Chi-Square 0,721 (  
 

2. Tingkat Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan 
Kepatuhan Total Tidak patuh Patuh 

f (%) f  (%) N % 
SD 2 40 3 60 5 100 

SMP 4 57,1 3 42,9 7 100 
SMA 19 61,3 12 38,7 31 100 
PT 6 85,7 1 14,3 7 100 

Total 31 62 19 38 50 100 
Nilai uji statistik uji-square 0,428 (

 

3. Kepercayaan 
 

Kepercayaan 
Kepatuhan Total Patuh Tidak Patuh 

f  (%) f (%) N % 
Tidak 16 48,5 17 51,5 33 100 

Ya 3 17,6 14 82,4 17 100 
Total  19 38 19 62 50 100 

Nilai uji statistik Chi-Square 0,03 (  
 

4. Sikap 
 

Sikap Ibu 
Kepatuhan Total Tidak patuh Patuh 

f (%) f (%) N % 
Tidak mendukung 1 50 1 50 2 100 

Mendukung  30 62,5 18 37,5 48 100 
Total  31 62 19 38 50 100 

Nilai uji statistik Chi-Square 0,03 (  
 

5. Usia 
 

Usia Ibu 
Kepatuhan Total Tidak patuh Patuh 

f  (%) f (%) N % 
20 – 30 14 60,9 9 39,1 23 100 
31 – 40 

>40  
14 
3 

66,7 
50 

7 
3 

33,3 
50 

21 
6 

100 
100 

Total  31 62 19 38 50 100 
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Nilai uji statistik Chi-Square 0,751 (  
PEMBAHASAN 

Tabel 5.15 didapatkan hasil 
crosstab antara tingkat pengetahuan 
terhadap kepatuhan yaitu ibu yang 
memiliki tingkat pengetahuan cukup 
sebanyak 2 orang dengan rincian 1 
orang patuh dan 1 yang lainnya tidak 
patuh. Ibu yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik sebanyak 48 orang 
dengan rincian 30 orang yang tidak 
patuh dan 18 orang yang patuh 
melakasanakan imunisasi. Nilai uji 
Chi-Square yaitu maka H1 
ditolak dan H0 diterima. Artinya, 
tidak ada pengaruh tingkat 
pengetahuan terhadap kepatuhan 
melaksanakan imunisasi. 

Tabel 5.15 di atas dapat 
diasumsikan bahwa, tingkat 
pengetahuan tidak mempengaruhi 
kepatuhan ibu dalam melaksanakan 
imunisasi. Namun pada kenyataanya, 
ibu yang mempunyai tingkat 
pengetahuan baik justru tidak patuh 
terhadap imunisasi. Menurut asumsi 
peneliti, hal tersebut bisa terjadi 
apabila pada saat melakukan 
penelitian, respondennya adalah 
bukan ibu bayi tersebut melainkan 
pengasuh atau nenek nya, bisa juga 
dikarenakan ibu lebih memilih 
tempat pelayanan kesehatan yang 
lain yang menurut ibu lebih baik 
daripada di imunisasikan di 
posyandu. Karena tingkat 
pengetahuan ibu baik, maka ibu akan 
berfikir untuk memberikan hal yang 
terbaik pula untuk anaknya, dengan 
kata lain ibu akan berfikir untuk 
mengimunisasikan anaknya ke 
tempat pelayanan kesehatan yang 
lebih bagus kualitasnya misalnya di 
rumah sakit atau di puskesmas. 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Sarimin, dkk 
(2014) tentang Analisis faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perilaku 
ibu dalam pemberian imunisasi dasar 
pada balita di desa Taraitak 
mengemukakan bahwa menurut 
Hidayat (2009) yang mengatakan 
bahwa dalam hal pemberian 
imunisasi adalah peran orang tua 
khusunya ibu menjadi sangat 
penting, karena orang terdekat 
dengan bayi dan anak adalah ibu. 
Demikian juga tentang pengetahuan, 
tingkat pengetahuan akan 
mempengaruhi perilaku ibu dalam 
pemberian imunisasi dasar pada bayi 
dan anak, sehingga dapat 
mempengaruhi status imunisasinya. 
Masalah pengertian, pemahaman dan 
perilaku ibu dalam program 
imunisasi bayinya tidak akan jadi 
halangan yang besar jika pendidikan 
dan pengetahuan yang memadai 
tentang hal itu. 

Peneliti berasumsi ibu yang 
tidak patuh dalam melaksanakan 
imunisasi walaupun tingkat 
pengetahuan ibu baik dikarenakan 
ibu akan berfikir untuk melakukan 
yang terbaik bagi anaknya dengan 
cara mencari tempat pelayanan 
kesehatan yang lebih berkualitas dan 
baik bagi kesehatan anaknya. Hasil 
wawancara dengan beberapa ibu di 
posyandu gading sehat, dan hasil 
tabel 5.10 ibu mengimunisasikan 
anaknya di Puskesmas atau di 
Rumah Sakit karena mereka lebih 
percaya bahwa kualitas 
pelayanannya lebih baik dari 
posyandu. 
 
1. Faktor Tingkat Pendidikan 

terhadap Kepatuhan Ibu 
Melaksanakan Imunisasi 

 
Tabel 5.16 didapatkan hasil 

crosstab antara tingkat pendidikan 
terhadap kepatuahan ibu dalam 

Jurnal Keperawatan STIKES Hang Tuah Surabaya Volume 11 Nomor 1/Oktober 2016 



1053
1053 

melaksanakan imunisasi, yaitu ibu 
yang memiliki tingkat pendidikan 
terakhir SD sebanyak 5 orang dengan 
rincian 2 orang tidak patuh, dan 3 
orang lainnya patuh. Ibu yang 
pendidikan terakhirnya SMP 
sebanyak 7 orang dengan rincian 4 
orang yang tidak patuh, dan 3 orang 
yang patuh. Ibu yang pendidikan 
terakhirnya SMA sebanyak 31orang 
dengan rincian 19 orang tidak patuh 
dan 12 orang lainnya patuh 
melaksanakan imunisasi. Nilai uji 
chi-Square yaitu maka H1 di 
tolak, Ho diterima. Artinya, tidak ada 
pengaruh antara tingkat pendidikan 
dengan kepatuhan ibu melaksanakan 
imunisasi. 

Penjelasan diatas bisa 
disimpulkan bahwa, rata-rata 
pendidikan terakhir ibu adalah SMA, 
namun ibu tidak patuh melaksanakan 
imunisasi. Hal ini bisa saja terjadi 
apabila ibu sedang bekerja semisal 
bekerja sebagai PNS, swasta dan 
yang lainnya sehingga ibu tidak 
sempat membawa anak untuk 
melaksanakan imunisasi, atau juga 
bisa terjadi jika ibu tidak membawa 
anaknya ke posyandu karena ibu 
membawa anaknya untuk melakukan 
imunisasi di tempat pelayanan 
kesehatan yang lainnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sarimin, dkk (2014) tentang 
Analisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan perilaku ibu 
dalam pemberian imunisasi dasar 
pada balita di desa Taraitak 
mengemukakan bahwa menurut teori 
Wati, (2013) pendidikan diartikan 
sebagai tahapan kegiatan yang 
bersifat kelembagaan yang 
dipergunakan untuk 
menyempurnakan perkembangan 
individu dalam menguasai 
pengetahuan, kebiasaan, sikap dan 
sebagainya. Artinya, semakin 

tingginya tingkat pendidikan 
seseorang maka akan semakin 
mudah menerima informasi sehingga 
banyak pula pengetahuan yang 
dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang 
kurang akan menghambat 
perkembangan sikap seseorang 
terhadap hidup sehat. Sehingga 
peneliti berasumsi bahwa masih 
banyaknya anak batita yang 
pemberian imunisasinya tidak 
lengkap sangat dipengaruhi oleh 
pengetahuan, sikap dan perilaku ibu 
yang di latar belakangi oleh tingkat 
pendidikan dari masing-masing 
individu pula. 
 
2. Faktor Kepercayaan terhadap 

Kepatuhan Ibu Melaksanakan 
Imunisasi 
 
Tabel 5.17 didapatkan hasil 

crosstab antara kepercayaan terhadap 
kepatuhan ibu dalam melaksanakan 
imunisasi, yaitu ibu yang 
kepercayaannya memperbolehkan 
melaksanakan imunisasi sebanyak 17 
responden dengan rincian 14 orang 
tidak patuh dan 3 orang lainnya 
patuh. Ibu yang kepercayaannya 
tidak memperbolehkan 
melaksanakan imunisasi sebanyak 33 
responden dengan rincian 17 orang 
yang tidak patuh dan 16 orang yang 
patuh. Nilai uji chi-square yaitu 

 maka H1 di terima dan Ho 
ditolak. Artinya, ada pengaruh 
kepercayaan terhadap kepatuhan ibu 
melaksanakan imunisasi. 

Penjelasan diatas bisa 
diasumsikan bahwa, faktor 
kepercayaan mempengaruhi 
kepatuhan ibu dalam melaksanakan 
imunisasi. Menurut peneliti cara 
pandang ibu yang berbeda inilah 
yang dapat mempengaruhi hal 
tersebut. Ketika dilaksanakan 
penilitian, terlihat sekali ada cara 
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pandang yang berbeda dengan apa 
yang dimaksud peneliti dan yang 
dimaksud oleh ibu. Jadi dengan cara 
pandang yang berbeda inilah yang 
dapat mempengaruhi kepatuhan ibu 
dalam melaksanakan imunisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Rusuoto, dkk (2012) 
tentang Hubungan antara kondisi 
fisik dan kepercayaan ibu bayi (usia 
1-5 bulan) dengan kepatuhan 
pelaksanaan imunisasi di HBDI RB 
Fatimah Kudus Tahun 2012 
mengemukakan bahwa menurut teori 
George dan Cristian, (2004) 
kepercayaan pada diri sendiri adalah 
kemampuan berfikir rasional berupa 
keyakinan-keyakinan, ide-ide dan 
proses berfikir yang tidak 
mengandung unsur keharusan yang 
menuntut individu sehingga 
menghambat proses perkembangan 
dan ketika menghadapi problem atau 
persoalan mampu berfikir, menilai, 
menimbang, menganalisa, 
memutuskan dan melakukan. 

Peneliti berasumsi sesuai dengan 
teori diatas adanya cara berfikir yang 
berbeda-beda inilah yang 
menghambat ibu untuk berkembang 
kearah yang lebih baik dari 
sebelumnya. Sehingga perlu di 
berikan penjelasan yang lebih mudah 
dipahami responden agar cara 
berfikir mereka lebih baik lagi dari 
sebelumnya. 

 
3. Faktor Sikap terhadap 

Kepatuhan Ibu Melaksanakan 
Imunisasi 
 
Tabel 5.18 didapatkan hasil ibu 

yang sikapya tidak mendukung 
sebanyak 2 responden dengan rincian 
1 orang patuh, dan 1 orang tidak 
patuh. Ibu yang memiliki sikap 
mendukung sebanyak 48 orang 
dengan rincian 30 orang tidak patuh 

dan 18 orang patuh. Nilai uji chi-
square maka H1 ditolak dan H0 
diterima, artinya tidak ada pengaruh 
antara sikap dengan kepatuhan ibu 
melaksanakan imunisasi di posyandu 
gading sehat. 

Teori yang dikemukakan oleh 
Azwar (2013) bahwa sikap terdiri 
dari 4 tingkatan yaitu Menerima 
(receiving), individu ingin dan 
memperhatikan rangsangan 
(stimulus) yang diberikan. Merespon 
(responding), sikap individu dapat 
memberikan jawaban apabila 
ditanya, mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas yang diberikan. 
Menghargai (valuing), sikap individu 
mengajak orang lain untuk 
mengerjakan atau mendiskusikan 
suatu masalah, dan bertanggung 
jawab dan siap menanggung segala 
resiko atas segala sesuatu yang 
dipilihnya. Teori diatas sejalan 
dengan pendapat Sunaryo, 2004 yang 
mengatakan bahwa sikap merupakan 
organisasi pendapat, keyakinan 
sesorang mengenai objek, yang 
disertai adanya perasaan untuk 
membuat respons atau berperilaku 
dalam cara tertentu. 

Penjelesan teori diatas, bisa 
diasumsikan bahwa, keyakinan 
seseorang dalam bersikap akan 
mempengaruhi respons atau 
perilakunya dengan cara yang 
berbeda, misalnya ibu mendukung 
namun ibu memilih 
mengimunisasikan ke tempat 
pelayanan kesehatan yang lebih baik 
kualitasnya seperti data hasil tabel 
5.10. 

 
4. Faktor Usia terhadap 

Kepatuhan Ibu Melaksanakan 
Imunisasi 
 
Tabel 5.19 didapatkan hasil ibu 

yang berusia 20-30 tahun sebanyak 
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23 responden dengan rincian 14 tidak 
patuh, dan 9 patuh. Ibu yang berusia 
31-40 tahun sebanyak 21 responden 
dengan rincian 14 tidak patuh dan 7 
yang patuh. Ibu yang berusia >40 
tahun sebanyak 6 responden dengan 
rincian 3 tidak patuh dan 3 yang 
patuh. Nilai uji chi-square 

maka H1 di tolak dan H0 
diterima, artinya tidak ada pengaruh 
antara usia dengan kepatuhan ibu 
dalam melaksanakan imunisasi di 
posyandu gading sehat. 

Teori Nursalam (2003) bahwa 
semakin cukup umur, tingkat 
kematangan dan kekuatan seseorang 
akan lebih matang dalam berfikir dan 
bekerja. Dengan usia yang semakin 
matang akan membuat ibu bersikap 
lebih baik lagi dalam menanggapi 
suatu hal. Dalam hal ini, mengapa 
usia tidak berpengaruh dikarenakan 
ketika kematangan berfikir ibu sesuai 
dengan umurnya akan semakin baik, 
ibu juga tentunya akan berfikir untuk 
mencari tempat pelayanan kesehatan 
yang terbaik untuk anaknya, agar 
derajat kesehatan anak semakin 
meningkat. Maka dari itu, ibu lebih 
memilih untuk mengimunisasikan 
anaknya di tempat pelayanan 
kesehatan yang lebih baik. 

 
5. Faktor Dominan yang 

Mempengaruhi Ibu dalam 
Melaksanakan Imunisasi 
 
Faktor  dominan dalam penelitian 

ini adalah faktor kepercayaan. Faktor 
kepercayaan menjadi faktor dominan 
dikarenakan cara berfikir atau pola 
fikir ibu yang berbeda dengan 
maksud peneliti. Dengan teori yang 
sudah dijelaskan diatas, bahwa cara 
pandang yang berbeda akan 
mengakibatkan respons yang berbeda 
pula dalam menanggapi suatu hal. 

Cassiday (2005) telah melakukan 
penelitian dengan judul Risk and 

Trust in Vaccine Decision Making 
menjelaskan bahwa kepercayaan ibu 
tentang imunisasi menjadi penting 
dikarenakan banyak ibu yang kurang 
percaya dengan dampak positif 
imunisasi. Banyak hal negatif yang 
terjadi pada anak mereka ketika telah 
melakukan imunisasi. Dampak 
negatif inilah yang membuat mereka 
enggan untuk melaksanakan 
imunisasi. Krisis kepercayaan ibu 
inilah yang menghambat anak untuk 
tumbuh dan berkembang secara 
semestinya. 

Penelitian yang dilaksanakan 
oleh peneliti, kepercayaan menjadi 
penting karena di tempat 
dilaksanakan penelitian ibu 
cenderung tidak merasa bahwa 
kepercayaan yang mereka anut 
menganjurkan untuk melaksanakan 
imunisasi. Banyak hal juga yang 
melatarbelakangi ketidakpatuhan ibu 
dalam melaksanakan imunisasi, 
misalnya ibu memilih tempat 
fasilitas kesehatan yang lebih baik 
kualitasnya untuk anaknya.  

Hasil dari ketidakpatuhan ibu ini 
dilihat dari lembar observasi buku 
KMS yang dimiliki oleh ibu. 
Sehingga hasilnya tidak sepenuhnya 
benar, karena dari hasil wawancara 
dengan beberapa ibu mereka 
menyebutkan bahwa beberapa ibu 
juga rutin melaksanakan imunisasi di 
puskesmas atau Rumah sakit dan 
tidak melaksanakannya di posyandu 
karena mereka lebih cenderung 
percaya jika anaknya diimunisasi di 
Puskesmas atau Rumah Sakit. 

 
KESIMPULAN  

Hasil penelitian yang telah dilakukan 
di Posyandu Gading Sehat Surabaya, 
dapat diambil simpulan sebagai 
berikut: 

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Ibu Dalam Melaksanakan Imunisasi Di Posyandu Gad-
ing Sehat Gading Tambaksari Surabaya 

(Nur Chabibah, Puji Hastuti, Monica Handayani)
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1. Tingkat pengetahuan ibu 
sebagaian besar baik terhadap 
pengetahuan imunisasi. Namun 
tidak ada pengaruh antara tingkat 
pengetahuan dengan kepatuhan 
ibu dalam melaksanakan 
imunisasi. 

2. Tingkat pendidikan sebagaian 
besar ibu lulusan SMA. Namun 
tidak ada pengaruh antara tingkat 
pendidikan dengan kepatuhan ibu 
melaksanakan imunisasi di 
posyandu. 

3. Kepercayaan ibu sebagaian besar 
tidak mengharuskan untuk 
melaksanakan imunisasi, karena 
pemahaman ibu yang berbeda 
dengan yang dimaksud oleh 
peneliti. Faktor kepercayaan 
inilah yang berepengaruh 
terhadap kepatuhan pelaksanaan 
imunisasi di posyandu. 

4. Sikap ibu tehadap imunisasi 
sebagaian besar mendukung, 
namun tidak ada pengaruh antara 
sikap ibu terhadap kepatuhan 
pelaksanaan imunisasi di 
posyandu. 

5. Usia ibu sebagaian besar berada 
di rentang usia 20-30 tahun, tidak 
ada pengaruh antara usia ibu 
dengan kepatuhan melaksanakan 
imunisasi di posyandu. 

6. Faktor dominan adalah faktor 
kepercayaan yang mempengaruhi 
kepatuhan ibu terhadap 
pelaksanaan imunisasi di 
posyandu. 
 

SARAN 

Peneliti akan memberikan beberapa 
saran berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Bagi Perawat 
Perawat diharapkan mampu 
memberikan pendidikan 

kesehatan bagi masyarakat agar 
masyarakat lebih paham akan 
pentingnya imunisasi dan 
memilih ke tempat pelayanan 
kesehatan yang terdekat dari 
rumah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya apabila ingin 
meneliti tentang analisa faktor 
yang mempengaruhi ibu terhadap 
kepatuhan melaksanakan 
imunisasi sebaiknya mencari 
variabel lain seperti jarak rumah, 
jumlah anak dan yang lainnya 
yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan melaksanakan 
imunisasi. Peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat 
mempertimbangkan rentang 
waktu yang lebih lama dalam 
penelitian ini untuk mendapatkan 
hasil yang lebih akurat. 

3. Bagi profesi keperawatan 
Tenaga keperawatan diharapkan 
mampu memberikan pendidikan 
kesehatan kepada semua lapisan 
masyarakat supaya dapat 
meningkatkan derajat kesehatan. 
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Abstract Pre-menopause is the times where body begin transitioned to 
menopause. The review of women psychological in climaxterium occurred 
physical, sexual, social and psychological disorders. This differences  influenced 
by mild and severe of the stress itself experienced by the women in confronting  
and overcoming climaxterium as physiology incidences  by every mother’s. The 
purpose of this research to recognize correlation of pre-menopause on 40-45 
years old stress women in PKK Community RW 15 Kelurahan Putat Jaya 
Surabaya. This research used cross sectional research design. Population are 
women in range 40-45 years old in PKK community RW 15 Kelurahan Putat Jaya 
Surabaya a number of 52 mother’s. Sample technique used simple random 
sampling  number of 46 mother’s. Independent variable in this research are pre-
menopause incidence and dependent variable is stress level. Data collecting use 
questionnaire and analyzed with Chi Square with significance level α  0.05. The 
result of research  from premenopause correlation on stress level are r = 0.006, 
that means there is correlation between pre menopause on stress level. The 
conclusion of this research was premenopause incidences correlated with the 
mother’s stress level. From this research, knowledge about premenopause mother 
is expected to be upgraded and might be used to lower the stress level and 
increased the coping of mother to face premenopause phase. 

Keywords : Predisposing,Level Stress, Premenopause, Mother PKK 
 
Abstrak Premenopause adalah masa dimana tubuh mulai bertransisi menuju 
menopause. Tinjauan psikologis wanita pada masa klimakterium mengalami 
gangguan fisik, seksual, sosial dan gangguan psikologis. Perbedaan ini 
dipengaruhi oleh berat ringannya stres yang dialami wanita dalam menghadapi 
dan mengatasi masa klimakterium sebagai kejadian fisiologis yang dialami oleh 
setiap ibu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan premenopause 
terhadap tingkat stres pada ibu usia 40-55 tahun di Komunitas Ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 
cross sectional. Populasinya adalah ibu usia 40-55 tahun di komunitas ibu PKK 
RW 15 Kelurahan Putat Jaya Surabaya yang berjumlah 52 ibu. Teknik sampel 
menggunakan simple random sampling sebanyak 46 ibu. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah kejadian premenopause dan variabel dependen adalah 
tingkat stres. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisa 
menggunakan uji Chi square dengan signifikansi α ≤ 0.05.  Hasil penelitian dari 
hubungan premenopause terhadap tingkat stres adalah r = 0.006, yang artinya 
terdapat hubungan antara kejadian premenopause terhadap tingkat stres. Implikasi 
penelitian ini adalah kejadian premenopause memiliki hubungan dengan tingkat 
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stress ibu, sehingga ibu diharapkan mengembangkan pengetahuan sehingga 
mampu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan koping dalam menghadapi 
masa premenopause. 
 
Kata Kunci : Predisposisi, Tingkat Stres,  Premenopause, Ibu PKK 
 
PENDAHULUAN 

 
Premenopause adalah masa 

dimana tubuh wanita mulai 
bertransisi menuju menopause. Masa 
ini bisa terjadi selama 2-8 tahun, dan 
ditambah 1 tahun di akhir menuju 
menopause (Atikah, 2010). Produksi 
hormon estrogen, hormon 
progesteron dan hormon seks lainnya 
mulai menurun. Keadaan ini 
menyebabkan jarang terjadinya 
ovulasi dan menstruasi tidak teratur, 
hal terjadi apabila wanita telah 
mencapai usia 40 tahun ini juga di 
sebut sebagai fase klimakterik 
(Baziad, 2003). 

Psikologis wanita pada masa 
klimakterium mengalami gangguan 
fisik, seksual, sosial, gangguan 
psikologis, dan sosial. Perbedaan 
psikologis wanita pada masa 
klimakterium ini dipengaruhi oleh 
berat ringannya stres yang dialami 
wanita, gangguan fisik, seksual, 
sosial dalam menghadapi dan 
mengatasi klimakterium sebagai 
akibat dari penilaiannya terhadap 
klimakterium (Retnowati, 2001). 

Stres merupakan respon tubuh 
yang bersifat tidak spesifik terhadap 
setiap tuntutan atau beban atasnya 
(Hans Selye (1950) dalam Alimul 
2008). Stres adalah kondisi dimana 
adanya respon tubuh terhadap 
perubahan untuk mencapai keadaan 
normal (Tarwoto, 2014). Fenomena 
lapangan yang telah  ditemui peneliti 
saat melaksanakan wawancara 
dengan komunitas ibu PKK 
didapatkan bahwa rata-rata ibu 
mengalami stres saat menghadapi 

premenopause, kurang percaya diri, 
merasa tidak diperhatikan, tidak 
dihargai, dan khawatir tentang 
perubahan fisiknya, mudah kesal dan 
sulit bersantai. Banyak ibu-ibu yang 
mengalami gejala awal memasuki 
premenopause yakni ketidakteraturan 
siklus haid, perasaan panas (hot 
flushes), kekeringan vagina, keringat 
dimalam hari, sulit tidur (insomnia), 
badan menjadi gemuk, mudah 
tersinggung dan sulit mengendalikan 
emosi. 

Berdasarkan data dari World 
Health Organization (WHO), pada 
tahun 1990, total populasi wanita 
yang mengalami menopause di 
seluruh dunia mencapai 476 juta 
orang dan diperkirakan pada tahun 
2030 akan mencapai 1,2 miliar 
wanita. Sindrom menopause melanda 
banyak wanita yang sedang 
memasuki premenopause hampir 
diseluruh dunia, misalnya kejadian 
hot flushes dialami oleh 70-80% 
wanita menopause (Umpalis et al., 
2000 dalam Washburn et al., 1999). 
Study of Women’s Health Across the 
Nation di Amerika Serikat 
mendapatkan hasil bahwa status 
menopause secara signifikan 
berhubungan dengan tekanan 
psikologi yang menunjukkan bahwa 
28,9% mengalami stres dengan 
diawal premenopause, 20,9% di 
tahap premenopause dan 22% 
ditahap post menopause. 

Perbandingan dengan 
perempuan premenopause awal 
berada pada resiko yang lebih besar 
tekanannya (Bromberger, 2001). 
Berdasarkan  studi pendahuluan  

Analisis Faktor Predisposisi Dan Kejadian Premenopause Terhadap 
Tingkat Stres Pada Ibu Usia 40-55 Tahun

(Muh. Zul Azhri R, Astrida Budiarti, Eka Putri Citra)
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tentang pre- menopouse pada 
komunitas ibu PKK RW 15 
kelurahan Putat Jaya, 7 dari 10 
mengalami premenopouse yang 
dibuktikan dengan adanya perubahan 
mood yang tiba-tiba, rasa panas 
didada, nyeri saat senggama, 
gangguan tidur, gangguan siklus 
menstruasi dan adanya dismenore. 
Tingkat stres dengan menggunakan 
kuesioner yang dialami yakni 3 ibu 
tidak mengalami stres, 4 ibu dengan 
stres ringan dan 3 ibu dengan stres 
sedang dibuktikan dengan semua ibu 
mengalami cepat marah karena hal 
sepele, sulit bersantai, mudah kesal, 
sulit beristirahat, mudah tersinggung 
dan gelisah. 

Masa premenopause, biasanya 
ditandai dengan siklus haid yang 
tidak teratur. Premenopause bisa 
terjadi selama beberapa bulan sampai 
beberapa tahun sebelum menopause 
(Jhaquin, 2010). Tanda-tanda dari 
premenopause adalah terjadinya 
perubahan, baik perubahan fisik 
maupun perubahan psikis yang 
disebabkan oleh penurunan produksi 
hormone esterogen. Perubahan fisik 
meliputi ketidakteraturan siklus haid, 
perasaan panas (hot flushes), 
kekeringan vagina, perubahan kulit, 
keringat dimalam hari, sulit tidur 
(insomnia), perubahan pada mulut, 
kerapuhan tulang, badan menjadi 
gemuk dan munculnya gejala 
penyakit. Perubahan psikis meliputi 
adanya kecemasan, ingatan menurun, 
mudah tersinggung, stres dan depresi 
(Kasdu, 2002). Perempuan 
premenopause tidak bisa menerima 
premenopause dengan ciri-ciri sulit 
tidur, gelisah tanpa alasan, sering 
tersinggung, dan tidak mudah 
mengendalikan emosi. Dampak 
premopause yang sering di 
masyarakat adalah kecemasan, takut, 
lekas marah, ingatannya menurun, 

sulit berkonsentrasi, gugup, merasa 
tidak berguna, mudah tersinggung, 
stres bahkan depresi (Ristiana, 
2009). 

Sebelum terjadi menopause, 
terjadi perubahan anatomis pada 
ovarium yang berupa sklerosis 
vaskuler, pengurangan jumlah folikel 
primordial dan penurunan aktivitas 
sintesa hormon steroid. Penurunan 
hormon estrogen akan berlangsung 
dimulai pada awal masa 
klimakterium dan makin menurun 
pada menopause (Deborah, 2006). 
Penurunan ini menyebabkan 
peningkatan produksi gonadotropin. 
Perubahan – perubahan tersebut akan 
menyebabkan adanya penurunan 
fisik dan psikologis seiring dengan 
bertambahnya usia. Adanya 
gangguan fisik dan psikologis saat 
menjelang menopause sering 
dianggap sebagai suatu stressor 
tersendiri bagi perempuan. Stressor 
ini yang akhirnya menimbulkan 
sebuah kecemasan yang bersifat 
ringan dan bahkan akhirnya bisa 
menimbulkan kepanikan. Stres dan 
kecemasan sebenarnya merupakan 
bagian dari kehidupan manusia. 
Perempuan yang mempunyai 
mekanisme koping yang baik, maka 
stress dan kecemasan dapat diatasi 
dan ditanggulangi. Perempuan yang 
mempunyai mekanisme koping yang 
kurang baik, maka stres dan 
kecemasan merupakan sesuatu hal 
yang mengancam dalam 
kehidupannya. Apabila mekanisme 
koping yang dilakukan tidak tepat 
maka akan menimbulkan dampak 
terhadap kesehatan jasmani dan 
psikologis (Monks, 2005). 

Upaya yang dapat dilakukan 
untuk membantu seseorang 
menghadapi klimaterik yaitu dengan 
memberikan pendidikan kesehatan, 
dimana pemberian pendidikan 
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kesehatan dilakukan dengan cara 
menyebarkan pesan, memberikan 
keyakinan sehingga seseorang tahu 
dan mengerti, memiliki kesadaran, 
mau dan bisa melakukan suatu 
anjuran yang ada hubungannya 
dengan kesehatan. Pendidikan 
kesehatan yang dapat diberikan 
kepada ibu usia premenopause 
meliputi masalah nutrisi, psikologis, 
olahraga, kesehatan umum serta 
dukungan keluarga dan tenaga 
kesehatan. Berdasarkan latar 
belakang diatas, peneliti ingin 
mengetahui lebih lanjut hubungan 
premenopause terhadap tingkat stres 
pada ibu usia 40-55 tahun di 
Komunitas Ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian studi korelasi. 
Populasi dalam penelitain ini adalah 
ibu usia 40-55 tahun di Komunitas 
Ibu PKK RW 15 Kelurahan Putat 
Jaya Surabaya sebesar 52 orang. 
Teknik sampling menggunakan 
probability sampling dengan 
pendekatan simple random sampling 
sebesar 46 sampel. Instrument 
penelitian menggunakan  kuesioner. 
Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah kejadian 
premenopause dan variabel 
dependennya adalah tingkat stress 
ibu PKK RW 15 Kelurahan Putat 
Jaya Surabaya. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
1. Distribusi berdasarkan usia haid 

pertama 
 
 
 
 

Tabel 1.1 : Distribusi responden 
berdasarkan usia haid pertama di 
Komunitas Ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya Mei 
2016. 
 

Usia f % 
10-11 Tahun 4 8,69% 
12-15Tahun 41 89,1% 
>15tahun 1 2,17% 
Total 46 100% 

 
Berdasarkan hasil tabel 1.1 

diperoleh usia haid 12–15 tahun di 
komunitas ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya 
adalah sebesar 89,1%  dibandingkan 
dengan usia haid 10-11 tahun dan 
usia haid lebih 15 tahun. 
 
2. Distribusi berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir 
 
Tabel 1.2 Distribusi responden 
berdasarkan tingkat pendidikan 
terakhir di Komunitas Ibu PKK RW 
15 Kelurahan Putat Jaya Surabaya 
Mei 2016. 

 
Pendidikan f % 
SD 2 4,3% 
SMP 13 28,3% 
SMA 23 50% 
Perguruan 
Tinggi 8 17,4% 

Total 46 100% 
 

Berdasarkan hasil tabel 1.2 
diperoleh pendidikan terkahir di 
komunitas ibu PKK RW 15 
Keluarahan Putat Jaya adalah SMA 
sebesar 50% di bandingkan dengan 
pendidiikan tingkat PT sebesar 
17,4% 
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3. Distribusi berdasarkan pekerjaan 
responden 
 

Tabel 1.3  Distribusi responden 
berdasarkan pekerjaan di Komunitas 
Ibu PKK RW 15 Kelurahan Putat 
Jaya Surabaya Mei 2016. 

 

Pekerjaan f % 
Ibu rumah tangga 35 76, 1% 
Pedagang/ 
wiraswasta 4 8,7% 

Lain-lain 7 15,2% 
Total 46 100% 

 
 

Berdasarkan hasil tabel 1.3 
diperoleh mayoritas kerjaan di 
komunitas ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya 
adalah ibu rumah tangga sebesar 
76,1% dibandingkan dengan 
pekerjaan pedagang/wiraswasta dan 
pekerjaan lainnya. 

 
4. Distribusi kejadian premenopause 

responden   
 

Tabel 1.4 Distribusi kejadian 
premenopause responden di 
Komunitas Ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya Mei 
2016. 
 

Premenopause f % 
Mengalami 
premenopause 42 91,3% 

Tidak mengalami 
premonopause 4 0,7% 

Total 46 100% 
 

Berdasarkan hasil tabel 1.3 
diperoleh mayoritas kerjaan di 
komunitas ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya 
adalah ibu rumah tangga sebesar 
76,1% dibandingkan dengan 
pekerjaan pedagang/wiraswasta dan 
pekerjaan lainnya. 
 
 

5. Distribusi tingkat stres responden 
Tabel 1.5 Distribusi tingkat stres  
responden di Komunitas Ibu PKK 
RW 15 Kelurahan Putat Jaya 
Surabaya Mei 2016. 

 
Tingkat stres f % 

Ringan  12 30,4% 
Sedang  32 69,6% 
Berat 0 0% 
Total 46 100% 

 
Berdasarkan hasil tabel 1.3 

diperoleh mayoritas kerjaan di 
komunitas ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya 
adalah ibu rumah tangga sebesar 
76,1% dibandingkan dengan 
pekerjaan pedagang/wiraswasta dan 
pekerjaan lainnya. 
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6. Hubungan premenopause dengan tingkat stres 
 

Tabel 1.6 Hubungan antara premenopause terhadap tingkat stres pada ibu usia 40-
55 tahun di Komunitas Ibu PKK RW 15 Kelurahan Putat Jaya Surabaya bulan 
Mei 2016. 

 
Kejadian 

Premenopause 
Tingkat Stres Total Ringan Sedang 

Mengalami Premenopause 10 (21,74%) 32 (69,57%) 42 (91,30%) 
Tidak Mengalami 

Premenopause 4 (8,70%) 0  (0,00%) 4  (8,70%) 

Total 14 (30,43%) 32 (69,57%) 46 (100,00%) 
p = 0,006 koefisien kontingensi = 0,423 

 
PEMBAHASAN 
 
1. Identifikasi kejadian 

Premenopause 
Hasil penelitian dari  tabel 

1.4 menunjukkan bahwa hampir 
seluruhnya  responden mengalami 
premenopause  dengan prosentase 
sebesar 91,3% dan 4 responden 
(0,7%) tidak mengalami 
premenopause. Proverawati (2010) 
mengatakan faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap gejala 
premenopause adalah: 
a. Faktor psikis dimana perubahan-

perubahan psikologis maupun 
fisik ini berhubungan dengan 
kadar estrogen. 

b. Sosial ekonomi dimana keadaan 
sosial ekonomi mempengaruhi 
faktor fisik, kesehatan dan 
pendidikan. Faktor tersebut 
cukup baik, akan mengurangi 
beban fisiologi dan psikologis. 

c.  Usia Menarche dimana usia 
menarche yang terlambat 
berpengaruh terhadap keluhan-
keluhan klimakterium yang 
ringan. 

 

Menurut Rambulangi (2006) 
yang menyatakan bahwa umur 
seorang perempuan  memasuki masa 
premenopause antara 40-49 tahun. 
Dimana pada saat seorang 

perempuan memasuki usia 
pertengahan empat puluhan, fungsi 
ovarium akan mulai menurun. 
Sehingga menyebabkan kadar 
hormon dalam tubuh tidak seimbang, 
yang akhirnya menyebabkan 
berbagai gangguan. 

Keadaan social ekonomi 
mempengaruhi factor fisik, 
kesehatan dan pendidikan. Apabila 
faktor-faktor tersebut cukup baik, 
akan mengurangi beban fisiologis, 
psikologis kesehatan akan faktor 
klimakterium sebagai faktor 
fisiologis (Proverawati, 2010). 
Penelitian Yulianis (2003) 
menyebutkan bahwa responden yang 
bekerja akan memiliki beban kerja 
tambahan dari kegiatan bekerja 
sesuai dengan jenis pekerjaannya 
tersebut disbanding responden yang 
tidak bekerja (Hammam,Abbasdan 
Hunter,2012). Hal ini berbeda 
dengan penelitian Yulianis, 
kemungkinan disebabkan oleh 
pengaruh beban kerja yang 
sebenarnya tidak dirasakan secara 
langsung namun beban kerja yang 
berpengaruh terhadap stres kerja, 
seperti ibu rumah tangga yang 
mengerjakan kegiatan rumah sebagai 
rutinitas dan menjadi tokoh utama 
dalam mengurus keluarga. 
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Reitz, 1993 dalam Safitri 
(2009) mengatakan bahwa wanita 
yang mendapatkan menstruasi, pada 
usia 16 atau 17 tahun, akan 
mengalami menopause dini, 
sedangkan wanita yang haid lebih 
dini seringkali akan mengalaminya 
sampai pada usianya mencapai 50 
tahun. Menurut Wiknjosastro (2005), 
usia remaja yang mendapat 
menarchebervariasi yaitu antara usia 
10-16 tahun, tetapi rata-rata 12,5 
tahun antara 11-15 tahun, dengan 
penggolongan sebagai berikut : 
Menarche dini yaitu usia 10-11 
tahun, Menarchenormal yaitu usia 
11-15 tahun, dan Menarche terlambat 
yaitu usia > 15 tahun. Hasil 
penelitian yang telah dilakukan tidak 
sesuai dengan teori. Terdapat 
berbagai kemungkinan penyebab 
ketidaksesuaian tersebut, salah 
satunya adalah beban pekerjaan. 
Sehingga mengakibatkan usia 
menarche tidak berpengaruh 
terhadap munculnya masa 
preenopause. Masa premenopause 
merupakan suatu  fase alamiah yang 
akan dialami oleh setiap wanita yang 
biasanya terjadi di atas usia 40 tahun. 
Responden berada pada fase 
klimakterium, dimana pada usia ini 
keluhan-keluhan yang dirasakan 
akibat dari perubahan fisik dan 
psikologis mencapai puncaknya.  
2. Identifikasi  tingkat stres 

Berdasarkan Tabel 1.5 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden mengalami stres tingkat 
sedang  sebanyak 32 responden 
dengan presentase sebesar 69,6%. 
Mubarak, dkk (2015) ditinjau dari 
penyebab stres, dapat digolongkan 
sebagai 1) stres fisik, 2) stres 
kimiawi, 3) stres mikrobiologik, 4) 
stres fisiologik, 5) stres proses 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang disebabkan karena gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan 
pada masa bayi hingga tua, 6) stres 
psikis atau emosional yang 
disebabkan oleh gangguan situasi 
psikologis atau ketidakmampuan 
kondisi psikologis untuk 
menyesuaikan diri, misalkan 
hubungan interpersonal, social, 
budaya ketidakpuasan terhadap diri 
sendiri, konflik peran, percaya diri 
yang rendah, perubahan ekonomi, 
emosi yang negatif. 

Dalam menyikapi dirinya yang 
akan memasuki masa premenopause, 
beberapa wanita menyambutnya 
dengan biasa. mereka menganggap 
kondisi ini sebagai bagian dari siklus 
hidupnya. banyak wanita mengeluh 
bahwa dengan datangnya 
premenopause mereka akan menjadi 
pencemas. hal ini dikarenakan 
mereka cemas menjelang 
berakhirnya era reproduksi yang 
artinya berhentinya nafsu seksual 
dan fisik (Proverawati, 2010).  

Gejala sindroma premenopause 
salah satunya yaitu depresi 
(rasacemas), depresi ataupun stress 
sering terjadi pada wanita 
premenopause.Hal ini terkait dengan 
penurunan hormone estrogen 
sehingga menyebabkan wanita 
mengalami depresi ataupun stress. 
Turunnya hormone estrogen 
menyebabkan turunnya 
neurotransmitter di dalam otak, hal 
tersebut mempengaruhi suasana hati 
sehingga neurotransmitter ini 
kadarnya rendah, maka akan muncul 
perasaan sedih, hilangnya minat, dan 
perasaan yang berubah, yang 
merupakan pencetus terjadinya 
depresi ataupun stres (Proverawati, 
2010). 

Hasil penelitian menunjukkan 17 
responden dengan tingkat pendidikan 
SMA memiliki tingkat stres sedang 
presentase sebesar 73,9% dan 7 
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responden dengan tingkat pendidikan 
SD dan SMP memiliki tingkat stres 
ringan presentase sebesar 58,33%. 
Makin tinggi pendidikan seseorang, 
makin mudah menerima informasi 
dengan pendidikan tinggi maka 
seseorang akan cenderung untuk 
mendapatkan informasi (Erfandi, 
2009). Faktor pendidikan seseorang 
sangat menentukan stres, klien 
dengan pendidikan tinggi akan lebih 
mampu mengatasi, menggunakan 
koping yang efektif dan konstruktif 
dari pada seseorang dengan 
pendidikan rendah (Broewer, 1983 
dalam Nursalam dan Pariani, 2001). 
Pendidikan berguna dalam merubah 
pola pikir, pola bertingkah laku, dan 
pola pengambilan keputusan. 
Tingkat pendidikan yang cukup akan 
lebih mudah dalam mengidentifikasi 
stressor dalam diri sendiri maupun 
luar dirinya. Tingkat pendidikan juga 
mempengaruhi kesadaran dan 
pemahaman terhadap stimulus 
(Murdaningsih dan Ghofur, 2013). 
Soekanto (2002) mengatakan tingkat 
pendidikan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan, selain itu informasi dan 
faktor pengalaman akan menambah 
pengetahuan tentang sesuatu yang 
bersifat nonformal. Dimana wanita 
yang berpendidikan akan mempunyai 
pengetahuan kesehatan yang lebih 
baik. 

Faktor pendidikan 
mempengaruhi stres pada usia 
pertengahan dalam menghadapi 
proses menua (aging process). 
Menurut Issac (2004) menyebutkan 
bahwa seorang dengan tingkat 
pendidikan yang rendah mudah 
mengalami kecemasan, karena 
semakin tinggi pendidikan akan 
mempengaruhi kemampuan berfikir 
seseorang.  

Hasil penelitian didapatkan 
wanita yang berpendidikan rendah 
(SD/SMP) mengalami stres ringan. 
Hal ini di karenakan mereka 
memperoleh informasi dari orang 
lain mengenai premenopause.  
Semakin banyak informasi yang 
diterima mengenai premenopause , 
semakin banyak pula pengetahuan 
yang didapat tentang premenopause 
sehingga kecemasan yang yang 
dialami berkurang.Peningkatan 
pengetahuan tidak mutlak diperoleh 
dari pendidikan formal tetapi juga 
bisa diperoleh dari sumber informasi 
lain seperti media massa, 
penyuluhan, koran dan lainnya. 

Sedangkan hasil penelitian 
wanita yang berpendidikan tinggi 
SMA yang mengalami stres sedang, 
kemungkinan bisa dikarenakan 
adanya dukungan yang kurang dari 
pasangan. Berkurangnya hormon 
estrogen dan progesteron yang 
menurunkan gairah seks 
mengakibatkan mereka khawatir 
karena tidak mapu melayani suami 
dengan baik, bila dukungan pasangan 
kurang maka dapat meningkatkan 
tingkat stres wanita dalam 
menghadapi premenopause. 
Sebanyak 24 responden dengan 
pekerjaan ibu rumah tangga memiliki 
tingkat stres sedang presentase 
sebesar 68,6%. Pekerjaan merupakan 
salah satu cara beradaptasi, ketika 
seseorang memiliki pekerjaan respon 
yang muncul ketika mengatasi 
permasalahan lebih rasional. 
Penurunan produktvitas kerja akan 
dapat menyebabkan kehilangan 
minat dan motivasi, yang akhirnya 
mengarahkan individu pada periode 
stress (Tomb, 2004). Ibu yang 
bekerja sebagai ibu rumah tangga 
akan lebih sensitif dalam 
menghadapi periode krisis (Ibrahim, 
2002).   
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Teori Sarito (2005), seseorang 
yang bekerja, pengetahuannya akan 
lebih luas dari pada seseorang yang 
tidak bekerja, karena seseorang akan 
banyak mempunyai informasi serta 
ibu yang bekerja di sektor formal 
memiliki akses yang lebih baik 
terhadap berbagai informasi, 
termasuk kesehatan sehingga 
pengetahuan dan pengalaman lebih 
banyak.  

Hasil penelitian mendukung teori 
dimana pekerjaan sebagai ibu rumah 
tangga memungkinkan responden 
tidak mempunyai waktu untuk 
mencari informasi kesehatan 
khususnya tentang premenopause 
baik dari  Puskesmas, media cetak, 
maupun elektronik sehingga 
informasi yang dimiliki sedikit. 
Akibat dari rendahnya informasi 
yang dimiliki maka pengetahuan 
yang didapat pun rendah. Ibu rumah 
tangga kurang pengalaman, 
informasi dan pengetahuan. 
Kurangnya pengetahuan membuat 
responden tidak mengetahui kondisi 
premenopause, rangkaian tanda dan 
gejalanya. Seseorang yang bekerja 
akan lebih mampu menghadapi 
premenopause dibanding orang yang 
tidak bekerja, hal ini disebabkan oleh 
rutinitas kerja yang padat sehingga 
tingkat stres berkurang. 
 
3. Hubungan Antara Kejadian 

Premenopause Dengan Tingkat 
Stres PadaIbuUsia40-55 tahun di 
Komunitas Ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya 

 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil uji chi square 
didapatkan nilai fisher’s Exact Testp 
= 0,006(α< 0,05), artinya terdapat 
hubungan antara kejadian 
premenopause dengan tingkat stres 
pada ibu usia 40-55 tahun di 

Komunitas Ibu PKK RW 15 
Kelurahan Putat Jaya Surabaya. Nilai 
koefisien kontingensi 0,423 
menunjukkan hubungan antara 
variabel kejadian premenopause 
dengan tingkat stres adalah cukup 
erat. Berdasarkan penelitian, dari 42 
responden yang mengalami 
premenopause 76,2% mengalami 
stres sedang yakni 32 responden 
yang hampir separuhnya 68,8% 
sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan 
merupakan salah satu cara 
beradaptasi, ketika seseorang 
memiliki pekerjaan respon yang 
muncul ketika mengatasi 
permasalahan lebih rasional. 
Penurunan  produktivitas kerja akan 
dapat menyebabkan kehilangan 
minat dan motivasi, yang akhirnya 
mengarahkan individu pada periode 
stres (Tomb, 2004). Ibu yang bekerja 
sebagai ibu rumah  tangga akan lebih 
sensitif dalam menghadapi periode 
krisis (Ibrahim, 2002). Teori Sarito 
(2005), seseorang yang bekerja, 
pengetahuannya akan lebih luas 
daripada seseorang yang tidak 
bekerja, karena seseorang akan 
banyak mempunyai informasi serta 
ibu yang bekerja di sektor formal 
memiliki akses yang lebih baik 
terhadap berbagai informasi, 
termasuk kesehatan sehingga 
pengetahuan dan pengalaman lebih 
banyak. 

Penelitian Rostiana (2009) 
menunjukkan bahwa perempuan 
dengan sindrom premenopause tidak 
bias menerima gejala-gejala yang 
ditandai dengan ciri-ciri sulit tidur, 
gelisah tanpa alasan, sering 
tersinggung dan tak mudah 
mengendalikan emosi.  Dampak 
premenopause yang sering terjadi 
dimasyarakat adalah kecemasan, 
takut, lekas marah, ingatannya 
menurun, sulit berkonsentrasi, 
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gugup, merasa tidak berguna, mudah 
tersinggung, stress, bahkan depresi 
(Rostiana,2009; Proverawati,2010). 

Berdasarkan hasil penelitian, 
teori mendukung hasil yang 
didapatkan. Ibu rumah tangga kurang 
pengalaman, informasi dan 
pengetahuan. Kurangnya 
pengetahuan membuat responden 
tidak mengetahui kondisi yang 
terjadi saat memasuki masa 
premenopause. Pekerjaan sebagai ibu 
rumah tangga memungkinkan 
responden tidak mempunyai waktu 
untuk mencari informasi kesehatan 
khususnya tentang premenopause 
baik dari Puskesmas, media cetak, 
maupun elektronik Responden belum 
sepenuhnya menyadari bahwa 
premenopause adalah hal wajar.Ibu 
mengalami stres saat menghadapi 
premenopause, kurang percaya diri, 
merasa tidak diperhatikan, tidak 
dihargai, dan khawatir tentang 
perubahan fisiknya bisa berakhir 
dalam kondsi stres. Selain itu 
pengaruh beban kerja yang 
sebenarnya tidak dirasakan secara 
langsung namun beban kerja yang 
berpengaruh  terhadap stres kerja, 
ibu rumah tangga yang mengerjakan 
kegiatan rumah sebagai rutinitas dan 
menjadi tokoh utama dalam 
mengurus keluarga. 
 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang telah 
dilakukan di di Komunitas Ibu PKK 
Putat Jaya Surabaya selama bulan 
Mei 2016 dapat diambil simpulan 
Sebagian besar responden 
mengalami premenopause dan 
memiliki tingkat stress sedang. 
Terdapat hubungan kejadian 
premenopause terhadap tingkat stress 
pada ibu usia 40-55 tahun di 

Komunitas Ibu PKK Putat Jaya 
Surabaya. 
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