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Editorial 
 
Jurnal Keperawatan HKBP Balige ini 
merupakan terbitan perdana. Kami 
bersyukur kepada Tuhan akhirnya kami 
memiliki jurnal keperawatan sendiri. Kami 
juga berharap bahwa jurnal ini akan 
berguna bagi sivitas Akademi 
Keperawatan HKBP Balige serta bagi 
pembaca pada umumnya. 
 
Pada volume dan nomor ini akan 
menginformasikan sepuluh tulisan hasil 
penelitian, studi pustaka maupun tulisan 
ilmiah dari para dosen dan praktisi 
tentang keperawatan, kesehatan dan 
kebidanan yang dapat dilihat pada daftar 
isi. 
 
Semoga isi jurnal volume 1 nomor 1 ini 
bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan 
saran kami harapkan untuk perbaikan 
selanjutnya.  
 
Akhir kata kami mengharapkan kontribusi 
tulisan dari para akademisi dan praktisi 
untuk dapat mengirimkan tulisannya pada 
edisi-edisi selanjutnya. 
 
Hormat Kami, 
Pimpinan Redaksi 
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FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI IBU DALAM 
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BALIGE 
 

Lamria Simanjuntak, S.Kep, Ns, M.Kes 
 Prodi D3 Keperawatan Akper HKBP Balige, Tobasa, Sumut 

direktur@akperhkbp.ac.id 
 
 

Abstrak 
ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu dalam enam bulan pertama kelahiran bayi oleh 
seorang ibu yang tanpa tambahan apapun baik itu minuman atau pun makanan tambahan 
lainnya termasuk pemberian air putih sekalipun. Namun masih banyak ditemukan para ibu 
tidak memberikan Asi eksklusif kepada bayi mereka yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif pada bayi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Balige dengan 
jumlah sampel sebanyak enam puluh satu ibu yang mempunyai bayi 0 – 6 bulan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan desain Cross Sectional. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data bahwa 
mayoritas tingkat pengetahuan responden adalah tidak baik dengan jumlah responden sebesar 
47,5%. Bila ditinjau dari faktor fisik ibu, mayoritas responden yaitu memiliki fisik tidak baik 
dan tidak memberikan ASI Eksklusif sebesar 69,4% dan bila ditinjau dari faktor psikologis ibu 
diperoleh data bahwa jumlah responden dengan psikologis takut sebesar 73,8%. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa responden yang memberikan ASI Eksklusif sebesar 41%, 
sedangkan responden yang tidak memberikan ASI Eksklusif sebesar 59%.  
 
Kata Kunci : Faktor Dominan, Ibu, ASI, Puskesmas Balige 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Pembangunan generasi yang 
sehat, cerdas, dan taqwa merupakan 
tanggung jawab seluruh komponen 
masyarakat, baik dari kalangan pejabat 
tingkat atas sampai pada rakyat jelata, 
bahkan dasar utama terletak pada kaum 
wanita, yaitu ibu. Ibu mempunyai peran 
dan tanggung jawab untuk melahirkan 
generasi yang cerdas dan taqwa 
sehingga mampu memberi warna bagi 
negeri tercinta dan mampu menjadikan 
tunas-tunas bangsa yang siap serta 
mampu memimpin bangsa. Oleh karena 
itu program kesehatan ibu dan anak 
(KIA) perlu ditingkatkan agar 
pemberian ASI dapat terpenuhi 
sehingga dapat menciptakan anak yang 
cerdas dan sehat. 

Menurut  Roesli (2000), dengan 
terus meningkatnya angka kematian 

bayi, Program Peningkatan Penggunaan 
Air Susu Ibu (PP-ASI) khususnya ASI 
Eksklusif merupakan program prioritas, 
karena  dampaknya yang luas terhadap 
status gizi dan kesehatan balita. 
Program  prioritas ini berkaitan juga 
dengan kesepakatan global antara lain: 
Deklarasi Innocenti (Italia) tahun 1990 
tentang perlindungan, promosi, dan 
dukungan terhadap penggunaan ASI, 
disepakati pula untuk pencapaian 
pemberian ASI Eksklusif sebesar 80% 
pada tahun 2000. Konfrensi Tingkat 
Tinggi tentang Kesejahteraan Anak 
tahun 1990 salah satu kesepakatannya 
adalah semua keluarga mengetahui arti 
penting mendukung wanita dalam tugas 
pemberian ASI saja untuk 4 sampai 6 
bulan pertama kehidupan anak dan 
memenuhi kebutuhan makanan anak 
berusia muda pada tahun-tahun rawan. 
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Berdasarkan The World Health 
Report (2005), angka kematian balita 
Indonesia adalah 46/1000 kelahiran 
hidup. Hal ini sama halnya dengan 
setiap hari, 430 balita meninggal. 
Berdasarkan laporan dari WHO (2000) 
di enam negara berkembang, resiko 
kematian bayi antara usia 9-12 bulan 
meningkat 40% jika bayi tersebut tidak 
disusui. Untuk bayi berusia di bawah 
dua bulan, angka kematian ini 
meningkat menjadi 48%. Menyusui 
eksklusif enam bulan dan tetap di beri 
ASI sampai 11 bulan saja dengan 
makanan pendamping ASI pada usia 
enam bulan menurunkan kematian balita 
sebanyak 13%. Makanan pendamping 
ASI dari makanan keluarga dengan gizi 
seimbang dapat menurunkan kematian 
balita sebanyak 6%. Berarti dengan 
IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI 
eksklusif enam bulan, diteruskan 
dengan pemberian ASI sampai 11 bulan 
dan MP-ASI (Makanan Pendamping 
ASI) menyelamatkan setidaknya 27,8% 
kematian balita Indonesia. 

Sedangkan menurut Rahmat 
(2008) mengutip dari WHO, bahwa 
pemberian ASI eksklusif selama 4 bulan 
pertama sangat rendah yaitu 15%, 
terutama di Afrika Tengah dan Utara. 
Oleh karena itu WHO menganjurkan 
agar bayi diberikan ASI Eksklusif 
selama 6 bulan pertama. Sebab, terbukti 
bahwa menyusui eksklusif selama 6 
bulan menurunkan angka kematian dan 
kesakitan pada umumnya dibandingkan 
dengan menyusui 4 bulan dilanjutkan 
dengan ASI di campur susu formula dari 
4-6 bulan. 

Rahmat juga mengutip dari data 
Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 
tahun 2002-2003, jumlah bayi di bawah 
enam bulan yang diberi susu formula 
meningkat dari 16,7 persen pada tahun 
2002 menjadi 27,9 persen pada tahun 
2003. Sedangkan pada tahun 2007-
2008, cakupan pemberian ASI Eksklusif 

pada bayi usia nol hingga enam bulan di 
Indonesia menunjukkan penurunan dari 
62,2 persen pada tahun 2007 menjadi 
56,2 persen pada tahun 2008. 

Namun menurut Indah (2010),di 
Sumatera Utara ibu yang memberikan 
ASI secara eksklusif pada bayinya 
ternyata hanya 40% saja. Hal ini 
disebabkan karena rendahnya 
pengetahuan sang ibu dan ditambah lagi 
oleh keyakinan para ibu tentang 
promosi susu formula. 

Adapun data menurut Dinkes 
Sumut (2009), pemberian Asi Eksklusif 
di Sumatera Utara tahun 2007 dari 
238.484 bayi di Sumatera Utara hanya 
40,12% yang mendapat ASI Eksklusif, 
pada tahun 2008 dari 256.709 bayi 
hanya 33,92% yang mendapat ASI 
Eksklusif. Pada tahun 2009 dari 202.826 
bayi hanya 27,78% yang mendapat ASI 
Eksklusif. Sedangkan pada tahun 2010 
dari 201.758 bayi hanya 24% yang 
mendapat ASI Eksklusif. 

Berdasarkan data di atas penulis 
merasa tertarik untuk meneliti tentang 
Faktor-faktor dominan apa sajakah yang 
mempengaruhi ibu dalam pemberian 
ASI eksklusif di Puskesmas Balige 
Tahun 2011. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. ASI Eksklusif 

ASI Eksklusif adalah bayi hanya 
diberi ASI saja tanpa tambahan cairan 
lain seperti susu formula, jeruk, madu, 
air putih, dan tanpa tambahan makanan 
padat seperti pisang, bubur  tim, biscuit 
selama 0-6 bulan (Roesli, 2000). ASI 
Eksklusif adalah pemberian ASI ibu) 
sedini mungkin setelah persalinan, 
diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi 
makanan lain, walaupun hanya air putih, 
sampai bayi berumur 6 bulan (Purwanti, 
2004). ASI adalah makanan terbaik dan 
sempurna untuk bayi, karena 
mendukung zat gizi sesuai kebutuhan 
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untuk pertumbuhan dan perkembangan 
bayi (Depkes RI, 2007). 

Dari pengertian ASI  Eksklusif 
diatas kita dapat mengetahui betapa 
penting ASI Eksklusif untuk 
pertumbuhan bayi 0-6 bulan. Adapun 
manfaat dan keuntungan pemberian ASI 
adalah : 

a. Bagi bayi yaitu sebagai nutrisi, 
meningkatkan daya tahan tubuh, 
meningkatkan kecerdasan, 
meningkatkan jalinan kasih 
sayang, sebagai makanan tunggal 
untuk memenuhi semua 
kebutuhan pertumbuhan bayi 
sampai usia 6 bulan, 
meningkatkan daya tahan tubuh 
karena mengandung berbagai zat 
anti kekebalan sehingga akan 
lebih jarang sakit, melindungi 
anak dari serangan alergi, 
mengandung asam lemak yang 
diperlukan untuk pertumbuhan 
otak sehingga bayi ASI eksklusif 
potensial lebih pandai, 
meningkatkan daya penglihatan 
dan kepandaian bicara. 

b. Bagi ibu yaitu mengurangi 
perdarahan setelah melahirkan, 
mengurangi terjadinya anemia, 
menjarangkan kehamilan, 
mengecilkan rahim, lebih cepat 
langsing kembali, mengurangi 
kemungkinan menderita kanker 
payudara, lebih ekonomis dan 
murah (Roesli, 2000). 

Adapun kandungan yang terdapat pada 
ASI adalah : 
a. ASI mengandung protein dan 

lemak yang paling cocok untuk 
bayi dalam jumlah yang tepat. 

b. Mengandung antibody yang dapat 
menghambat pertumbuhan atau 
membunuh kuman atau virus 
(Soetjiningsih, 2001) 

c. ASI mengandung vitamin cukup 
tinggi untuk bayi. Bayi selama 6 

bulan pertama tidak memerlukan 
tambahan 

d. ASI mudah dicerna karena selain 
mengandung zat gizi yang sesuai, 
juga mengandung enzim-enzim 
untuk mencernakan zat gizi yang 
terdapat dalam ASI tersebut. 

e. ASI mengandung zat-zat gizi 
berkualitas tinggi yang berguna 
untuk pertumbuhan dan 
perkembangan kecerdasan bayi. 

f. ASI memiliki perbandingan 
(rasio) antara whey dan casein 
yang sesuai untuk bayi. Rasio 
whey dan casein merupakan salah 
satu keunggulan ASI di 
bandingkan dengan susu sapi. 

g. ASI mengandung whey lebih 
banyak yaitu 65:35, komposisi ini 
menyebabkan protein ASI lebih 
mudah diserap dibandingkan susu 
sapi. Pada susu sapi 
perbandingannya adalah 20:80, 
mengandung lebih banyak kasein 
sehingga tidak mudah diserap 
(Yuliarti, 2010) 

Komposisi ASI menurut stadium laktasi 
perlu diketahui agar dapat menerapkan 
penyuluhan serta bimbingan ASI 
Eksklusif secara tepat kepada ibu 
menyusui. 

a. ASI Stadium I (Kolostrum) 
1. Kolostrum adalah cairan emas, 

cairan pelindung yang kaya zat 
anti infeksi dan berprotein 
tinggi. 

2. Merupakan cairan yang 
pertama kali disekresikan oleh 
kelenjar payudara selama hari 
pertama dan ke-tiga 

3. Merupakan pencahar yang 
ideal untuk membersihkan 
mekoneum dari usus bayi baru 
lahir. Lebih banyak 
mengandung antibodi dan 
protein di bandingkan ASI 
yang matur 
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4. Volume berkisar 150-300 
ml/24 jam 

5. Komposisi dari kolostrum ini 
dari hari ke hari berubah. 

b. ASI Stadium II (ASI 
Transisi/Peralihan) 
1. Merupakan ASI peralihan dari 

kolostrum sampai menjadi ASI 
yang matur 

2. Disekresikan dari hari ke-4 
sampai hari ke-10 dari masa 
laktasi, tetapi adapula pendapat 
yang mengatakan bahwa ASI 
mature baru terjadi pada 
minggu ke-3 sampai ke-5 

3. Kadar volume makin rendah 
sedangkan kadar karbohidrat 
makin meningkat 

c. ASI Stadium III (ASI matang atau 
mature) 
1. Merupakan ASI yang disekresi 

pada hari ke-10 dan seterusnya, 
komposisi relatif konstan 

2. Pada ibu yang sehat dimana 
produksi ASI cukup 

3. Merupakan suatu cairan 
berwarna putih kekuning-
kuningan yang diakibatkan 
warna dari garam Ca-caseinat 
dan karoten yang terdapat 
didalamnya 

4. Tidak menggumpal jika 
dipanaskan (Soetjiningsih, 
2001). 

2.1.1. Membedakan posisi tepat dan 
posisi tidak tepat selama bayi 
menyusui 
Tanda-tanda bayi berada dalam 
posisi yang benar menurut 
Yuliarti (2010) : 
a. Mulut bayi terbuka lebar dan 

bibir terlipat keluar 
b. Dagu dan hidungnya menempel 

di payudara 
c. Bayi telah memasukkan 

sebanyak mungkin bagian 
areola ke dalam mulutnya 

d. Bayi menyusu dengan teratur 
dan mendalam, sebentar-
sebentar berhenti sesaat. 

e. Bayi menelan susu yang di 
minum secara teratur. 

f. Putting susu terasa nyaman 
setelah beberapa kali 
pemberian susu pertama. 

Tanda-tanda bayi berada pada 
posisi yang salah: 
a. Kepala bayi tidak lurus 

dengan badannya 
b. Bayi hanya menyusu pada 

puting susu, tidak menyusu 
pada areola dengan putting 
susu masuk jauh ke dalam 
mulutnya. 

c. Bayi menyusu dengan ringan, 
cepat, dan gugup, tidak 
menyusu dengan sunggung-
sungguh dan teratur. 

d. Pipinya berkerut kearah 
dalam atau ibu mendengar 
suara  “cik-cik” 

e. Ibu tidak mendengar bayinya 
menelan secara teratur setelah 
produksi air susu meningkat. 

2.1.2. Tujuh langkah keberhasilan 
ASI eksklusif 
a. Mempersiapkan payudara bila 

diperlukan 
b. Mempelajari ASI dan 

tatalaksana menyusui 
c. Menciptakan dukungan 

keluarga, teman dan 
sebagainya 

d. Memilih tempat melahirkan 
yang “sayang bayi” seperti 
rumah sakit sayang bayi atau 
rumah bersalin sayang bayi 

e. Memilih tenaga kesehatan 
yang mendukung pemberian 
ASI secara eksklusif 

f. Mencari ahli persoalan 
menyusui seperti “klinik 
laktasi” dan atau “konsultasi 
laktasi (Lactasion 
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consultan)”, untuk persiapan 
apabila kita manemui 
kesukaran 

g. Menciptakan suatu sikap yang 
positif tentang ASI dan 
menyusui (Roesli utami, 
2000) 

2.1.3. Pemberian ASI perasan 
Pada ibu yang bekerja atau sakit, 

tidak perlu khawatir lagi tidak dapat 
memberikan ASI Eksklusif pada 
bayinya, karena sekarang ibu bisa 
memerah ASI nya dan menyimpannya 
di tempat tertentu untuk waktu yang 
ditentukan. 

Perlu diperhatikan pada 
pemberian ASI yang telah dikeluarkan 
adalah bagaimana cara pemberiannya 
pada bayi. Jangan diberikan dengan 
dot/botol, karena hal ini akan 
menyebabkan bayi “bingung puting”. 
Berikan pada bayi dengan menggunakan 
cangkir atau sendok, sehingga bila 
saatnya ibu menyusui langsung, bayi 
tidak menolak menyusu. 

Pemberian dengan menggunakan 
sendok biasanya kurang praktis di 
bandingkan dengan cangkir, karena 
membutuhkan waktu yang lebih lama. 
Namun pada keadaan dimana bayi 
hanya membutuhkan hanya sedikit ASI, 
atau bayi sering tersedak/muntah, maka 
lebih baik bila ASI perasan diberikan 
dengan menggunakan sendok. 

ASI yang disimpan dalam suhu 
ruangan masih berada dalam kondisi 
baik tahan selama 4-8 jam (asalkan 
suhunya tidak lebih panas dari 77o F 
atau 25o C. bila menyimpannya dalam 
lemari pendingin dengan suhu 0-3,9oC, 
ASI dapat bertahan selama 2-3 hari. 
Bila ingi menyimpannya dalam lemari 
pembeku, ibu harus menyisakan sedikit 
ruangan di bagian atas botol untuk 
menjaga bila ASI tersebut memuai 
(Yuliarti, 2010). 

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Dapat 
Meningkatkan dan 
Menghambat Refleks Oksitosin 

1. Yang dapat meningkatkan 
pengeluaran ASI 
a) bila melihat bayi, b) 
memikirkan bayinya dengan 
perasaan penuh kasih sayang, c) 
mendengar bayinya menangis, d) 
mencium bayi atau ibu dalam 
keadaan tenang, e) lebih sering 
menyusui bayi tanpa jadwal, f) 
tiap menyusui gunakan kedua 
payudara secara bergantian, g) 
jangan berikan anak menyusu 
melalui dot atau kompeng 

2. Yang dapat menghambat 
pengeluaran ASI 
a. Semua pikiran negatif akan 
menghambat refleks oksitosin, b) 
ibu yang sedang bingung atau 
pikirannya sedang kacau, c) 
apabila ibu khawatir atau takut 
ASI nya tidak cukup, d) apabila 
seorang ibu merasa kesakitan 
terutama saat menyusui, e) 
apabila ibu merasa sedih, cemas, 
marah, atau kesal, f) apabila ibu 
malu menyusui (Roesli utami, 
2008). 

2.1.5. Petunjuk yang dapat dipakai 
untuk mengetahui produksi 
ASI 
Untuk mengetahui banyaknya 

produksi ASI, beberapa kriteria yang 
dapat dilakukan sebagai patokan untuk 
mengetahui jumlah ASI yang cukup 
atau tidak cukup menurut Soetjiningsih 
(2001) adalah : 

a. Air Susu Ibu yang banyak 
merembes keluar melalui putting 

b. Sebelum disusukan payudara 
terasa tegang 

c. Berat badan bayi naik dengan 
memuaskan sesuai umur 

d. 1-3 bulan kenaikan badan rata-
rata 700gr/bulan 
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e. 4-6 bulan kenaikan berat badan 
rata-rata 600gr/bulan 

f. 7-9 bulan kenaikan berat badan 
rata-rata 400gr/bulan 

g. 10-12 bulan kenaikan berat 
badan rata-rata 300gr/bulan 

 Pada umur 5 bulan tercapai 2 
kali berat badan waktu lahir 

 Pada umur 1 tahun tercapai 3 
kali berat badan waktu lahir 

h. Jika air susu ibu cukup, setelah 
menyusui bayi akan tertidur 
tenang selama 3-4 jam 

i. Bayi kencing lebih sering, 
sekitar 8 kali sehari. 

2.1.6. Sepuluh langkah menuju 
keberhasilan menyusui 
Hal ini di sampaikan oleh 

WHO/UNICEF1989, dan isi 
dikembangkan oleh Departemen 
Kesehatan RI dan BKPPASI 

1. Buatlah kebijakan tertulis 
mengenai pemberian ASI yang 
secara rutin dikomunikasikan 
kepada semua petugas pelayanan 
kesehatan. 

2. Latihlah semua petugas 
kesehatan untuk dapat 
melaksanakan hal-hal yang 
disebutkan dalam kebijaksanaan 

tertulis mengenai pemberian 
ASI. 

3. Beritahukan kepada para ibu 
hamil tentang keuntungan 
pemberian ASI dan manajemen 
laktasi. 

4. Bantulah para ibu mengawali 
pemberian ASI dalam setengah 
jam pertama setelah melahirkan. 

5. Tunjukkan kepada ibu-ibu 
bagaimana cara menyusui dan 
cara mempertahankan laktasi 
walaupun mereka harus terpisah 
dari bayi mereka. 

6. Jangan beri makanan atau 
minuman lain kepada bayi yang 
baru lahir selain ASI, kecuali ada 
indikasi medis yang jelas. 

7. Praktekkan rawat gabung, 
biarkan ibu dan bayi tetap 
bersama dalam 24 jam sehari. 

8. Anjurkan pemberian ASI tanpa 
dijadwal (on demand) 

9. Jangan beri dot atau kompeng 
kepada bayi yang sedang 
menyusu. 

10. Bantulah perkembangan 
kelompok pendukung ASI dan 
rujuklah ibu kepada kelompok 
tersebut, setelah itu ibu keluar 
dari rumah sakit (Soetjiningsih, 
2001) 

 
2.1.7. Perbandingan ASI dengan Susu Sapi 

 ASI Susu Sapi 
Pencemaran bakteri Tidak ada Mungkin ada 
Zat anti infeksi Banyak Tidak ada 
Protein 
a. Casein(%) 
b. Whey(%) 

 
40 
60 

 
80 
20 

Asam amino 
- Taurin 

Cukup untuk pertumbuhan 
otak 

Tidak ada 

Lemak 
 
- Kolesterol 
- Lipase 

Ikatan panjang untuk 
pertumbuhan otak 
Cukup untuk otak 

Ada 

Ikatan pendek 
 

Tidak ada 
Tidak ada 

Laktosa/gula 7 cukup 3-4 tidak cukup 
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Garam Tepat untuk pertumbuhan Terlalu banyak 
Mineral 
- Kalsium 
- Fosfat 

 
350 
150 

 
1440 
900 

Zat besi Jumlahnya sedikit diserap 
baik 

Jumlahnya sedikit 
diserap tidak baik 

Vitamin Cukup Tidak cukup 
Air Cukup Diperlukan lebih banyak 
(Roesli utami, 2000) 
 
 
 

2.2. Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Ibu Dalam 
Pemberian ASI Eksklusif 

2.2.1 Faktor pengetahuan 
Pengetahuan merupakan hasil tahu 

dan ini terjadi setelah sesorang 
melakukan penginderaan terhadap suatu 
objek tertentu. Penginderaan terjadi 
melalui panca indera manusia, yakni 
penglihatan, pendengaran, penciuman, 
rasa dan raba (Notoadmojo, 2003). 

Kurangnya pengetahuan tentang 
menyusui dari satu generasi atau bahkan 
lebih. Banyak ibu masa kini mendapati 
bahwa ibu dan nenek mereka miskin 
pengetahuan tentang menyusui dan tak 
mampu memberikan banyak dukungan 
(welford, 2008) 

 
2.2.2. Faktor fisik ibu 

Kesehatan ibu adalah suatu 
kondisi ibu yang bebas dari sakit. 
Keadaan kesehatan ibu yang 
menyebabkan pemberian ASI Eksklusif 
pada bayi kurang dari enam bulan. 
seringkali dengan alasan ibu sakit, 
penyusuan dihentikan. Padahal, dalam 
banyak hal ini tidak perlu, karena lebih 
berbahaya bagi bayi jika mulai diberi 
susu formula dari pada terus menyusu 
dari ibu yang sakit. Penyusuan hanya 
dibenarkan untuk dihentikan jika ibu 
sakit sangat berat, seperti gagal 
ginjal,jantung atau kanker. Bahkan ibu 

yang terkena gangguan jiwa pun, masih 
dianjurkan menyusui bayinya dibawah 
pengawasan (Danuatmaja, 2008) 

 
2.2.3. Faktor psikologis 

Adanya anggapan para ibu bahwa 
menyusui akan merusak penampilan 
sehingga ibu takut kehilangan daya tarik 
sebagai seorang wanita. Padahal setiap 
ibu yang melahirkan bayi selalu terjadi 
perubahan pada bentuk payudara baik 
menyusui ataupun tidak. Sebagian kecil 
ibu mengalami tekanan batin disaat 
menyusui bayi  sehingga dapat 
mendesak si ibu untuk mengurangi 
frekuensi dan lama menyusui bayinya, 
bahkan tidak memberikan ASI. Padahal 
dengan menyusui akan membantu ibu 
dan bayi membentuk tali kasih. Kontak 
akan terjalin setelah persalinan, pada 
saat ibu menyusui bayinya untuk 
pertama kali. Keadaan ini akan 
menumbuhkan ikatan psikologis antara 
ibu dan bayinya, proses ini disebut 
perlekatan (Bonding) (Soetjiningsih, 
2001) 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini 
bahwa yang diteliti adalah faktor-faktor 
dominan yang mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif di wilayah 
kerja Puskesmas Balige tahun 2011. 
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Variable bebas/ independent          Variabel terikat/dependent 
 
 
  
 

 
3.2. Defenisi Operasional 

No Variabel 
Independent 

Defenisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 
Ukur 

1 Pengetahuan Pemahaman ibu 
mengenai ASI 
Eksklusif dan 
manfaatnya  

kuisioner - Baik 76 %-100% 
- Cukup 56%-75% 
- Tidak Baik <56% 

Ordinal 

2 Fisik ibu Suatu keadaan 
atau kondisi ibu 
sehingga tidak 
memungkinkan 
untuk menyusui 
bayinya 

Kuisioner  - Baik= Bila 
menjawab Ya 
<50% 

- Tidak baik = Bila 
menjawab Tidak 
50%-100% 

Ordinal 

3 Psikologis  Suatu keadaan 
atau perilaku ibu 
yang takut 
kehilangan daya 
tarik 

Kuisioner - Tidak takut = 
Bila menjawab 
Ya 50%-100% 

- Takut= Bila 
menjawab Tidak 
<50% 

Nomina
l 

4 ASI Eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah 
persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun 
hanya air putih, sampai bayi berumur 6 bulan 

 
3.3. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian adalah deskriptif 
dengan desain Cross-Sectional yaitu 
menerangkan atau menggambarkan 
masalah penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor dominan apa 
saja yang mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif pada bayi 
(Nursalam, 2009). 

3.4. Populasi dan Sampel 
a. Populasinya adalah seluruh ibu-ibu 

yang memiliki bayi 0-6 bulan yaitu 
61 ibu-ibu yang memiliki bayi 0-6 
bulan di Puskesmas Balige. 

b. Sampel 

Cara pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan teknik 
total sampling, dimana sampel yang 
diambil adalah semua jumlah 
populasi yaitu seluruh ibu-ibu yang 
memiliki bayi 0-6 bulan di 
Puskesmas Balige tahun 2011. 

3.5. Jenis dan Cara Pengumpulan 
Data 

1. Jenis pengumpulan data 
 jenis dalam pengumpulan data 

yaitu dengan menggunakan data 
primer data langsung dari hasil 
wawancara dengan membagikan 
kuesioner kepada responden 

Faktor-faktor dominan yang 
mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif : 
 Pengetahuan 
 Fisik ibu 
 Psikologis 

 
Pemberian ASI Eksklusif 
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2. Cara pengumpulan data 
 Adapun cara pengumpulan data 

dalam penelitian ini membuat 
kuisioner berdasarkan kerangka 
konsep, kuisioner yang digunakan 
adalah tertutup bagi responden. 
Diharapkan kuisioner tersebut 
mampu mengukur variabel yang 
diteliti. 

3.6. Pengolahan dan Analisa Data 
Sebelum dianalisa, data diolah 

secara manual dan disajikan dengan 
bentuk presentasi yaitu dengan cara 
sebagai berikut: 
1. Editing 

Yaitu dilakukan pengecekan 
kelengkapan data yang telah 
terkumpul, bila terdapat kesalahan 
dan kekurangan dalam pengolahan 
data akan diperbaiki dengan 
memeriksanya dan dilakukan 
pendataan ulang. 

2. Coding 
Pemberian kode atau tanda pada 
setiap data yang telah terkumpul 
untuk memudahkan memasukkan 
kedalam tabel. 

3. Tabulating 
Untuk memudahkan analisa data, 
pengolahan data serta pengambilan 
kesimpulan, dimasukkan kedalam 
tabel distribusi frekuensi. Kemudian 
persentase diperoleh untuk setiap 
kategori dengan menggunakan rumus 
distribusi frekuensi : 

 
 
 
 
Keterangan : 




X      Nilai rata-rata yang dicari

 x      Jumlah nilai responden 

n Jumlah responden yang 
menjadi sampel (Eko Budiarto, 2002) 

4. Analisa data 
 Analisa data dilakukan secara 

deskriptif yaitu analisa data yang 
disajikan dalam bentuk-bentuk 
tabel distribusi frekuensi dan 
persentase (Notoadmojo, 2010). 

4.1. Pengetahuan 
Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif 
berdasarkan pengetahuan maka 
diberi penilaian dengan kriteria 
sebagai berikut: 

Nilai 1 = Untuk jawaban 
“benar” 
Nilai 0 = Untuk jawaban 
“salah” 

Maka untuk pengetahuan 
dikategorikan oleh Nursalam 
(2008) sebagai berikut : 

a. Baik 
Bila responden menjawab 
dengan benar 76%-100% 
dari keseluruhan pertanyaan. 

b. Cukup  
Bila responden menjawab 
dengan benar 56%-75%dari 
keseluruhan pertanyaan 

c. Tidak Baik 
Bila responden menjawab 
dengan benar <56% dari 
keseluruhan pertanyaan 

4.2. Fisik ibu 
Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif 
berdasarkan fisik ibu, maka 
diberi penilaian dengan kriteria 
sebagai berikut : 

Nilai 1 = untuk jawaban 
“ya” 
Nilai 0 = untuk jawaban 
“tidak” 

a. Tidak baik  
Bila responden menjawab 
“ya” dengan 50%-100% dari 
keseluruhan pertanyaan 

%100x
n

x
X 
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b. Baik 
Bila responden menjawab 
“tidak” dengan <50% dari 
keseluruhan pertanyaan 

4.3. Psikologis 
Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif 
berdasarkan psikologis, maka 
diberi penilaian dengan kriteria 
sebagai berikut : 

Nilai 1 = untuk jawaban 
“ya” 
Nilai 0 = untuk jawaban 
“tidak” 

a. Tidak Takut  
Bila responden menjawab 
“ya” dengan 50%-100% dari 
keseluruhan pertanyaan 

b. Takut 
Bila responden menjawab 
“tidak” dengan <50% dari 
keseluruhan pertanyaan 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Puskesmas Balige berdiri tanggal 
10 Oktober 1982. Wilayah kerja 
puskesmas Balige : Tampahan, Bonan 
Dolok, Tambunan. Pada saat itu jumlah 
pasien setiap hari berkisar 15-20 orang 
dengan program kerja imunisasi dan 
UKS. Puskesmas Balige berbatasan 
dengan : 

1. Sebelah barat : berbatasan 
dengan kecamatan Muara  

2. Sebelah Timur : berbatasan 
dengan kecamatan Laguboti 

3. Sebelah Utara : berbatasan 
dengan Danau Toba  

4. Sebelah selatan : berbatasan 
dengan kecamatan Tampahan  

4.1. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil kuesioner yang 

telah diolah, maka akan dapat diketahui 
faktor-faktor dominan yang 
mempengaruhi ibu dalam pemberian 
ASI eksklusif pada bayi yang terdiri dari 

pengetahuan, sosial budaya, fisik ibu, 
dan psikologis. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan pengetahuan di 
wilayah kerja Puskesmas Balige tahun 
2011 diperoleh data bahwa mayoritas 
tingkat pengetahuan responden adalah 
tidak baik dengan jumlah responden 
sebesar 47,5% dan minoritas tingkat 
pengetahuan responden adalah baik 
dengan jumlah responden sebesar 9,9%. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden tentang frekuensi pemberian 
ASI Eksklusif berdasarkan pengetahuan 
di wilayah kerja Puskesmas Balige 
tahun 2011 diperoleh data bahwa dari 
seluruh responden mayoritas responden 
yaitu berpengetahuan tidak baik dan 
tidak memberikan ASI Ekslusif sebesar 
55,6%. Sedangkan minoritas responden 
berpengetahuan baik dan memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 24%, dan tidak 
ada responden yang berpengetahuan 
baik yang tidak memberikan ASI 
Eksklusif. 

Dari hasil penelitian tentang  
frekuensi responden berdasarkan fisik 
ibu di wilayah kerja Puskesmas Balige 
tahun 2011 diperoleh data bahwa 
responden dengan fisik ibu baik sebesar 
34,4%, sedangkan jumlah responden 
dengan fisik ibu tidak baik sebesar 
65,6%. 

Dari hasil penelitian tentang 
frekuensi pemberian ASI Eksklusif 
berdasarkan fisik ibu di wilayah kerja 
Puskesmas Balige tahun 2011 diperoleh 
data bahwa dari seluruh responden, 
mayoritas responden yaitu memiliki 
fisik tidak baik dan tidak memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 69,4%. 
Sedangkan minoritas responden 
memiliki fisik baik dan memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 30,6%. 

Dari hasil penelitian tentang 
frekuensi responden berdasarkan 
psikologis di wilayah kerja Puskesmas 
Balige tahun 2011 diperoleh data bahwa 



Jurnal Keperawatan HKBP Balige, Vol.1 No.1, Juni 2013                                               ISSN 2338-3690 
 

11 
 

jumlah responden dengan psikologis 
takut sebesar 73,8%, sedangkan jumlah 
responden dengan psikologis tidak takut 
sebesar 26,2%. 

Dari data diatas dapat dilihat 
bahwa dari seluruh responden, 
mayoritas responden yaitu memiliki 
psikologis takut dan tidak memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 83,3%. 
Sedangkan minoritas responden 
memiliki psikologis tidak takut dan 
tidak memberikan ASI Eksklusif 
sebesar 16,7%.  

Dari data-data diatas dapat 
dilihat bahwa responden yang 
memberikan ASI Eksklusif sebesar 
41%, sedangkan responden yang tidak 
memberikan ASI Eksklusif sebesar 
59%.  
 
4.2. Pembahasan 
4.2.1. Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan merupakan hasil tahu 
dan ini terjadi setelah seseorang 
melakukan penginderaan terhadap suatu 
objek tertentu. Penginderaan terjadi 
melalui panca indera manusia, yakni 
penglihatan, pendengaran, penciuman, 
rasa dan raba (Notoadmojo, 2003). 

Kurangnya pengetahuan tentang 
menyusui dari satu generasi atau bahkan 
lebih. Banyak ibu masa kini mendapati 
bahwa ibu dan nenek mereka miskin 
pengetahuan tentang menyusui dan tak 
mampu memberikan banyak dukungan 
(Welford, 2008). 

Setelah dilakukan pengumpulan 
data, pengolahan dalam tabel distribusi 
frekuensi dan analisa data, didapat 
bahwa dari 61 responden yang 
mempunyai tingkat pengetahuan baik 
sebesar 9,9%, yang memiliki 
pengetahuan cukup sebesar 42,6% dan 
memiliki pengetahuan tidak baik 
sebesar 47,5%. 

Dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui mayoritas responden yang 
tidak memberikan ASI Eksklusif 

berpengetahuan tidak baik sebesar 
55,6%, sedangkan minoritas responden 
berpengetahuan baik dan memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 24%, dan tidak 
ada responden yang berpengetahuan 
baik yang tidak memberikan ASI 
Eksklusif. Sebahagiaan besar responden 
tidak memberikan ASI Eksklusif 
dikarenakan mereka tidak tahu 
pentingnya pemberian ASI Eksklusif 
bagi bayi. Sedangkan bagi responden 
yang berpengetahuan baik mereka tahu 
pentingnya pemberian ASI Eksklusif. 

4.2.2. Fisik Ibu 
Fisik Ibu adalah kondisi kesehatan 

tubuh ibu (Dani 2007). Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa dari 61 
responden  yang memiliki fisik ibu baik 
sebesar 34,4%, sedangkan yang 
memiliki fisik tidak baik sebesar 65,6%. 
Mayoritas responden yaitu memiliki 
fisik tidak baik dan tidak memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 69,4%. 
Sedangkan minoritas responden 
memiliki fisik baik dan memberikan 
ASI Eksklusif sebesar 40%. 

Hasil penelitian didapat tidak 
sesuai dengan hasil teori yang 
dikemukakan oleh (Arifin 2009) yang 
menyatakan bahwa fisik ibu tidak baik 
adalah karena ibu sakit, baik sebentar 
maupun lama. Tetapi sebenarnya jarang 
sekali ada penyakit yang mengharuskan 
berhenti menyusui dan jauh lebih 
berbahaya untuk mulai memberi bayi 
susu formula/buatan dari pada 
membiarkan bayi menyusui dari ibu 
yang sakit. Bayak ibu mengatakan ASI 
tidak ada atau ASI sedikit karena ibu 
mengalami agalaksia (tidak ada ASI). 
Hal itu karena ibu malas memberikan 
ASI pada bayinya, padahal ASI akan 
lebih banyak keluar bila ibu lebih sering 
menyusui. Selain itu banyak ibu-ibu 
yang mengeluh putting susu yang 
masuk kedalam dan payudara yang 
bengkak yang disebabkan kurangnya 
perawatan payudara pada waktu hamil. 
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4.2.3. Psikologis Ibu 
Berdasarkan penelitian dapat 

diketahui dari 61 responden yang 
memiliki psikologis takut sebesar 
73,8%, sedangkan responden yang 
memiliki psikologis tidak takut sebesar 
26,2%. Mayoritas responden yaitu 
memiliki psikologis takut dan tidak 
memberikan ASI Eksklusif sebesar 
83,3%. Sedangkan minoritas responden 
memiliki psikologis tidak takut dan 
tidak memberikan sebesar 16,7%.  

Hal ini terjadi karena adanya 
anggapan para ibu bahwa menyusui 
akan merusak penampilan, padahal 
setiap ibu yang mempunyai bayi selalu 
mengubah bentuk payudara menjadi 
tidak indah (menarik) walaupun 
menyusui atau tidak menyusui. Dan 
sebagian ibu memiliki anggapan 
mengalami tekanan batin seperti beban 
saat menyusui bayi sehingga mendesak 
ibu untuk mengurangi frekuensi dan 
lamanya menyusui bayinya. 

Dari hasil penelitian didapat tidak 
sesuai dengan hasil teori yang di 
kemukakan oleh (Widodo 2007) yang 
menyatakan bahwa keuntungan ASI 
selain bagi bayi juga menguntungkan 
bagi ibunya. Diantaranya menyusui 
meningkatkan kadar hormon oksitosin, 
mengurangi pendarahan pasca 
persalinan, membantu dalam penurunan 
berat badan, mempercepat pengecilan 
uterus dan mengurangi terjadinya 
kanker payudara serta menjalin ikatan 
kasih sayang lebih kuat karena bayi 
akan merasakan kehangatan tubuh ibu 
dan mendengar denyut jantung ibu yang 
sudah dikenal sejak bayi masih dalam 
rahim.  
 
5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Yang tidak memberikan ASI 

Eksklusif mayoritas terjadi pada 
responden dengan pengetahuan tidak 

baik sebesar 47,5%, sosial budaya 
modern sebesar 52,5%, memiliki 
fisik ibu yang tidak baik sebesar 
69,4%, dan psikologis takut sebesar 
83,3%. 

2. Faktor-faktor yang paling dominan 
dalam pemberian ASI Eksklusif 
adalah faktor Psikologis dengan 
jumlah sebesar 73,8%. 

3. Faktor-faktor yang kurang dominan 
dalam pemberian ASI Eksklusif 
adalah fisik ibu dan pengetahuan 
dengan jumlah sebesar 65,6% dan 
47,5%. 
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Abstrak 
Menstruasi merupakan perubahan fisiologis pada wanita yang terjadi secara berkala. 
Usia menarche pada wanita sangat bervariasi berkisar antara usia 12 – 13 tahun atau 
bahkan lebih muda, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor gizi pada anak. tidak jarang 
anak usia tersebut bingung menghadapi  perubahan yang terjadi pada dirinya oleh 
karena mereka tidak pernah terpapar informasi mengenai menstruasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa SD Swasta HKBP balige 
mengenai menstruasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel 
sebanyak 23 orang anak SD yang duduk di kelas VI (11 – 12 tahun). Penentuan jumlah 
sampel dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner meliputi data demografi, pengetahuan tentang menstruasi 
(pengertian menstruasi, siklus menstruasi, kebersihan saat menstruasi, gangguan 
menstruasi). Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sekitar 91,3% mengetahui 
secara baik mengenai pengertian menstruasi, 47,84 % memiliki pengetahuan yang 
cukup mengenai siklus menstruasi, sekitar 73,61% memiliki pengetahuan yang cukup 
mengenai ganggguan menstruasi dan 69,57% mempunyai pengetahuan yang baik 
mengenai kebersihan diri saat menstruasi. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Kelas 6, Menstruasi, SD Swasta HKBP 1, Balige 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Kelompok remaja dewasa ini 
merupakan generasi terbesar dalam 
rentang usia antara  10-19 tahun. 
(menurut jumlah Sudibyo Aliomoeso, 
2010).  Remaja diseluruh Indonesia 
tercatat lebih dari 70 juta jiwa. Masa 
remaja adalah suatu tahap antara masa 
kanak-kanak dengan masa dewasa. 
Istilah ini menunjuk masa dari awal 
pubertas sampai tercapainya 
kematangan. Usia remaja bervariasi 
antara kelompok laki-laki dan 
perempuan. Disebut pria remaja untuk 
kelompok umur 14 dan usia 12 pada 
wanita. Transisi ke masa dewasa 
bervariasi dari satu budaya kebudayaan 

lain, namun secara umum didefinisikan 
sebagai waktu dimana individu mulai 
bertindak terlepas dari orang tua 
mereka (www.situs.kesrepro.info/krr/ 
materi/ remaja.htm, 2006). 

Peristiwa terpenting yang terjadi 
pada remaja putri adalah datang haid 
yang pertama kali, biasanya umur 10-
16 tahun. Saat haid yang pertama ini 
datang dinamakan menarche. Di desa-
desa kecil, menarche dianggap sebagai 
tanda kedewasaan, dan remaja yang 
mengalami menarche dianggap sudah 
masanya melakukan tugas-tugas 
sebagai seorang wanita.  Peristiwa haid 
pada remaja putri  erat kaiatannya 
dengan status keadaan gizi. Lebih baik 
status gizi seorang remaja putri maka 
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peristiwa haid akan terjadi di awal usia 
(Llewelln-Jones, 1997). 

Di Inggris, rata-rata remaja 
mengalami  haid pertama pada usia 13 
tahun. Dibandingkan dengan keadaan di 
abad yang lalu, dimana haid pertama 
terjadi pada umumnya saat remaja 
berusia 15 tahun. Ada penelitian yang 
mengatakan bahwa anak-anak remaja 
putri yang berasal dari orang tua yang 
lebih berada, mengalami menarche 
lebih cepat daripada mereka yang 
mempunyai orang tua kurang berada, 
perbedaan rata-rata antara 6 sampai 9 
bulan. Anggapan remaja di daerah 
tropis mengalami menarche lebih awal 
dari remaja daerah dingin tidak 
terbukti. Peristiwa  haid yang pertama 
lebih tergantung pada tingkat sosial 
ekonomi daripada iklim tempat tinggal 
(Llewelln-Jones, 1997).  

Hal  ini umumnya disebabkan 
karena kurang atau salahnya informasi 
mengenai peristiwa haid. Bagi anak 
perempuan yang telah dipersiapkan, 
biasanya tidak bingung lagi 
menghadapi haid pertamanya. 
Umumnya orang takut melihat darah, 
apalagi anak-anak. Ketidaktahuan dapat 
mengakibatkan salah paham. Individu 
sering  mengaitkan haid dengan 
penyakit atau luka bahkan 
memandangnya sebagai sesuatu yang 
memalukan, karena tidak mendapatkan 
penjelasan yang benar (www.dwp.or.id, 
2006). 

Menurut penelitian yang 
dilakukan bahwa hasil dari partisipan 
23 negara sepertiga responden 
mengatakan mereka tidak diberitahu 
tentang haid sebelumnya, sehingga 
tidak siap dan tidak tahu apa yang harus 
dilakukannya. Dari survei tersebut, 
mereka yang tidak pernah tahu masalah 
haid, para wanita itu mengatakan hal ini 
merupakan pengalaman yang sangat 
buruk dan haid pertama membuat 

panik, trumatis, malu, dan takut 
(www.dwp.or.id, 2006). 

Dalam masyarakat kita sering 
menemukan berbagai pandangan, 
pendapat, persepsi, dan kepercayaan 
tentang suatu hal yang dipercaya oleh 
masyarakat karena dianggap benar, 
padahal belum tentu benar. Pandangan 
yang sering muncul dan berkembang 
dalam masyarakat karena beberapa hal, 
yaitu penyampaian informasi yang 
kurang tepat atau kurang lengkap, 
penyampaian informasi terlalu 
berlebihan sehingga menimbulkan 
sikap diskriminasi dikalangan remaja 
atau masyarakat terhadap berbagai 
masalah, salah satu diantaranya 
mengenai masalah menstruasi. Sangat 
banyak sekali cerita yang berkembang 
dikalangan masyarakat sehubungan 
dengan menstruasi sedangkan 
kebenarannya belum dapat dibuktikan 
secara ilmiah. (Sarwono cit 
www.gizi.net, 2006). 

Salah satu mitos yang sering 
terdengar diantaranya adalah bahwa 
remaja yang sedang mens dianggap 
kotor dan sakit. Sebenarnya, menstrusi 
tidak membuat remaja perempuan 
menjadi kotor dan sakit. Namun 
memang benar jika sedang haid remaja 
putri harus menjaga kebersihan, seperti 
mengganti pembalut. (Sarwono cit 
www.gizi.net, 2006). 

Kebiasaan menjaga kebersihan, 
termasuk kebersihan organ-organ 
seksual atau reproduksi, merupakan 
awal dari usaha menjaga kesehatan. 
Pada saat menstruasi, pembuluh darah 
dalam rahim sangat mudah terkena 
infeksi. Oleh karena itu kebersihan 
daerah genitalia harus lebih dijaga 
karena kuman mudah sekali masuk dan 
dapat menimbulkan penyakit pada 
saluran reproduksi. Salah satu keluhan 
yang dirasakan pada saat menstruasi 
adalah rasa gatal yang disebabkan oleh 
jamur kandida yang akan subur 
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tumbuhnya pada saat haid. (Sarwono cit 
www.gizi.net, 2006). 

Berdasarkan latar belakang di atas 
maka peneliti merumuskan  masalah 
dalam penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan remaja putri SDS HKBP 1 
tentang menstruasi. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan 
hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 
melakukan penginderaan terhadap suatu 
subjek tertentu. Penginderaan terjadi 
melalui panca indera manusia, yakni: 
Indra penglihatan, pendengaran, 
penciuman, rasa dan raba. Sebagian 
besar pengetahuan manusia diperoleh 
melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 
2007).  

Pengetahuan adalah kesan di 
dalam pikiran manusia sebagian hasil 
penggunaan panca inderanya, yang 
berbeda kepercayaan (belief) takhayul 
(supperstitions) dan penerangan yang 
keliru (missinformations) (Notoatmodjo, 
2007). Pengetahuan adalah kesan di 
dalam pikiran manusia Pengetahuan 
berasal dari “Kata science bahasa Latin 
yang berarti ”pengetahuan” Kata scentia 
berasal dari bentuk kata kerja scire yang 
artinya “mempelajari” “mengetahui”. 
Menurut Agus Supriyono, (2009: 6) 
“Hasil belajar mencakup kemampuan 
kognitif, afektif, dan psikhomotor. 
Domain kognitif adalah knowledge 
(pengetahuan, ingatan) comprehension 
(pemahaman, menjelaskan, meringkas, 
mengemukakan contoh), application 
(menerapkan), analysis (menguraikan, 
menentukan hubungan), syntesis 
(mengorganisasikan, merencanakan, 
membentuk bangunan baru), evaluation 
(menilai)” (Menurut Suprapto dalam 
Alex Sobur, 2003). 

Kognitif adalah salah satu ranah 
dalam taksonomi pendidikan.Secara 
umum kognitif diartikan potensi 

intelektual yang tediri dari tahapan (1) 
pengetahuan (knowledge), (2) 
pemahaman (comprehension) (3) 
penerapan (aplication), (4) analisa 
(analysis) (5) sintesa (sinthesia), (6) 
evaluasi (evaluation). Kognitif berarti 
persoalan yang menyangkut 
kemampuan untuk mengembangkan 
kemampuan rasional. Teori kognitif 
lebih menekankan bagaimana proses 
atau upaya untuk mengoptimalkan 
kemampuan rasional yang dimiliki oleh 
orang lain” (Muchith 2007). 

Pengetahuan yang didapat dari 
pengalaman disebut pengetahuan 
pengalaman, (knowledge). Pengetahuan 
yang didapat dengan jalan keterangan 
disebut Ilmu pengetahuan atau ilmu atau 
science. Ilmu Pengetahuan adalah 
pengetahuan yang mempunyai ciri, 
tanda dan syarat tertentu, yaitu: 
sistematik, rasional, empiris, umum dan 
kumulatif” (Menurut Hatta, dalam Alex 
Sobur 2003). Pengetahuan adalah suatu 
sistem gagasan yang bersesuaian dengan 
sistem benda-benda dan dihubungkan 
oleh keyakinan Ada 3 (tiga) sumber 
pengetahuan yaitu pengetahuan yang 
diperoleh dari gambaran langsung, 
pengetahuan yang diperoleh dari suatu 
konklusi dan pengetahuan yang 
diperoleh dari kesaksian dan anhathori 
(Menurut Hatta, dalam Alex Sobur 
2003). 

Menyusun ke dalam tiga 
klasifikasi (ranah) yaitu: kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. Ranah 
kognitif berkenaan terdiri dari enam 
aspek yang bersifat hierarkis. 
Pengetahuan terdiri dari (1) 
pengetahuan tentang hal-hal spesifik 
yaitu pengetahuan tentang terminologi 
dan pengetahuan tentang fakta-fakta 
spesifik. (2) pengetahuan tentang cara-
cara berkenaan dengan hal-hal spesifik 
yaitu pengetahuan tentang konvensi, 
pengetahuan tentang kecenderungan dan 
urutan, pengetahuan tentang klasifikasi 
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dan katagori, pengetahuan tentang 
kriteria, dan pengetahuan tentang 
metodologi. (3) pengetahuan tentang 
unsur-unsur universal dan abstraksi 
dalam satu bidang yaitu pengetahuan 
tentang prinsip dan generalisasi, 
pengetahuan tentang teori dan struktur. 
(Bloom 1986). 
Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan 
a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu kegiatan 
atau proses pembelajaran untuk 
mengembangkan atau meningkatkan 
kemampuan tertentu sehingga 
sasaran pendidikan itu dapat berdiri 
sendiri. Menurut Wied Hary A. 
(1996), menyebutkan bahwa tingkat 
mudah tidaknya seseorang menyerap 
dan mamahami pengetahuan yang 
mereka peroleh, pada umumnya 
semakin tinggi pendidikan semakin 
baik pula pengetahuannya 
(Notoadmojo, 1997). 

b. Informasi 
Informasi akan memberikan 
pengaruh pada pengetahuan 
seseorang. Meskipun seseorang 
memiliki pendidikan yang rendah 
tetapi jika ia mendapatkan informasi 
yang baik dari berbagai media 
misalnya TV, Radio, atau surat kabar 
maka hal itu akan dapat 
meningkatkan pengetahuan 
seseorang (Wied Hary A, 1996). 

c. Lingkungan  
Lingkungan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan sesorang.Lingkungan 
memberikan pengaruh pertama bagi 
seseorang, dimana seseorang dapat 
mempelajari hal-hal yang baik dan 
juga hal-hal yang buruk tergantung 
pada sifat kelompoknya. Dalam 
lingkungan seseorang akan 
memperoleh pengalaman yang akan 

berpengaruh pada cara berfikir 
seseorang. (Nasution : 1999) 

d. Sosial budaya 
Sosial budaya mempunyai pengaruh 
pada pengetahuan seseorang. 
Seseorang memperoleh suatu 
kebudayaan dalam hubungannya 
dengan orang lain, karena hubungan 
ini seseorang akan mengalami suatu 
proses belajar dan memperoleh suatu 
pengetahuan. 

e. Pengalaman  
Pengalaman merupakan guru terbaik. 
Pepatah tersebut dapat diartikan 
bahwa pengalaman merupakan 
sumber pengetahuan, atau 
pengalaman itu suatu cara untuk 
memperoleh kebenaran pengetahuan. 
Oleh sebab itu, pengalaman 
pribadipun dapat digunakan sebagai 
upaya untuk memperoleh 
penegetahuan. Hal ini dilakukan 
dengan cara mengulang kembali 
pengalaman yang diperoleh dalam 
memecahkan permasalahan yang 
dihadapi pada masa lalu. 
(Notoadmojo 1997 : 13). 

 
2.2. Remaja  

Dilihat dari bahasa Inggris 
"teenager", remaja artinya yakni 
manusia berusia belasan tahun. Dimana 
usia tersebut merupakan perkembangan 
untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu 
orang tua dan pendidik sebagai bagian 
masyarakat yang lebih berpengalaman 
memiliki peranan penting dalam 
membantu perkembangan remaja 
menuju kedewasaan. Remaja juga 
berasal dari kata latin "adolensence" 
yang berarti tumbuh atau tumbuh 
menjadi dewasa. Istilah adolensence 
mempunyai arti yang lebih luas lagi 
yang mencakup kematangan 
mental,emosional dan fisik (Hurlock, 
1992). 
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Seperti yang dikemukakan oleh 
Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa 
masa remaja menunjukkan dengan jelas 
sifat transisi atau peralihan karena 
remaja belum memperoleh status 
dewasa dan tidak lagi memiliki status 
anak. Menurut Sri Rumini & Siti 
Sundari (2004: 53) masa remaja adalah 
peralihan dari masa anak dengan masa 
dewasa yang mengalami perkembangan 
semua aspek / fungsi untuk memasuki 
masa dewasa.Masa remaja berlangsung 
antara umur 12 tahun sampai dengan 21 
tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 
dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan 
menurut Zakiah Darajat (1990: 23) 
remaja adalah: Masa peralihan di antara 
masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam 
masa ini anak mengalami masa 
pertumbuhan dan masa perkembangan 
fisiknya maupun perkembangan 
psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak 
baik bentuk badan ataupun cara berfikir 
atau bertindak, tetapi bukan pula orang 
dewasa yang telah matang. 

Hal senada diungkapkan oleh 
Santrock (2003: 26) bahwa remaja 
(adolescene) diartikan sebagai masa 
perkembangan transisi antara masa anak 
dan masa dewasa yang mencakup 
perubahan biologis, kognitif, dan sosial-
emosional. Batasan usia remaja yang 
umum digunakan oleh para ahli adalah 
antara 12 hingga 21 tahun. Monks, 
Knoers, dan Haditono membedakan 
masa remaja menjadi empat bagian, 
yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, 
masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa 
remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan 
masa remaja akhir 18 – 21 tahun 
(Deswita, 2006:192). Definisi yang 
dipaparkan tersebut menggambarkan 
bahwa masa remaja adalah masa 
peralihan dari masa anak-anak dengan 
masa dewasa dengan rentang usia antara 
12-22 tahun, dimana pada masa tersebut 
terjadi proses pematangan baik itu 
pematangan fisik, maupun psikologis. 

2.3. Menstruasi 
Menstruasi adalah perdarahan 

periodik pada uterus yang dimulai 
sekitar 14 hari setelah ovulasi (Bobak, 
2004). Menstruasi adalah perdarahan 
vagina secara berkala akibat terlepasnya 
lapisan endometrium uterus. Fungsi 
menstruasi normal merupakan hasil 
interaksi antara hipotalamus, hipofisis, 
dan ovarium dengan perubahan-
perubahan terkait pada jaringan sasaran 
pada saluran reproduksi normal, 
ovarium memainkan peranan penting 
dalam proses ini, karena tampaknya 
bertanggung jawab dalam pengaturan 
perubahan-perubahan siklik maupun 
lama siklus menstruasi (Greenspan, 
1998). 

2.3.1. Gambaran klinis menstruasi 
Sebagian besar wanita 

pertengahan usia reproduktif, 
perdarahan menstruasi terjadi setiap 25-
35 hari dengan median panjang siklus 
adalah 28 hari. Wanita dengan siklus 
ovulatorik, selang waktu antara awal 
menstruasi hingga ovulasi – fase 
folikular – bervariasi lamanya.Siklus 
yang diamati terjadi pada wanita yang 
mengalami ovulasi.Selang waktu antara 
awal perdarahan menstruasi – fase luteal 
– relatif konstan dengan rata-rata 14 ± 2 
hari pada kebanyakan wanita 
(Grenspan, 1998). 

Lama keluarnya darah menstruasi 
juga bervariasi; pada umumnya lamanya 
4 sampai 6 hari, tetapi antara 2 sampai 8 
hari masih dapat dianggap normal. 
Pengeluaran darah menstruasi terdiri 
dari fragmen-fragmen kelupasan 
endrometrium yang bercampur dengan 
darah yang banyaknya tidak tentu. 
Biasanya darahnya cair, tetapi apabila 
kecepatan aliran darahnya terlalu besar, 
bekuan dengan berbagai ukuran sangat 
mungkin ditemukan. Ketidakbekuan 
darah menstruasi yang biasa ini 
disebabkan oleh suatu sistem fibrinolitik 



Jurnal Keperawatan HKBP Balige, Vol.1 No.1, Juni 2013                                               ISSN 2338-3690 
 

18 
 

lokal yang aktif di dalam endometrium 
(Cunningham 1995). 

Rata-rata banyaknya darah yang 
hilang pada wanita normal selama satu 
periode menstruasi telah ditentukan oleh 
beberapa kelompok peneliti, yaitu 25-60 
ml. Konsentrasi Hb normal 14 gr per dl 
dan kandungan besi Hb 3,4 mg per g, 
volume darah ini mengandung 12-29 
mg besi dan menggambarkan 
kehilangan darah yang sama dengan 0,4 
sampai 1,0 mg besi untuk setiap hari 
siklus tersebut atau 150 sampai 400 mg 
per tahun (Cunningham, 1995). 
Ciri-ciri menstruasi normal:  

a. Lama siklus antara 21-35 hari 
(28+7 hari)  

b. Lama perdarahan 2-7 hari   
c. Perdarahan 20-80 cc per siklus 

(50+30 cc)   
d. Tidak disertai rasa nyeri   
e. Darah warna merah segar dan 

tidak bergumpal (Med. Ali, dkk. 
http://www.geocities.com). 

 
2.3.2. Gangguan menstruasi 

Ada beberapa istilah medis yang 
dijumpai untuk menyebutkanadanya 
gangguan perdarahan pada siklus 
menstruasi diantaranya: 

a. Hiperneromia  
Perdarahan haid yang lebih lama 
dari normal, biasanya berlangsung 
lebih dari 8 hari. Ini karena terdapat 
gangguan pada uterus atau rahim. 

b. Polinomeria 
Pendarahan haid yang tidak begitu 
banyak dan siklus menstruasi 
kurang dari 21 hari. Biasanya 
diakibatkan dari gangguan ovulasi 
atau karena adanya penyakit 
sistemik yang berhubungan dengan 
sistem hormonal. 

c. Metroregia 
Pendarahan yang terjadi antara 2 
siklus haid dan darah yang keluar 
kebanyakan sedikit atau bahkan 
banyak. 

d. Oligomenoria 
Siklus haid lebih panjang, lebih dari 
35 hari. Perdarahan pada 
oligomenorea biasanya berkurang. 

e. Amenorea 
Keadaan tidak adanya haid untuk 
sedikitnya 3 bulan berturut-turut 
(Simanjuntak:1999) 

Adapun gangguan pola menstruasi 
berdasarkan lama perdarahannya di bagi 
2 yaitu : 

a. Hipomenoria 
Hipomenorea adalah perdarahan 
haid  yang lebih pendek dan atau 
kurang dari biasa.  Hipomenorea 
disebabkan oleh karena kesuburan 
endometrium kurang akibat dari 
kurang gizi, penyakit menahun 
maupun gangguan hormonal.  

b. Hipermenoria 
Hipermenorea adalah perdarahan 
haid yang lebih banyak dari normal, 
atau lebih lama dari normal (lebih 
dari 8 hari). Sebab kelainan ini 
antara lain karena  hipoplasia uteri 
(mengakibatkan amenorea, 
hipomenorea), asthenia (terjadi 
karena tonus otot kurang), myoma 
uteri (disebabkan oleh kontraksi 
otot rahim kurang, cavum uteri 
luas, bendungan pembuluh darah 
balik), hipertensi, dekompensio 
cordis, infeksi (misalnya : 
endometritis, salpingitis), retofleksi 
uteri (karena bendungan pembuluh 
darah balik), penyakit darah 
(misalnya werlhoff dan hemofili) 
(Lusa;2010). 

2.3.3. Tanda dan gejala menstruasi 
Berikut ini adalah beberapa tanda 

dan gejala yang dapat terjadi pada saat 
masa menstruasi: 

a. Perut terasa mulas, mual dan 
panas. 

b. Terasa nyeri saat buang air kecil. 
c. Tubuh tidak fit. 
d. Demam. 
e. Sakit kepala dan pusing. 
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f. Keputihan. 
g. Radang pada vagina. 
h. Gatal-gatal pada kulit. 
i. Emosi meningkat. 
j. Nyeri dan bengkak pada payudara. 
k. Bau badan tidak sedap. 

2.3.4. Fase-fase dalam siklus 
menstruasi 
Setiap satu siklus menstruasi 

terdapat 4 fase perubahan yang terjadi 
dalam uterus.Fase-fase ini merupakan 
hasil kerjasama yang sangat 
terkoordinasi antara hipofisis anterior, 
ovarium, dan uterus. Fase-fase tersebut 
adalah : 

a. Fase menstruasi atau deskuamasi 
Fase ini, endometrium terlepas dari 
dinding uterus dengan disertai 
pendarahan dan lapisan yang masih 
utuh hanya stratum basale.Fase ini 
berlangsung selama 3-4 hari. 

b. Fase pasca menstruasi atau fase 
regenerasi 
Fase ini, terjadi penyembuhan luka 
akibat lepasnya endometrium. 
Kondisi ini mulai sejak fase 
menstruasi terjadi dan berlangsung 
selama ± 4 hari. 

c. Fase intermenstum atau fase 
proliferasi 
Setelah luka sembuh, akan terjadi 
penebalan pada endometrium ± 3,5 
mm. Fase ini berlangsung dari hari 
ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus 
menstruasi (Hanafi, 1999). 

2.3.5. Siklus menstruasi 
Panjang siklus haid ialah jarak 

antara tanggal mulainya haid yang lalu 
dan mulainya haid berikutnya. Hari 
mulainya perdarahan dinamakan hari 
pertama siklus, karena jam mulainya 
haid tidak diperhitungkan dan tepatnya 
waktu keluar haid dari ostium uteri 
eksternum tidak dapat diketahui, maka 
panjang siklus mengandung kesalahan 
kurang lebih satu hari. Panjang siklus 
haid yang normal atau dianggap siklus 

haid yang klasik ialah 28 hari, tetapi 
variasinya cukup luas, bukan saja 
anatara beberapa wanita tetapi juga pada 
wanita yang sama (Hanafi, 1999). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
menstruasi:  

a. Status gizi  
Wanita yang mengalami gangguan 
gizi terutama mengalami gangguan 
makan bisa menyebabkan 
kegagalan hipotesis, dalam 
melepaskan gonadroping releasing 
hormon dalam jumlah yang 
memadai untuk merangsang 
pelepasan gonadroping oleh 
kelenjar hipofisis, sehingga 
mengakibatkan jumlah estrogen 
yang di ekskresikan ovrium sedikit.  

b. Kelainan uterus atas dinding rahim 
Pembuangan uterus secara bedah 
atau radiasi bisa menyebabkan 
seserang itu tidak dapat 
haid/menstruasi. 

c. Hormon 
Hormon pada kondisi tubuh remaja 
yang masih belum stabil sehingga 
menyebabkan menstruasi kadang 
datang kadang tidak. Dalam 
keadaan hamil seseorang tidak akan 
mendapatkan menstruasi karena sel 
telur berubah fungsi menjadi 
penyedia makanan sang bayi. 

d. Kondisi fisik 
Aktivitas yang berlebihan bisa 
menyebabkan siklus menstruasi 
terganggu, karena kelelahan fisik 
juga bisa menjadi satu faktor 
penyebab hormon kita gagal 
mematangkan sel telur. 

e. Penyakit ginekologi 
Penyakit ginekologi juga sangat 
mempengaruhi gangguan 
menstruasi. 

f. Umur 
Umur juga sangat mempengaruhi 
menstruasi terutama umur antara 
menarce yaitu ≤ 20 tahun dan masa 
menapouse yaitu pada usia sekitar 
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45 tahun keatas (Jones dan Liewilly 
Derk, 2002). 

g. Kebersihan alat reproduksi pada 
saat menstruasi 
Pada saat menstruasi pembuluh 
darah dalam rahim sangat mudah 
terkena infeksi. Oleh karena itu 
kebersihan alat reproduksi remaja 
harus lebih dijaga karena kuman 
mudah sekali masuk dan dan dapat 
menimbulkan penyakit pada saluran 
reproduksi. 

Untuk menjaga kebersihan pada saat 
menstruasi gantilah pembalut pada saat 
menstruasi 4-5 kali sehari atau setiap 
habis buang air kecil dan mandi untuk 
menghindari pertumbuhan bakteri. 
Selain harus mengganti pembalut secara 
teratur, kita juga harus memilih pakaian 
celana dalam yang baik. Pakaian dalam 
yang baik adalah yang berbahan katun 
karena dapat menyerap keringat. 
Ukuran celana dalam juga perlu menjadi 
pertimbangan. Jangan pilih celana 
dalam yang terlalu ketat atau longgar 
(www.situs.kesrepro.info/krr/materi/rem
aja.htm, 2010). 
 
3. METODOLOGI 
3.1. Kerangka konsep 

Kerangka konsep adalah 
suatu uraian dan visualisasi 
hubungan atau kaitan antara konsep 
satu tehadap konsep yang lain, atau 
antara variable satu dengan variable 
yang lain dari masalah yang ingin 
diteliti. Menurut Notoatmodjo 
(2010), kerangka konsep adalah 
formulasi atau simplifikasi dari 
kerangka teori atau teori-teori yang 
mendukung penelitian. Pada 
penelitian ini, peneliti membuat 
kerangka konsep  dengan 
menggunakan pendekatan sistem. 
Pendekatan sistem yang dimaksud 
adalah meliputi  input atau 
masukan, proses dan out put atau 
hasil. Input dalam penelitian ini 
adalah pengetahuan ibu pasangan 
usia subur tentang alat kontrasepsi 
implan, sedangkan prosesnya 
adalah merupakan enam  tujuan 
dalam penelitian itu sendiri dan out 
put atau hasilnya  adalah meliputi  
pengetahuan baik, cukup atau 
kurang. Untuk lebih jelasnya 
kerangka konsep penelitian ini 
dapat dilihat pada bagan di bawah 
ini. 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat pengetahuan 
Desain kognitif 

1. Tahu 
2. Memahami 
3. Aplikasi 
4. Analisa 
5. Sintesa 
6. evaluasi 

Penilaian tentang : 
1. Pengertian menstruasi 
2. Siklus menstruasi 
3. Gangguan menstruasi 
4. Fase pada menstruasi 
5. Kelainan pada menstruasi 
6. Kebersihan saat menstruasi 

Hasil: 
1. Pengetahuan baik 
2. Pengetahuan cukup 
3. Pengetahuan kurang 

input proses 

output 
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3.2. Definisi operasional 
Definisi operasional  sangat 

dibutuhkan untuk membatasi ruang atau 
pengertian variabel-variabel penelitian 
dan akan memudahkan untuk 
mengukurnya. Definisi operasional 

variabel adalah rumusan pengertian 
variabel-variabel yang diamati  diteliti 
dan diberi batasan (Notoatmodjo 2002). 
Definisi operasional penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 

 
Variabel 

Penelitian 
Sub 

Variabel 
DO Cara ukur Alat 

ukur 
Hasil ukur Skala 

Pengetahuan  
 

Pengertian 
menstruasi 

Adalah hal-hal 
yang diketahui 
responden 
mengenai haid 
atau menstruasi 

Menyebarkan 
kuesioner atau 
angket 

Kuesioner Pengkategorian: 
1. baik jika > 75% 
2. cukup jika 60-75% 
3. kurang jika,60% 

Ordinal 

Pengetahuan  Siklus 
menstruasi 

1. Keluar darah 
normal 

2. Panjang 
siklus 

3. Panjang 
siklus 
dipengaruhi 

4. Lama 
keluarnya 
darah 

5. Ciri 
menstruasi 
normal 

Menyebarkan 
kuisioner atau 
angket. 

 Kuesioner Pengkategorian: 
1. baik jika > 75% 
2. cukup  jika60-75% 
3. kurang jika,60% 

Ordinal 

Pengetahuan Gangguan 
menstruasi 

1. Hiperneromia 
2. Polinemoria 
3. Metroregia 
4. Oligonimeria 
5. Amenorea 

Menyebarkan 
kuisioner atau 
angket 

kuesioner Pengkategorian: 
1. baik jika > 75% 
2. cukup jika60-75% 
3. kurang jika,60% 

Ordinal 

Pengetahuan Fase pada 
menstruasi 

1. fase 
premenstruasi 

2. fase pasca 
menstruasi 

Menyebarkan 
kuisioner atau 
angket 

Kuesioner Pengkategorian: 
1. Baik jika > 75% 
2. cukup jika60-75% 
3. kurang jika,60% 

Ordinal 

Pengetahuan  Kelainan 
pada 
menstruasi 

1. Keterlambatan 
menstruasi 

2. Nyeri pada 
saat 
menstruasi 

Menyebarkan 
kuisioner atau 
angket 

kuesioner Pengkategorian: 
1. Baik jika > 75% 
2. Cukup jika60-75% 
3. Kurang jika,60% 

Ordinal  

Pengetahuan Kebersihan 
saat 
menstruasi 

1. Pembalut 
yang baik 

2. Pakaian 
dalam yang 
baik 

Menyebarkan 
agket atau 
kuisioner 

Kuesioner Pengkategorian: 
1. Tinggi jika > 75% 
2. Sedang jika >60-75% 
3. Rendah jika, <60% 

Ordinal  

 
3.3. Jenis dan pendekatan penelitian  

Metode penelitian bersifat 
deskriptif yaitu suatu metode penelitian 
yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang suatu 
keadaan secara objektif yang digunakan 
untuk memecahkan permasalahan yang 

sedang dihadapi pada situasi sekarang 
(Notoatmodjo, 2002). 

 
3.4. Populasi dan sampel 
3.4.1. Populasi 

Populasi menurut Notoatmodjo 
(2005) adalah keseluruhan obyek 
penelitian atau obyek yang diteliti. 
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Menurut Sugiyono (2007) populasi 
adalah wilayah generalisasi yang atas: 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi Penelitian  ini adalah  siswi 
remaja SDS HKBP 1 Balige. 

3.4.2. Sampel 
Penelitian yang menggunakan 

pendekatan survei, maka  survei akan 
dilakukan terhadap sekumpulan objek  
yang biasanya cukup banyak dan dalam 
jangka waktu tertentu, tetapi tidak 
seluruh objek diteliti melainkan melalui 
perwakilan dari seluruh objek tersebut. 
Perwakilan seluruh objek yang diambil 
ini disebut sampel. Karena itu penelitian 
survei selalu melakukan pengambilan 
sampel (Arikunto, 2010). Sehubungan 
dengan keterbatasan waktu, maka tidak 
memungkinkan mengambil seluruh 
siswi SDS HKBP 1 Balige. Maka 
pengambilannya dengan purposive 
sampling dan mengambil seluruh siswi 
SD kelas 6 SDS HKBP 1 Balige yang 
berjumlah 23 orang. 
Kriteria pengambilan sampel:  

a. Remaja yang menstruasi. 
b. Remaja yang sekolah di SDS 

HKBP 1 Balige. 
c. Bersedia menjadi partisipan. 

 
3.5. Alat pengukuran data 

Data primer yaitu data yang 
didapat langsung dari responden melalui 
pengisian kuisioner oleh peneliti. 
Responden penelitian ini adalah remaja 
SD yang sudah menstruasi di SDS 
HKBP 1 Balige. 

Kuisioner diisi langsung oleh 
responden untuk mengetahui 
pengetahuan remaja. Responden diberi 
beberapa alternatif jawaban lalu diminta 
memilih jawaban yang benar. Apabila 
jawaban benar diberi nilai 1, dan salah 
0.  

 

3.6. Pengolahan dan analisis data 
Pengolahan dan analisis data 

dilakukan untuk menghasilkan 
informasi yang benar sesuai tujuan 
penelitian. Tahapan kegiatan yang 
dilakukan adalah: 

1. Pengolahan data 
a. Editing data, pada tahap ini 

peneliti melakukan kegiatan 
pemeriksaan ulang kelengkapan, 
kejelasan dan kesesuaian 
jawaban responden. 

b. Coding & Scoring data, tahap di 
mana peneliti memberi kode 
pada kuesioner untuk 
memudahkan memasukkan data 
ke dalam komputer. Setiap 
jawaban akan dikonversi ke 
dalam angka maupun kode untuk 
memudahkan pengolahan data 
tersebut. 

c. Entry data, memasukkan data. 
Tahap di mana peneliti 
memasukkan data ke dalam 
komputer untuk dianalisis.  

d. Cleaning data, pembersihan 
data. Tahap di mana peneliti 
melakukan cek ulang data yang 
telah dimasukkan ke dalam 
program komputer apakah tidak 
ada lagi kesalahan sehingga data 
siap dianalisis. 

2. Analisa data 
Analisa univariat dilakukan 

untuk mendeskripsikan tiap variabel 
yang diukur dalam penelitian. 
Dalam penelitian ini hanya terdapat 
satu variabel yakni pengetahuan 
siswi SD tentang menstruasi. 

Proses analisa pengetahuan 
yakni mengetahui deskripsi tentang 
pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi, pertama menentukan 
nilai atau skor jawaban per item. 
Jika Jawaban responden benar 
maka diberi nilai 1, dan jika 
jawaban responden salah maka 
diberikan nilai nol (0).  
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Kemudian hasil presentase 
dimasukan ke dalam standar kriteria 
objektif (Arikunto, 2010), yakni 
sebagai berikut: 

Baik: apabila didapatkan hasil >75% 
Cukup: apabila didapatkan hasil 
60%-75% 
Kurang: apabila didapatkan hasil 
<60% 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.   Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil kuesioner yang 
telah diolah, maka akan dapat diketahui 
pengetahuan siswi SD kelas 6 tentang 
menstruasi di SD swasta HKBP 1 
Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa 
Yang terdiri dari pengertian, siklus, 
gangguan, fase, kelainan dan gangguan 
pada saat menstruasi. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan pengertian 
terhadap menstruasi diperoleh data 
bahwa mayoritas tingkat pengertian 
responden adalah baik dengan jumlah 
responden sebesar 91,3% dan minoritas 
tingkat pengetahuan responden adalah 
tidak baik dengan jumlah responden 
sebesar 8,7%. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan frekuensi 
pengetahuan siswi SD kelas 6 tentang 
siklus menstruasi diperoleh data bahwa 
30,4% responden memiliki pengetahuan 
yang baik, 47,84% memiliki 
pengetahuan yang cukup dan 21,74%  
memiliki pengetahuan  kurang. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan frekuensi 
pengetahuan siswi SD kelas 6 tentang 
gangguan menstruasi diperoleh data 
bahwa 21,74% responden memiliki 
pengetahuan yang baik, 73,61% 
memiliki pengetahuan yang cukup dan  
4,35% memiliki pengetahuan yang 
kurang. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan frekuensi 

pengetahuan siswi SD kelas 6 tentang 
fase menstruasi diperoleh data bahwa 
21,74% responden pengetahuan yang 
baik, 73,91% memiliki pengetahuan 
yang cukup dan  26,09% memiliki 
pengetahuan yang kurang. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan frekuensi 
pengetahuan siswi SD kelas 6 tentang 
kelainan menstruasi diperoleh data 
bahwa 4,35% responden memiliki 
pengetahuan yang baik, 39,13% 
memiliki pengetahuan yang sedang,dan  
56,52% memiliki pengetahuan yang 
tidak baik. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden berdasarkan frekuensi 
pengetahuan siswi SD kelas 6 tentang 
kebersihan saat menstruasi diperoleh 
data bahwa 69,57% responden memiliki 
pengetahuan yang baik, 21,74% 
memiliki pengetahuan yang cukup 
56,52 dan 8,69 % memiliki pengetahuan 
yang kurang. 
 
4.2.  Pembahasan  

Berdasarkan kusioner yang telah  
kepada siswi SD kelas 6, maka didapat 
hasil 95,65% pertanyaaan tentang 
pengertian dapat dijawab oleh 
responden, 50% pertanyaaan tentang 
siklus menstruasi dapat dijawab oleh 
responden, 60,86% pertanyaaan tentang 
gangguan menstruasi dapat dijawab oleh 
responden, 47,82% pertanyaaan tentang 
fase menstruasi dapat dijawab oleh 
responden, 23,92% pertanyaaan tentang 
kelainan menstruasi dapat dijawab oleh 
responden, 80,43% pertanyaaan tentang 
kebersihan saat  menstruasi dapat 
dijawab oleh responden. Sehingga dari 
hasil analisa data diketahui bahwa SDS 
HKBP 1 Balige  memiliki kategori yang 
baik, sedang dan tidak baik. 
 
5. KESIMPULAN  

Berdasarkan tujuan penelitian 
yang telah dikemukakann pada bab 
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sebelumnya, maka hasil penelitian 
mengenai pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
berdasarkan pengertian  
menunjukan bahwa dari 23 
responden 91,3% responden 
memiliki pengetahuan yang baik, 
8,7% memiliki pengetahuan yang 
sedang, 0% memiliki pengetahuan 
yang tidak baik. 

2. Pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
berdasarkan siklus menstruasi 
menunjukan bahwa dari 23 
responden 30,43% responden 
memiliki pengetahuan yang baik, 
47,84% memiliki pengetahuan yang 
sedang, 21,74% memiliki 
pengetahuan yang tidak baik. 

3. Pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
berdasarkan gangguan menstruasi 
menunjukan bahwa dari 23 
responden 21,74% responden 
memiliki pengetahuan yang baik, 
73,91% memiliki pengetahuan yang 
sedang, dan 4,35% memiliki 
pengetahuan yang tidak baik. 

4. Pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
berdasakan fase-fase menstruasi 
menunjukan bahwa dari 23 
responden 21,74% responden 
memiliki pengetahuan yang baik, 
52,17% memiliki pengetahuan yang 
sedang dan  26.09% memiliki 
pengetahuan tidak baik. 

5. Pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
berdasarkan kelainan saat 
menstruasi menunjukan bahwa dari 

23 responden 4,35% responden 
memiliki pengetahuan yang baik, 
39,13% memiliki pengetahuan 
sedang, dan  56,52% memiliki 
pengetahuan tidak baik. 

6. Pengetahuan siswi SD tentang 
menstruasi di SDS HKBP 1 Balige 
berdasarkan kebersihan alat 
reproduksi  menunjukan bahwa dari 
23 responden 69,57% responden 
memiliki pengetahuan yang baik, 
10% memiliki pengetahuan yang 
sedang, dan  8,69% memiliki 
pengetahuan tidak baik.  
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1.  PENDAHULUAN 

Allah menciptakan manusia setelah 
yang lainnya diciptakan. Pengedepanan 
penciptaan tersebut menunjuk kepada 
kesadaran manusia bahwa segala 
sesuatunya hanya Allah yang 
menciptakan dan menyediakannya. 
Tidak ada kerjasama Allah dengan 
manusia dalam mencipta. Allah tidak 
menerima dan bahkan meminta adanya 
saran penuturan dari manusia dalam 
karya-Nya. Selanjutnya, makna teologis 
mengenai lebih dahulu Allah 
menciptakan segala sesuatunya baru pun 
kemudian menciptakan manusia adalah 
supaya tidak ada alasan manusia untuk 
meninggikan diri dan kehidupan 
manusia semata-mata tergantung kepada 
Allah.  

Dalam cerita penciptaan manusia 
dalam Alkitab diterangkan bahwa 
manusia diciptakan setelah lebih dahulu 
direncanakan sedemikian rupa. Ada 
percakapan khusus. Allah tidak 
menciptakan manusia seperti 
menciptakan yang lainnya, yaitu: 
“Jadilah ini maka menjadi.” Melainkan: 
“Baiklah Kita menjadikan, firman 
Allah.”1 (Kejadian 1: 26). Itu berarti 
manusia adalah ciptaan Allah yang 
istimewa dari segala ciptaan Allah 
lainnya. Allah menetapkan bahwa 
gambar dan rupa-Nya dijadikan-Nya 

                                                             
1  C. Barth, Theologia Perjanjian Lama, 

BPK-GM, Jakarta, 1991, 62. Manusia 
diciptakan mirip dengan Allah, setidak-
tidaknya: mirip dengan sifat-sifat ilahi, 
mirip dengan kehidupan-kehidupan 
sorgawi.  

menjadi keberadaan manusia. Ada pun 
maksud Allah demikian menciptakan 
manusia adalah dalam hubungannya 
kelak sebagai “Mandataris Allah.” 
Manusia akan menjadi pemegang 
mandat Allah,2 yang berkuasa atas 
ciptaan Allah. Tuhan Allah membentuk 
manusia dari debu tanah dan 
menghembuskan nafas hidup dalam 
hidungnya; demikianlah manusia itu 
menjadi makhluk hidup (Kejadian 2: 
17).  

Tempat tinggal dan atau 
perkampungan manusia pun disediakan 
Allah yaitu di taman Eden (Kejadian 2: 
8). Manusia yang diciptakan-Nya itu 
difasilitasi sehingga tidak kurang 
sesuatu apa pun. Taman Eden adalah 
taman yang di dalamnya segala 
kebutuhan manusia dipenuhi Allah dan 
dengan bebas manusia menikmatinya.  

Menempatkan manusia di taman 
Eden3 tentulah ada maksud Allah dalam 
                                                             
2  Walter Lempp, Kejadian 1: 1 – 4: 26: 

Tafsiran Alkitab, BPK-GM, Jakarta, 1987, 
hl. 41, menerangkan Allah mendudukkan 
manusia itu sebagai tuan yang 
menguasai semesta alam, terutama 
binastang. Kata Iberani asli yang 
diterjemahkan dengan “taklukkanlah” 
dan “berkuasalah atas” berarti 
sebetulnya: “memijak” dan “menindas,” 
“menundukkan”. Titah Allah itu 
menyerahkan kepada manusia hak 
pemerintahan dan pemeliharaan atas 
bumi dan segala isinya.  
 

3  Walter Lempp, Op.cit., hl. 63; Taman 
Eden adalah tempat yang disediakan 
untuk manusia, supaya ia menjalani 
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tugas mulia, yaitu supaya 
mengusahakan dan memelihara taman 
itu (Kejadian 2: 15). Manusia menjadi 
mitra Allah yang senantiasa beradaptasi 
kepada Allah. Dalam tugasnya 
“mengusahakan,” manusia diizinkan 
dan atau diperkenankan Allah untuk 
bekerja mengembangkan kehidupannya 
dan berkreasi. Sebagai makhluk ciptaan 
yang dikaruniakan akal – pikiran, 
manusia dapat berinovasi dalam segala 
ciptaan Tuhan. Sebaliknya Allah tidak 
berkenan manusia itu “makan – tidur” 
tanpa kerja. Dari sinilah terungkap 
teologi etos kerja dalam teologi Kristen. 
Kerja mulanya bukanlah suatu produk 
dosa, melainkan berkat.4 Tugas manusia 
adalah bekerja, adalah memelihara 
tanah (=agrikultura), adalah 
membangun bumi. 

Pada bagian lain, dalam tugasnya 
sebagai “pemelihara,” manusia 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 
kelestarian ciptaan Allah. Karena bumi 
dan segala isinya adalah milik Allah 
(Mazmur 95: 4-5; bnd. Maz. 47: 8; Maz. 
148: 5-6). Manusia tidak diperkenankan 
Allah dengan semena-mena dalam 
segala usaha tanpa suatu pemeliharaan 
keutuhan ciptaan. Berusaha: “Ya”, 
merusak: “Tidak”. Itulah yang harus 
diperhatikan dengan baik oleh manusia. 
Tidak ada korban hanya semata-mata 
menumpuk kekayaan dalam usaha. 
Semuanya harus baik adanya 
sebagaimana Allah menciptakan dan 
kemudian diperhatikan-Nya segala apa 
yang difirmankan-Nya tentang 
penciptaan adalah baik (bahasa Ibrani 
disebut dengan kata tov).5 

                                                                                   
kehidupan dalam persekutuan dengan 
Allah dan di hadapan hadiratNya.  

4 C. Barth, Op.cit., hl. 48. Bahwa manusia 
berkuasa sambil bekerja dan bekerja 
sambil berkuasa.   

5  John R. Kohlenberger III, Hebrew – 
English Old Testament: The Interlinear 

Hidup dengan bebas di taman Eden 
bukan berarti manusia berlaku 
semaunya atau tanpa keterikatan kepada 
Sang Pencipta, Tuhan Allah. Ukuran 
kebebasan yang dikaruniakan Alllah 
adalah sepanjang manusia TAAT 
kepada Allah. Bingkai kebebasan itu 
dapat diperhatikan sebagai berikut: 
“bebas dari mana dan bebas untuk 
apa”. Itu artinya, manusia selalu 
diperhadapkan dalam segala lakunya 
mengucap syukur dan beribadah kepada 
Allah. Sebagaimana tokoh reformator 
gereja, Martin Luther pernah berkata: 
“Laborare et orare”, yang artinya: 
Pekerjaanmu adalah ibadahmu”. Segala 
apa yang direncanakan pikiran dan 
dikehendaki hati untuk dikerjakan 
dalam perkataan dan perbuatan 
hendaklah harus mengacu dan mengarah 
kepada rasa hormat dan pujian kepada 
Allah. Hal inilah yang termuat dari apa 
yang diungkapkan oleh J. Sidlow 
Baxter6 demikian bahwa dalam 
Kejadian 2: 15–17 manusia ditempatkan 
di bawah ujian: kemerdekaan manusia 
disertai syarat harus setia dan taat. 

Manusia sebagai ciptaan mahkota 
Allah memiliki kebebasan ilahi. Hidup 
yang terpimpin dalam kebebasannya 
bukan menurut keinginannya. Hidup itu 
bukan semberono, bukan pula menurut 
kehendak diri semata. Hidup harus 
teratur dan tertata memiliki spiritualitas 
– hubungan yang vertikal kepada Tuhan 
yang jelas dan terang. Manusia harus 
patuh dan taat terhadap perintah Allah 
yang berbunyi demikian: “Semuanya 
pohon dalam taman ini boleh kaumakan 
buahnya dengan bebas, tetapi pohon 
pengetahuan tentang yang baik dan 
yang jahat itu, janganlah kaumakan 
                                                                                   

NIV, Zondervan Publishing House, Grand 
Rapids, Michigan, 1987, hl. 1 – 2. 

6  J. Sidlow Baxter, Menggali Isi Alkitab 1: 
Kejadian – Ester, Yayasan Lomunikasi 
Bina Kasih/OMF, Jakarta, 1993, hl. 35 
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buahnya, sebab pada hari engkau 
memakannya, pastilah engkau mati.” 
(Kejadian 2: 16-17). Perintah Allah ini 
bukanlah hendak menjadikan manusia 
dalam kebutuhannya berkurang, bukan 
sama sekali. Perintah ini semata-mata 
suatu indikasi terhadap bagaimana 
manusia itu hidup setia kepada Allah. 
Perintah larangan itu harus dimaknai 
ada batas dalam kebebasan. 
Melangkahi batas sudah barang pasti 
ada konsekwensinya, yaitu mati. 
Melepaskan diri dari batas kebebasan 
berarti memisahkan diri dari cara hidup 
yang semestinya. 

Hasrat yang tidak dapat 
dikendalikan atau dikuasai dipastikan 
akan mendatangkan bahaya dan celaka. 
Demikian yang dialami oleh manusia 
pertama. Mereka tidak kommit terhadap 
perintah Allah. Waktu dan perhatian 
Hawa tersita dan terarah untuk 
mendengarkan bujuk rayuan iblis. Hawa 
yang seharusnya mendengarkan Allah, 
akhirnya terbuai dengan kata-kata manis 
dan menggiurkan dari janji iblis. Hawa 
terpedaya, tidak mampu lagi berkata: 
tidak atau menolak keinginan si iblis. 
Perintah  larangan Allah tidak lagi 
dipandang sebagai suatu bencana besar 
jika dilanggar, melainkan adanya 
pemahaman dan pengetahuan baru 
tentang dibalik buah pengetahuan yang 
baik dan yang jahat itu jika dipetik lalu 
dimakan: “Sekali-kali tidak akan mati, 
mata akan terbuka dan akan menjadi 
seperti Allah” (Band. Kejadian 3: 4 – 5). 
Buah pohon yang seharusnya jangan 
dimakan, berubah haluan, perempuan 
itu melihat bahwa buah pohon itu baik 
untuk dimakan dan sedap (Kejadian 3: 
6), lalu memakannya.  

Hawa sudah tersesat, dan tidak mau 
ambil resiko dengan sendiri, bahkan ia 
pun menjadi penyesat dengan 
memberikannya juga kepada Adam, 
suaminya. Dengan kata lain: “Yang 
tersesat menjadi penyesat.” Mereka 

berdua pun jatuh ke dalam dosa akibat 
pemberontakan mereka terhadap 
perintah larangan Allah. Mereka 
dipastikan akan menerima konsekuensi 
ketidaktaatannya, yaitu jatuh dalam 
penghakiman Allah.7 

Dampak buruklah yang terjadi 
setelah memakan buah pohon 
pengetahuan yang baik dan yang jahat 
itu terhadap manusia. Mereka menjadi 
takut bertemu dengan Allah dan bahkan 
berusaha menghindarkan diri dengan 
jalan bersembunyi. Kehadiran Allah 
mereka pahami benar-benar menjadi 
malapetaka. Adalah suatu suasana 
kengerian yang telah merasuki hidup 
mereka jika bertemu dengan Allah. 
Allah yang semula sungguh-sungguh 
kesempurnaan mereka dan Allah segala 
sumber kebaikan, kini berubah, mereka 
dihantui ketakutan akan kutuk Allah.  
Mereka tidak dapat melepaskan diri dari 
hadapan Allah. Ketika Allah menanyai 
dan menuntut pertanggungjawaban 
justru mereka berupaya melemparkan 
tanggungjawab yang satu kepada yang 
lainnya. Menolak tanggungjawab berarti 
mendatangkan kutuk bagi mereka, Allah 
pun mengutuk, baik ular, Adam maupun 
Hawa. 

 
2. Perempuan Bukan Asal 

Diciptakan Dan Bukan Pula Asal 
Ada, Statusnya Adalah Sebagai 
Penolong 

Sesuai dengan bunyi kitab Kejadian 
2 ayat 18 diterangkan bahwa: “Tidak 
baik, kalau manusia itu seorang diri 
saja. Aku akan menjadikan penolong 
baginya, yang sepadan dengan dia.” We 
need one another (Kita butuh satu akan 
yang lain).8 
                                                             
7 Walter A. Elwell, Analisa Topikal 

Terhadap Alkitab Jilid 3: Manusia dan 
Dosa, Saat, Malang, 2001, hl. 150. 

8  Dikutip dari situs internet: 
http://www.raystedman.org/old-
testament/genesis/the-making-of-
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Apakah Allah menciptakan 
perempuan lebih rendah dari laki-laki? 
Tidak. Kejadian 1:27 menyatakan, 
”Allah menciptakan manusia menurut 
gambarnya, menurut gambar Allah 
diciptakannya dia; laki-laki dan 
perempuan diciptakannya mereka.” Jadi 
sejak permulaan, manusia—laki-laki 
dan perempuan—diciptakan dengan 
kesanggupan untuk mencerminkan sifat-
sifat Allah. Adam dan Hawa memang 
berbeda secara fisik dan emosi, tetapi 
keduanya mendapat tugas dan hak yang 
sama di hadapan Pencipta mereka 
(Kejadian 1:28-31). 

Sebelum menciptakan Hawa, Allah 
menyatakan, ”Aku akan menjadikan 
seorang penolong baginya (Adam), 
sebagai pelengkap dirinya.” (Kejadian 
2:18) Apakah kata ”pelengkap” 
memberi kesan  bahwa perempuan lebih 
rendah dari pada laki-laki? Tidak, 
karena kata Ibraninya juga dapat 
memaksudkan ”mitra” atau ”bantuan 
yang sepadan bagi” laki-laki. Sepadan 
artinya seimbang; sesuai sebagaimana 
disebutkan dalam KUBI.9 Bayangkan 
peranan yang saling melengkapi dari 
seorang dokter bedah dan ahli bius 
selama operasi berlangsung. Bisakah 
mereka berhasil tanpa bantuan satu 
sama lain? Tentu tidak! Walaupun 
dokter bedah yang melakukan operasi, 
apakah ia lebih penting? Tidak. 
Demikian pula, Allah menciptakan laki-
laki dan perempuan untuk saling bekerja 

                                                                                   
woman. Berdua lebih baik daripada 
seorang diri ... Karena kalau mereka 
jatuh, yang seorang mengangkat 
temannya ... Juga kalau orang tidur 
berdua, mereka menjadi panas, tetapi 
bagaimana seorang saja dapat menjadi 
panas? Dan bilamana seorang dapat 
dialahkan. dua orang akan dapat 
bertahan. (Pengkhotbah 4:9-12). 

9  W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum 
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
2005, hl. 1091 

sama, bukan bersaing (Kejadian 
2:24).10 

Adam menyadari penuh bahwa 
Hawa adalah sebagian dari dirinya. 
Adam merasa dirinya "utuh" atau 
"lengkap" ketika Tuhan memberikan 
Hawa kepadanya. 
Bila dua orang memiliki jenis hidup 
yang berpusat pada diri sendiri, maka 
tidaklah mudah bagi mereka untuk 
berfellowship, bersehati dan saling 
berbagi. Tetapi seorang suami yang 
telah dijamah Tuhan, perlu belajar 
percaya akan janji Tuhan bahwa, "Aku 
akan menjadikan penolong baginya, 
yang sepadan dengan dia". Hubungan 
antara penolong dan pemimpin 
sesungguhnya merupakan 
hubungan simbiosis mutualisme yang 
saling menguntungkan untuk 
membentuk keluarga sejahtera, bahagia 
dan diberkati. Penolong dan pemimpin 
berbeda peran, namun sama pentingnya. 
Inilah yang dikatakan sebagai 
"sepadan". 

Allah menciptakan pria dan wanita 
sebagai manusia yang setingkat: “duduk 
sama rendah – berdiri sama tinggi”. 
Allah tidak memandang bulu, tidak 
membuat “diskriminasi” antara kelamin 
yang satu dan yang lain. Tetapi Allah 
menciptakan masing-masing dengan 
sifat-sifatnya sendiri.11  

Dalam bahasa Iberani kata ‘ezer’ 
artinya penolong tidak diartikan untuk 
tunduk, karena Alkitab lebih sering 
mengartikan kata tersebut untuk 
menjelaskan penolong yang tertinggi 

                                                             
10  “Sebab itu seorang laki-laki akan 

meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan istrinya, sehingga 
keduanya menjadi satu daging”. Satu 
daging berarti satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. Yang satu dengan yang lainnya 
memiliki kelebihan untuk saling mengisi, 
dan menjadi seperti satu bangunan yang 
kuat dan utuh.  

11  C. Barth, Op.cit., hl. 58. 
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dan atau teratas, yaitu Tuhan itu sendiri 
sebagai penolong untuk Israel. Kata 
neged memiliki ide “di hadapan, di 
depan atau rekan. Dipakai sebagai 
‘ezer’. Terminologi ini menunjukkan 
tidak jauh berbeda dengan kesetaraan, 
tidak lebih, tidak kurang sebagai suatu 
kesataraan. Hawa adalah ‘penolong 
dermawan’ bagi Adam, dalam hal ini 
rekan yang menjadi pelengkap atau 
penyempurna.12 

Ketika Allah menciptakan Hawa 
dari tulang rusuk Adam, maksudnya 
adalah dia – tidak seperti binatang – 
suatu kuasa atau yang memiliki 
kekuatan serupa dengan Adam. Dalam 
Galatia 3: 28, rasul Paulus menerangkan 
mengenai status baik Laki-laki dan 
Perempuan adalah sama.13  
 
3. PEREMPUAN WAKTU 

MENGANDUNG DAN 
MELAHIRKAN 

Sebuah keluarga tidak akan terasa 
lengkap dan tampak sepi jika tidak ada 
kehadiran anak.  Memiliki anak adalah 
impian setiap pasangan suami istri.  
Sungguh, anak adalah harta yang tidak 
ternilai dari Tuhan.  Ketahuilah bahwa 
seorang anak berada di dunia ini bukan 
karena keinginannya sendiri, tetapi 
semua karena rencana dan kehendak 
Tuhan semata.  Itulah sebabnya Tuhan 
sendiri yang membentuk dan menenun 

                                                             
12  “How was the woman a helper suitable 

for the man (Genesis 2: 18)?” dikutip 
dari situs internet: 
http://www.gotquestions.org/woman-
helper-suitable.html 

13  “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi 
atau orang Yunani, tidak ada hamba atau 
orang merdeka, tidak ada laki-laki atau 
perempuan, karena kamu semua adalah 
satu di dalam Kristus Yesus” (Gal. 3: 28). 
Satu yang dimaksud adalah dalam hal 
status, namun bukan mengabaikan 
keberbedaan fungsi masing-masing baik 
laki-laki dan perempuan. 

mereka sejak dalam kandungan ibunya, 
mulai dari warna kulit, sifat atau ciri-ciri 
lainnya.  

Perempuan adalah salah satu jenis 
kelamin yang diciptakan Tuhan begitu 
sempurna untuk menggenapi perintah 
Allah yang berbunyi: “Beranak cuculah 
dan bertambah banyak…” (Kej. 1: 
28).14 Melahirkan anak adalah hak 
istimewa yang secara ekslusif 
dikaruniakan kepada kaum perempuan 
oleh sang Pencipta, dan untuk tujuan itu 
Ia secara khusus merancang dan 
memperlengkapi tubuh wanita. 
Mengandung dan melahirkan anak 
termasuk dalam mandat yang diberikan 
kepada pasangan manusia pertama di 
Eden (Kej. 1:28).15 Perempuan memiliki 
rahim yang menjadi tempat keadaan 
aman bagi bayi yang akan 
dikandungnya. 

Tentang perempuan mengandung 
dengan terang terungkap pada waktu 
penghukuman Allah kepada Hawa 
karena ketidaktaatannya pada perintah 
Allah (Kej. 3:16). Dalam hal perempuan 
mengandung banyak pengalaman secara 
mental dan phisik akan dialaminya, 
yang bahkan menyusahkannya.  
 
3.1.Banyak Susah Payahnya   

Kata Ibrani menerangkan  ֵבֹונ ְּצ ִ֣ע  16ךְ 
(baca: issabon) artinya ‘susah payah’. 

                                                             
14  C. Barth, Op.cit., hl. 57. Di dalam hal 

apakah terdiri kelainan kedua kelamin 
manusia itu? Masing-masing diberi 
sifatnya yang khusus. Kedua kelamin itu 
peranannya yang terutama di dalam 
kitab-kitab Perjanjian Lama ialah peranan 
pria sebagai suami dan wanita sebagai 
istri di dalam ikatan perkawinan yang 
sah.   

15  Dikutif dari situs internet: 
http://wol.jw.org/id/wol/pc/r25/lp-
in/1200004776/418/0 

16  John R. Kohlenberger III, Hebrew – 
English Old Testament: The Interlinear 
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Dalam pengertiannya akan susah payah, 
issabon bermuatan ‘berjuang mati-
matian,’ kesakitan bersalin. Desperately, 
mati-matian. Dalam susah payah, 
banyak keluh kesah. Perjuangan seorang 
ibu dalam mempertahankan bayi dalam 
kandungannya bukan semata-mata soal 
ambisi, melainkan suatu sisi keharusan 
yang absoluth. Berjuang dari menahan 
segala apa yang menjengkelkan, dan 
bahkan segala apa yang menyusahkan, 
apalagi yang menyakitkan.  Perjuangan 
itu begitu kuat, boleh menembus batas 
imajinasi, bahkan lebih kuat dari pada 
maut. Berjuang menantikan saat-saat 
menegangkan dalam melahirkan juga 
akan mengitari dalam pikiran seorang 
ibu yang mengandung. Berjuang dalam 
susah payah merebut kehidupan dari 
ujung kematian.  

Bagian dari kutukan terhadap 
manusia bahwa tubuh manusia 
mengalami penurunan, proses ini akan 
kelihatan dalam tubuh secara 
menyeluruh, tetapi dalam bagian ini 
fokus pada rongga/tulang panggul 
manusia.  
Perempuan mengandung bayinya pada 
rahimnya. Kata ‘rakhum’ muncul dalam 
keseluruhan Kitab Tanakh sebanyak 12 
kali dan kata ‘khanun’ sebanyak 20 kali. 
Kata ‘rakhum’ berkaitan dengan kata 
rekhem’ yang artinya ‘kandungan’, 
tempat bersemayamnya sementara yang 
aman dan sejuk serta tempat 
perlindungan  (Bnd. Yeremia 20: 17). 
Kata ‘rakhum’17 yang dihubungkan 

                                                                                   
NIV, Zondervan Publishing House, Grand 
Rapids, Michigan, 1987, hl. 7 

17  Kata ‘rakhum’ yang juga adalah petunjuk 
kepada kata ‘rekhem’ artinya ‘kasih 
setia’. Dari kata rekhem inilah 
terjemahan yang menjelaskan rahim. Jadi 
rahim perempuan adalah tempat yang 
diciptakan Allah untuk menyatakan 
kebesaran Allah, dimana dari sana Allah 
telah menyatakan kasih setianya kepada 
manusia. Bayi dalam kandungan boleh 

dengan YHWH bermakna bahwa Dia 
adalah Tuhan sang Pelindung dan 
sumber segala kebaikan. 

Kehamilan dan melahirkan anak 
akan disertai dengan rasa sakit. 
Kata asvon melukiskan rasa sakit baik 
jasmaniah maupun mental. Hawa yang 
menyadari kerinduan dan keinginannya 
sebagai wanita dan ibu, tidak terlepas 
dari tanpa penderitaan.18  

Penderitaan itu sangat terasa 
mengubah kehidupan seorang wanita. 
Tidak hanya secara  mental, tetapi juga 
secara fisik. Ketika hamil, tubuh wanita 
mengalami beberapa perubahan untuk 
menyesuaikan dengan pertumbuhan 
janin dalam tubuh ibu. Ketika hamil, 
terjadi perubahan fisik pada tubuh 
perempuan. Tidak hanya bagian perut 
yang membesar, tetapi hampir seluruh 
bagian tubuh mengalami perubahan.19 

Proses kehamilan sampai 
kelahiran merupakan rangkaian dalam 
satu kesatuan yang dimulai dari 
konsepsi, nidasi, pengenalan adaptasi 
ibu terhadap nidasi, pemeliharaan 
kehamilan, perubahan endokrin sebagai 
persiapan menyongsong kelahiran bayi 
dan persalinan dengan kesiapan untuk 
memelihara bayi. Dalam menjalani 
proses kehamilan tersebut, ibu hamil 
mengalami perubahan-perubahan 

                                                                                   
hidup dengan ketergantungannya 
kepada ibu yang mengandungnya. 
Berhubungan dengan itu, patut untuk 
dipahami dan dihayati bahwa tiada 
kehidupan dalam hidup manusia yang 
tanpa di dasari kasih setia Tuhan.  

18   Disadur dari situs internet: 
http://alkitab.sabda.org/commentary.ph
p?passage=Kejadian%203:16 

19  Helen Farrer, Perawatan Maternitas 
Edisi 2, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 
1999, hl. 60. Kehamilan mempengaruhi 
tubuh ibu secara keseluruhan dengan 
menimbulkan perubahan fisiologi yang 
pada hakekatnya terjadi di seluruh 
system organ. 
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anatomi pada tubuhnya sesuai dengan 
usia kehamilannya. Mulai dari trimester 
I, sampai dengan trimester III 
kehamilan. Perubahan-perubahan 
anatomi tersebut meliputi perubahan 
sistem pencernaan, perubahan sistem 
perkemihan, dan perubahan sistem 
muskuloskeletal. Perubahan pada sistem 
pencernaan seperti sembelit, mual atau 
nause perut kembung akibat makanan 
yang tertahan dalam lambung. 
Perubahan pada sistem perkemihan 
seperti ibu hamil sering buang air kecil 
karena adanya desakan oleh fetus yang 
semakin besar dalam uterus. Perubahan 
pada sistem muskuloskeletal seperti 
postur tubuh ibu yang berubah, 
membuatnya tidak nyaman untuk 
bergerak. Adanya kram kaki yang sering 
terjadi pada ibu. Memang ada kalanya 
perubahan yang terjadi tidak begitu 
nyaman dirasakan. Namun demikian, 
selama sifatnya masih fisiologis atau 
memang normal terjadi dalam proses 
kehamilan berlangsung ringan dan tidak 
mengganggu aktivitas, dianggap 
normal. Sebaliknya bila gejala-gejala 
tersebut mulai berlebihan dan 
menyebabkan masalah dalam kehidupan 
sehari-hari, seperti mengganggu 
aktivitas dan bahkan sampai dehidrasi 
tentu bukan hal yang normal lagi. 

Semenjak janin ada dalam 
kandungan rasa kasih dan sayang ibu 
akan selalu menjaga kandungannya 
dengan hati-hati agar calon bayi kelak 
lahir sehat dan selamat. Masa-masa sulit 
selama mengandung dilalui dengan 
penuh kesabaran dan tidak sedikit ibu-
ibu mengalami masa-masa sulit diawal 
kehamilan atau bahasa populernya “saat 
ngidam”. 
 
3.2. Mengalami Kesakitan Waktu 

Melahirkan  
Sampai saat ini, tidak ada satupun 

wanita yang pernah melahirkan yang 
mengakui bahwa mereka tidak sakit 

wajtu melahirkan anaknya. Semuanya 
pasti mengatakan sakit. Sakit bahkan 
sangat sakit, namun tidak mungkin 
dihindarkan. Sudah berjuang akan tetapi 
dituntut lebih lagi.  Mau sesusah apa 
pun saat waktu melahirkan dan sesakit 
apa pun yang dialami mesti berjuang 
dan terus berjuang bahkan lebih dan 
lebih berjuang agar bayi yang dilahirkan 
berjalan secara natural. Si ibu yang 
hendak saat melahirkan tidak boleh 
manja, melainkan harus menganggap 
suatu persalinan itu adalah sesuatu hal 
kewajaran segala sesuatu kesakitan yang 
dialaminya. 

Kata Iberani ya ladh artinya 
“melahirkan; menghasilkan; 
memperanakkan”. (Kej. 4:1,2; 16:15; 
30: 39; 1 Taw. 1: 10). Kata itu berkaitan 
dengan ye’ledh (“anak” (Kej. 21: 8). 
Istilah Iberani khil atau khul digunakan 
sehubungan dengan mengalami sakit 
bersalin. Alkitab benar-benar 
menerangkan bahwa kondisi yang 
dialami wanita saat mengeluarkan isi 
kandungannya terlihat sangat 
menyedihkan. Dalam kitab Ayub 39: 6 
dijelaskan yang dialami wanita pada 
persalinan adalah sampai ‘dengan 
membungkukkan diri’. Artinya, sangat 
susah dan harus berjerih payah. Karena 
dalam hal demikian ada keuntungan 
(Amsal 14: 23).20  

Selanjutnya dalam kitab Yesaya 26: 
17 digambarkan perempuan yang 
mengandung yang sudah dekat 
waktunya untuk melahirkan menggeliat 
sakit, mengerang karena sakit beranak. 
Namun keadaan yang demikian dengan 
cepat dapat berubah menjadi sukacita.21  
                                                             
20  Anak yang dilahirkan dengan jerih payah 

itu adalah keuntungan. Keuntungan yang 
dimaksud adalah anak adalah pemberian 
Allah yang mulia yang diperkenankan 
untuk diperuntukkan.    

21  “Seorang perempuan berdukacita pada 
saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia 
melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi 
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Proses persalinan dalam Perjanjian 
Lama dilakukan pada suatu tempat 
bersalin adalah dua batu, di situlah yang 
hendak melahirkan berbaring (Kel. 1: 
16).22 Sejak masa awal, para bidan 
membantu persalinan. Sejenis bangku 
bersalin digunakan sebagai alat bantu 
bagi sang ibu maupun bidan yang 
menolong persalinan. Bangku tersebut 
mungkin berupa dua batu atau batu bata 
yang menjadi tempat sang ibu duduk 
atau jongkok selama proses melahirkan 
(Kel 1:16). Kata Ibrani yang 
diterjemahkan ”bangku bersalin” di 
buku Keluaran berkaitan dengan kata 
Ibrani untuk ”batu” dan hanya muncul 
satu kali lagi dalam Alkitab (Yer 18:3), 
yang diterjemahkan sebagai 
”jentera”. The International Standard 
Bible Encyclopedia menyatakan, ”Kata 
itu digunakan di kedua tempat dalam 
bentuk ganda, yang pastilah 
menunjukkan fakta bahwa jentera terdiri 
dari dua piringan, dan menyiratkan 
bahwa bangku bersalin juga terdiri dari 
dua bagian.” (Jil. 1, 1979, hlm. 516) 
Hieroglif-hieroglif kuno meneguhkan 
bahwa bangku-bangku bersalin 
semacam itu digunakan di Mesir. Dalam 
Alkitab, istilah-istilah yang berkaitan 
dengan kelahiran alami berkali-kali 
digunakan secara kiasan. (Maz 
90:2; Ams 27:1; Yes 66:8, 9; Yak 
1:15) Nyerinya sakit bersalin 
merupakan gambaran yang cocok untuk 
penderitaan yang tidak terelakkan dari 
sumber-sumber lain. (Maz 48:6; Yer 
13:21; Mi 4:9, 10; Gal 4:19; 1Tes 
5:3).23 Fasilitas persalinan pada masa itu 
                                                                                   

akan penderitaannya, karena 
kegembiraan bahwa seorang manusia 
telah dilahirkan ke dunia” (Yohanes 16: 
21). 

22  Robert M. Paterson, Kitab Keluaran: 
Tafsiran Alkitab, BPK-GM, Jakarta, 2006, 
hl. 30 

23  http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-
in/1200000748 

terasa sangat sederhana sekali. Dan 
boleh dikatakan sangat primitif sekali.24 
Memaksimalkan tenaga mengatasi rasa 
sakit adalah suatu pilihan yang tidak 
mungkin dielakkan. Yang pasti 
berusaha penuh dengan kesukaran 
dialami bahkan bahaya nyawa sekali 
pun. Pengerahan tenaga yang 
sepenuhnya suatu upaya keharusan 
tanpa terkecuali. Begitu klimaksnya rasa 
sakit saat bersalin mengeluarkan bayi 
yang dikandung yang dirasakan seluruh 
tubuh si ibu.  

  
4. PENUTUP 

Kata susah payah pada waktu 
mengandung dan merasakan sakit pada 
waktu melahirkan adalah sangat perlu 
dipandang sesuatu hal yang serius. 
Karena apa yang dialami oleh wanita 
hamil dan hendak melahirkan itu dapat 
membuat dirinya tertekan dan 
mengabaikan bayi yang tengah 
dikandungnya dan hendak dilahirkannya 
itu, mengingat sakitnya. Memperhatikan 
mental dan phisik seorang ibu hamil 
adalah keharusan.  

Proses persalinan adalah salah satu 
keadaan yang menjadi indikasi kepada 
pemahaman dan pemaknaan yang dalam 
mengenai penerimaan berkat Tuhan. 
Keadaan apa yang dirasakan saat 
melahirkan yang sudah barang tentu 
mengalami kesakitan telah menjadi 
suatu proses biologis yang alami. Proses 
tersebut tidak begitu mudah untuk 
dikesampingkan apalagi diabaikan 
begitu saja. Proses itu harus dilalui 
sekalipun terasa menakutkan dan 
menimbulkan rasa cemas dan panik 
karena akan mengalami phisik yang 
menyakitkan (bnd. Maz. 48: 1-8). 

                                                             
24  Bnd. H. Rosin, Keluaran 1 – 15: Tafsiran, 

BPK-GM, Jakarta, 1963, hl. 25, dua batu, 
tempat duduknya perempuan yang 
hendak bersalin. 
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Dalam hal itu perempuan sungguh 
merasakan mengeliat sakitnya.  
Melahirkan bukanlah perkara mudah 
atau suatu proses yang begitu gampang 
terjadi begitu saja.  Wanita benar-benar 
berusaha berjuang mengalahkan 
keegoisannya dari rasa sakit. Dia harus 
menyangkal diri demi kehidupan hidup 
si buah hatinya. 

Kepasrahan dan berharap akan 
pertolongan Tuhan dalam persalinan 
adalah sesuatu kesadaran yang mutlak. 
Karena Tuhan-lah yang menyatakan 
hal-hal apa yang dialami wanita saat 
mengandung dan pada waktu 
melahirkan sebagai konsekuensi dari 
inkonsistensinya terhadap Allah sendiri. 
Sehingga untuk memotivasinya dalam 
persalinan itu berserah diri secara utuh. 
Sama halnya seperti Hawa dalam 
persalinannya terungkap suatu 
pengakuan bahwa ia melahirkan seorang 
anak laki-laki dengan pertolongan 
Tuhan  (Kejadian 4: 1).   

Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke 
dalam dosa, mereka akan tetap hidup, 
akan tetapi dosa telah membuat mereka 
sampai kepada ajal kematian, sehingga 
kontinuitas hidup itu kini telah melalui 
anak-anak mereka, yang 
dilahirkannya.25  
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Abstrak 
Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi produktivitas kerja dalam hal ini 

pemimpin langsung berperan sebagai supervisor bagi bawahannya. Gaya 
kepemimpinan berdasarkan aspek kekuasaan dan wewenang adalah demokratis, 
otoriter, partisipatif, dan laissez faire. Penelitian ini bersifat deskriptif korelasi yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan terhadap 
produktivitas kerja perawat pelaksana Instalasi Rawat Inap RS HKBP Balige tahun 
2012. 

Hasil penelitian dengan 37 responden menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
yang ada di RS HKBP Balige adalah otoriter, demokratis dan laissez faire. Dengan 
gaya kepemimpinan otoriter ditemukan produktivitas kerja tinggi sebanyak 66,67% 
dan produktivitas kerja rendah sebanyak 33,33%. Dengan gaya kepemimpinan 
demokratis didapatkan produktivitas kerja sebanyak 45,45% dan produktivitas kerja 
rendah sebanyak 54,55%. Dan dengan gaya kepemimpinan laissez faire ditemukan 
produktivitas kerja tinggi sebanyak 15,38% dan produktivitas kerja rendah sebanyak 
84,61%. Adanya data hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kepala 
ruangan untuk mencari gaya kepemimpinan yang paling baik bagi peningkatan 
produktivitas kerja perawat. 
 
Kata kunci : Gaya kepemimpinan, Produktivitas Kerja, Perawat, RS HKBP Balige 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Rumah sakit sebagai suatu 
institusi pemberi jasa pelayanan 
kesehatan masyarakat harus mampu 
melaksanakan pelayanan kesehatan 
yang bermutu dengan pengelolaan 
sumber daya manusia yang professional 
(Depkes, 2000). Perawat merupakan 
tenaga kesehatan yang berjumlah 
terbesar dan memegang peranan 
terpenting di rumah sakit dibandingkan 
dengan tenaga kesehatan lainnya, 
karena perawat memberikan pelayanan 
dan mempunyai kontak yang konstan 
dengan pasien selama 24 jam/hari 
(Mackey & Risk, 2001). 

Kepemimpinan dalam 
keperawatan dapat ditumbuhkan lebih 
optimal dengan menguasai keterampilan 
dalam menghadapi orang lain dengan 
efektif (Lefton & Buzzotta, 2004). 
Keterampilan tersebut adalah menilai 
orang lain, berkomunikasi, memotivasi 
dan menyesuaikan diri. Pemimpin 
keperawatan yang efektif tidak akan 
menggunakan cara dan pendekatan yang 
sama untuk semua bawahan melainkan 
membedakan teknik komunikasi dan 
cara memotivasi bawahan yang satu 
dengan yang lainnya. 

Kepemimpinan efektif merupakan 
gaya memimpin yang dapat 
menghasilkan keluaran melalui 
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pengaturan kinerja orang lain. 
Pemimpin harus memastikan bahwa 
bawahan melaksanakan pekerjaannya 
berdasarkan keterampilan dan 
komitmen yang dimiliki terhadap 
pekerjaan untuk menghasilkan keluaran 
yang terbaik (Leffton & Buzzotta, 
2004). 

Gaya kepemimpinan sangat 
mempengaruhi produktifitas kerja. 
Dalam hal ini, pemimpin (para atasan) 
langsung berperan sebagai supervisor 
bagi karyawan atau bawahannya. 
Supervisor hendaknya memimpin 
bawahan dengan gaya yang situasional, 
artinya pemimpin harus mengetahui 
gaya kepemimpinan apa yang tepat 
digunakan dalam suatu kondisi 
(Sondang P, 2002). Dalam 
pelaksanaannya supervisor bukan hanya 
mengawasi apakah seluruh staff 
keperawatan menjalankan tugasnya 
dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan 
instruksi atau ketentuan yang telah 
digariskan, tetapi perawat diposisikan 
sebagai partner kerja yang memiliki ide-
ide, pendapat dan pengalaman yang 
perlu didengar, dihargai dan 
diikutsertakan dalam usaha peningkatan 
produktifitas (Suyanto, 2008). 

Dari data yang diperoleh dari 
Rumah Sakit HKBP Balige  di Instalasi 
Rawat Inap pada tahun 2007 jumlah 
pasien adalah 579 orang. Dengan 
jumlah pasien sembuh 396 orang, pasien 
meninggal 183 orang. Pada tahun 2008 
jumlah pasien adalah 496 orang dengan 
jumlah pasien sembuh 386 orang, pasien 
meninggal 110 orang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
perlu diteliti bagaimana hubungan antar 
gaya kepemimpinan kepala ruangan 
serta produktifitas kerja perawat 
pelaksana di Instalasi Rawat Inap RS 
HKBP Balige tahun 2012. 
 
 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kepemimpinan 

Defenisi kepemimpinan menurut 
Sulvian dan Decker (1989), dikutip oleh 
Suyanto (2008) bahwa kepemimpinan 
merupakan penggunaan keterampilan 
seseorang dalam mempengaruhi orang 
lain, untuk melaksanakan sesuatu 
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
kemampuannya. Kepemimpinan 
merupakan interaksi antar kelompok 
dan proses mempengaruhi kegiatan 
suatu organisasi dalam mencapai tujuan. 
Kepemimpinan adalah proses inter 
personal yang mempengaruhi kegiatan 
orang lain dalam memilih dan mencapai 
tujuan. 

Kepemimpinan dalam 
keperawatan merupakan kemampuan 
dan keterampilan seorang pimpinan 
perawat dalam mempengaruhi perawat 
lain di bawah pengawasannya untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya dalam memberikan pelayanan 
dan asuhan keperawatan sehingga 
tujuan keperawatan tercapai (Suyanto, 
2008). 
 
2.2.  Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan menurut 
Suyanto (2008) merupakan suatu pola 
perilaku yang ditampilkan sebagai 
pimpinan ketika mencoba 
mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh 
karena perilaku yang diperlihatkan oleh 
bawahan pada dasarnya adalah respon 
bawahan terhadap gaya kepemimpinan 
yang dilakukan pada mereka. 
Gaya kepemimpinan dilihat dari aspek 
kekuasaan dan wewenang: 
a. Gaya Kepemimpinan Demokratis  

Menurut Sondang P. (2002) gaya 
kepemimpinan demokratis memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut: 
 Mengakui harkat dan martabat 

manusia. 
 Menerima pendapat yang 

mengatakan bahwa sumber daya 
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manusia merupakan unsur yang 
paling strategik dalam organisasi 
meskipun sumber daya dan dana 
lainnya tetap diakui sebagai 
sumber yang penting, seperti uang 
atau modal, mesin, materi, metode 
kerja, waktu dan informasi yang 
kesemuanya hanya bermakna 
apabila diolah dan digunakan oleh 
manusia. 

 Para bawahannya adalah insan 
dengan jati diri yang khas dan 
karena itu harus diperlakukan 
dengan mempertimbangkan 
kekhasannya itu. 

 Pemimpin yang demokratik 
tangguh membaca situasi yang 
dihadapi dan dapat menyesuaikan 
gaya kepemimpinannya dengan 
situasi tersebut. 

 Gaya kepemimpinan yang 
demokratik rela dan mau 
melimpahkan wewenang 
pengambilan keputusan kepada 
para bawahannya sedemikian rupa 
tanpa kehilangan kendali 
organisasional, dan tetap 
bertanggung jawab atas tindakan 
para bawahannya itu. 

 Mendorong para bawahan 
mengembangkan kreatifitasnya 
untuk diterapkan secara inovatif 
dalam pelaksanaan berkarya, 
berupa ide, teknik dan cara baru 
dan didorong agar tidak puas 
bekerja secara rutinistik atau 
mekanistik. 

 Tidak ragu-ragu membiarkan para 
bawahan mengambil resiko 
dengan catatan bahwa faktor-
faktor yang berpengaruh telah 
diperhitungkan dengan matang. 

 Pemimpin yang demokratik 
bersifat mendidik dan membina 
dalam hal bawahan berbuat 
kesalahan dan tidak serta merta 
bersifat menghukum atau 
mengambil tindakan punitive. 

b. Gaya Kepemimpinan Otoriter  
Gaya kepemimpinan otoriter 
memiliki ciri-ciri antara lain sebagai 
berikut (Sondang P, 2002): 
 Penonjolan diri yang berlebihan 

sebagai symbol keberadaan 
organisasi, hingga cenderung 
bersikap bahwa dirinya dan 
organisasi adalah identik. 

 Penonjolan diri sebagai “penguasa 
tunggal” dalam organisasi. 

 Tujuan pribadinya identik dengan 
tujuan organisasi.  

 Pemimpin yang otoriter 
menentukan dan menerapkan 
disiplin organisasi yang “keras” 
dan menjalankannya dengan sikap 
yang kaku. 

 Gaya kepemimpinan yang otoriter 
hanya efektif jika yang 
bersangkutan menerapkan 
pengendalian atau pengawasan 
yang ketat. Karena itu, pemimpin 
yang demikian selalu berupaya 
untuk menciptakan instrumen 
pengawasan sedemikian rupa 
sehingga dasar ketaatan para 
bawahan bukan kesadaran, 
melainkan ketakutan. Efektifitas 
kepemimpinan yang otoriter akan 
terlihat hanya selama instrument 
pengendalian dan pengawasan 
berfungsi dengan baik. 

c. Gaya Kepemimpinan Partisipatif  
Menurut Nursalam (2007) gaya 

kepemimpinan partisipatif adalah 
gabungan antara otoriter dan 
demokratis, yaitu pemimpin yang 
menyampaikan hasil analisa masalah 
dan kemudian mengusulkan tindakan 
tersebut pada para anggota 
kelompok, staf diminta saran dan 
kritik. Dengan menimbang jawaban 
atas usulnya, manajer selanjutnya 
membuat keputusan final bagi 
tindakan kelompok tersebut, 
bawahan, staf, diminta saran dan 
kritik. Kepemimpinan partisipatif 
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mempunyai pengaruh yang positif 
pada staf dengan kebutuhan tinggi 
untuk mandiri namun memiliki nilai 
otoriter yang lebih kuat.  

d. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire  
Gaya kepemimpinan Laissez Faire 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut 
(Sondang P, 2002): 
 Gaya santai yang berpandangan 

bahwa organisasi tidak 
menghadapi masalah yang serius 
dan kalaupun ada selalu dapat 
ditemukan penyelesaiannya.  

 Pemimpin tipe ini tidak senang 
mengambil resiko. 

 Melimpahkan wewenang kepada 
para bawahan dan lebih 
menyenangi situasi bahwa para 
bawahanlah yang mengambil 
keputusan dan keberadaannya 
dalam organisasi lebih bersifat 
supportif. 

 Enggan memberikan sanksi. 
 Memperlakukan bawahan sebagai 

“rekan” dan karena itu hubungan 
yang bersifat hirarkis tidak 
disenanginya. 

 Keserasian dalam interaksi 
organsiasional dipandang sebagai 
etos yang perlu dipertahankan. 

Berbagai jenis gaya kepemimpinan yang 
telah diuraikan pada dasarnya memiliki 
kelebihan dan kelemahan. Semua gaya 
kepemimpinan pada dasarnya dapat 
dipilih untuk digunakan tergantung dari 
situasi dan kondisi yang ada. Bila dalam 
sebuah ruang perawatan terdiri dari 
tenaga yang kurang memiliki 
pengalaman dan keterampilan, maka 
gaya laissez faire tidak tepat digunakan, 
tetapi gaya otoriter akan lebih tepat bila 
digunakan. Demikian halnya pada ruang 
Unit Gawat Darurat maka gaya otoriter 
akan lebih banyak dan lebih tepat 
digunakan mengingat tugas di ruangan 
ini harus dikerjakan dengan cepat, tepat 
dan teliti. 

Bila sebuah ruang perawatan 
menugaskan perawat dengan metode 
tim maka gaya kepemimpinan 
partisipatif atau demokratis akan lebih 
tepat bila digunakan. Dengan gaya 
kepemimpinan ini maka perawat akan 
terdorong ikut berpartisipasi dan 
berdiskusi dalam proses perencanaan 
asuhan keperawatan yang akan 
diberikan pada pasien. Selain itu 
pengembangan kemampuan perawat 
akan maksimal dan menurunkan potensi 
konflik. 
 
2.3. Kepala Ruangan Sebagai 

Manajer Keperawatan 
Nursalam (2007) menjabarkan 

bahwa manajemen atau manajer 
keperawatan merupakan pengelolaan 
keperawatan dalam merencanakan, 
mengarahkan serta mengawasi sumber 
daya sehingga dapat memberikan 
pelayanan yang efektif kepada pasien, 
keluarga dan masyarakat.  

Kompetensi yang harus dimiliki 
oleh manajer keperawatan telah 
dilaksanakan oleh suatu penelitian 
sebanyak 313 tenaga kesehatan di 
Australia (Hamid, 1997). Kompetensi 
tersebut adalah: 
 Kepemimpinan 

Menciptakan budaya organisasi 
yang kondusif, menerapkan gaya 
kepemimpinan yang efektif, 
menyeleksi dan memilih pegawai 
yang tepat. 

 Pengambilan keputusan dan 
perencanaan  

Berpikir ulang dan menyusun 
kembali prioritas organisasi, 
menempatkan organisasi sebagai 
bagian yang penting, merespon 
secara cepat dan tepat tentang 
perubahan yang terjadi. 

 Komunikasi  
Berkomunikasi secara efektif, 

menciptakan situasi yang kondusif 
dalam berkomunikasi, 
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mengembangkan proses hubungan 
yang baik di dalam dan di luar 
organisasi. 

 Anggaran  
Mengontrol anggaran 

sebelumnya, mengkonsultasikan 
tentang masalah keuangan. 

 Pengembangan 
Mengembangkan tim kerja yang 

efektif, menggunakan system 
pemberian penghargaan yang baik, 
memberikan umpan balik yang 
positif. 

 Kepribadian 
Mengelola stress individu, 

mengambil keputusan yang tepat, 
menggunakan koping yang efektif 
dalam setiap masalah. 

Kepala ruangan bertangung jawab untuk 
melakukan supervise pelayanan 
keperawatan yang diberikan pada pasien 
di ruang perawatan yang dipimpinnya. 
Kepala ruangan mengawasi perawat 
pelaksana dalam memberikan asuhan 
keperawatan baik secara langsung 
maupun tidak langsung disesuaikan 
dengan metode penugasan yang 
diterapkan di ruang perawatan tersebut 
(Suyanto, 2008). 
 
2.4. Perawat Pelaksana 

Perawat adalah seorang petugas 
kesehatan professional bertujuan untuk 
merawat, menjaga keselamatan dan 
menyembuhkan orang yang sakit atau 
terluka baik akut maupun kronik, 
melakukan perencanaan perawatan 
kesehatan dan melakukan perawatan 
gawat darurat dan kerangka 
pemeliharaan kesehatan dalam lingkup 
yang luas (Zaidin Ali, 2002). 
Peran perawat berdasarkan Standar 
Departemen Kesehatan (1998) sebagai 
berikut: 

 Pendidik keperawatan 
 Pengelola keperawatan 
 Peneliti keperawatan 
 Pelaksana pelayanan keperawatan 

2.5. Produktifitas 
Produktifitas berasal dari kata 

“produktif” artinya sesuatu yang 
mengandung potensi untuk digali 
sehingga produktifitas dapat dikatakan 
sebagai suatu proses kegiatan yang 
terstruktur guna menggali potensi yang 
ada dalam sebuah komoditi/objek. 
Filosofi produktifitas sebenarnya dapat 
mengandung arti keinginan dan usaha 
dari setiap manusia (individu atau 
kelompok) untuk selalu meningkatkan 
mutu kehidupan dan penghidupannya 
(Ambar Teguh, 2003). 

Produktifitas merupakan tujuan 
dari setiap organisasi apapun. 
Produktifitas adalah ukuran sejauh mana 
sumber daya alam, teknologi dan 
manusia dipergunakan dengan baik 
untuk dapat mewujudkan hasil tertentu 
yang diinginkan (Atmosoeprapto, 
2000). Secara singkat, dikatakan 
produktifitas adalah ukuran mengenai 
apa yang diperoleh dan apa yang 
diberikan, seberapa jauh masukan 
(input) dapat menghasilkan keluaran 
(output), baik kuantitatif maupun 
kualitatis dengan standart yang telah 
ditetapkan. 

Dari penjelasan di atas 
produktifitas dapat diukur dengan 
standar yang telah ditetapkan. Standar 
dalam keperawatan menurut Murray dan 
Dicroce (1997) terdiri dari: 
a. Standar struktur (structure standard) 

Yang meliputi standar perturan, 
fasilitas dan tenaga keperawatan. 
Secara keseluruhan merupakan 
bagian dari standar pelayanan rumah 
sakit dan disebut standar pelayanan 
keperawatan. 

b. Standar proses (process standard) 
Yaitu standar praktek keperawatan 
dan standar asuhan keperawatan.  

c. Standar hasil (outcome standard) 
Yaitu standar tentang hasil yang 
diharapkan dari pemberian pelayanan 
keperawatan berbentuk standar 
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perawatan pasien (standard of 
patient/client care) untuk dapat 
memenuhi kebutuhan pasien. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Kerangka Konsep 

Fokus penelitian ini adalah 
hubungan tentang gaya kepemimpinan 

kepala ruangan terhadap produktifitas 
kerja perawat pelaksana. Gaya 
kepemimpinan adalah cara yang 
digunakan oleh seorang pemimpin 
dalam mempengaruhi bawahan agar 
mau melaksanakan tugas dan kewajiban 
sesuai dengan yang diharapkan agar 
tercapai tujuan. 

 
Variabel Independen Variabel Dependen 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Variabel Penelitian 
 Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian 
ini adalah gaya kepemimpinan 
demokratis, partisipatif, otoriter, 
laissez faire. 

 Variabel Dependen 
Variabel dependen dari penelitian 
ini adalah produktifitas kerja. 

 
3.3. Defenisi Operasional 
1. Gaya kepemimpinan adalah 

teknik-teknik gaya kepemimpinan 
dalam mempengaruhi stafnya 
dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan kewenangan dan 
kekuasaan untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi manajemen. 

Variabel gaya kepemimpinan 
diukur dengan menggunakan skala 
Likert. Jika jawaban A untuk gaya 
kepemimpinan demokratis dengan 
nilai 4; jika jawaban B untuk gaya 
kepemimpinan partisipatif dengan 
nilai 3; jika jawaban C untuk gaya 
kepemimpinan otoriter dengan 
nilai 2; jika jawaban D untuk gaya 
kepemimpinan Laissez Faire 
dengan nilai 1. Untuk 
mengklasifikasikan total skor 
keempat gaya kepemimpinan 

digunakan rumusan sebagai 
berikut: 

 Skor 1 – 11  (Laissez Faire) 
 Skor 12 – 22 (Partisipatif) 
 Skor 23 – 33 (Otoriter) 
 Skor 34 – 44 (Demokratis). 

2. Produktifitas kerja perawat 
pelaksana adalah berbagai cara 
dan upaya yang dilakukan oleh 
staf perawat pelaksana di Instalasi 
Rawat Inap RS HKBP Balige  
yang memberikan pelayanan 
asuhan keperawatan selama 24 
jam kepada pasien di Instalasi 
Rawat Inap RS HKBP Balige agar 
mampu mencapai sesuatu hasil. 

Variabel produktifitas kerja 
perawat pelaksana diukur dengan 
menggunakan skala Guttman. 
Hasil ukurnya “Ya” dan “Tidak”. 
Untuk jawaban ya diberi nilai 1 
dan untuk jawaban tidak diberi 
nilai 0. produktifitas tinggi jika > 
50% - 100% dan produktifitas 
rendah jika < 50%. 

 
3.4. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian deskriptif korelasional. 
Rancangan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan gaya 

Gaya Kepemimpinan 
- Demokratis 
- Otoriter 
- Partisipatif 
- Laissez Faire 

Produktifitas kerja 
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kepemimpinan kepala ruangan dengan 
produktifitas kerja perawat pelaksana di 
Instalasi Rawat Inap RS HKBP Balige. 
 

3.5. Populasi Dan Sampel 
3.5.1. Populasi 

Adapun yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah semua 
perawat pelaksana dan kepala ruangan 
di Instalasi Rawat Inap di RS HKBP 
Balige. 
3.5.2.  Sampel 

Sampel penelitian ini adalah 
semua perawat yang bekerja di Instalasi 
Rawat Inap RS HKBP Balige berjumlah 
33 orang dan kepala ruangan berjumlah 
3 orang. 

Dengan kriteria sampel: 
a. Umur  

- < 25 tahun 
- 26 – 40 tahun 
- > 40 tahun 

b. Pendidikan 
- SPK 
- D III Keperawatan 
- Sarjana Keperawatan 

c. Jenis kelamin 
- Laki-laki 
- Perempuan 

d. Lama bekerja 
- < 5 tahun 
- 6 – 10 tahun 
- > 11 tahun 

3.5.3. Teknik sampling 
Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah total 
sampling. Yakni keseluruhan perawat di 
Instalasi Rawat Inap RS HKBP Balige. 
 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 
3.6.1. Data primer 

Data primer diperoleh dengan cara 
wawancara dan observasi terhadap 
responden dengan menggunakan 
kuesioner yang disusun penulis 
berdasarkan konsep teoritis kepada 
responden di RS HKBP Balige  tahun 
2012. Setelah itu diberikan penjelasan 

kepada responden tentang tujuan 
penelitian. 

3.6.2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari pihak lain, badan/institusi 
yang secara rutin mengumpulkan data, 
maka diperoleh pengumpulan data di 
RS HKBP Balige 2012. 
 

3.7. Teknik Analisa Data 
Data yang terkumpul diolah secara 

deskriptif dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
 Editing 

Editing adalah upaya untuk 
memeriksa kembali kebenaran data 
yng diperoleh atau dikumpulkan. 
Editing dapat dilakukan pada tahap 
pengumpulan data atau setelah data 
terkumpulkan, yaitu dengan 
memeriksa kuesioner yang telah 
masuk apakah semua pertanyaan 
diisi oleh responden. 

 Coding 
Coding merupakan kegiatan 
pemberian kode numerik (angka) 
terhadap data yang terdiri atas 
beberapa kategori. Pemberian kode 
ini sangat penting yang terdiri atas 
beberapa kategori. Pemberian kode 
ini sangat penting bila pengolahan 
data menggunakan komputer. 
Biasanya dalam pemberian kode 
dibuat juga daftar kode dan artinya 
dalam satu buku (code book). 
Untuk memudahkan melihat lokasi 
dan arti suatu kode dari suatu 
variabel. 

 Tabulating 
Yaitu untuk mempermudah analisa 
data. Pengolahan data serta 
pengambilan kesimpulan data 
dimasukkan ke dalam tabel 
distribusi frekuensi. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian mengenai 
hubungan gaya kepemimpinan kepala 
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ruangan dan produktivitas kerja perawat 
pelaksana di Instalasi Rawat Inap RS 
HKBP Balige tahun 2012 melalui 
metode observasi dan wawancara maka 
diperoleh data sebagai berikut. 
1. Gaya Kepemimpinan 

Dari hasil penelitian diperoleh 
data bahwa gaya kepemimpinan 
yang ada  di Instalasi Rawat Inap 
adalah demokratis sebesar 33,33%, 
otoriter sebesar 33,33% dan Laissez 
Faire sebesar 33,33%.  

2. Produktivitas 
Dari hasil penelitian terhadap 

perawat pelaksana di  Instalasi 
Rawat Inap VIP RS HKBP Balige 
diperoleh data bahwa mayoritas 
responden mempunyai 
produktivitas kerja tinggi sebesar 
66,67% dan minoritas responden 
mempunyai produktivitas kerja 
rendah sebesar 33,33%. 

Dari hasil penelitian terhadap 
perawat  pelaksana  di Instalasi 
Rawat Inap Kelas 2 RS HKBP 
Balige diperoleh data bahwa 
mayoritas responden mempunyai 
produktivitas kerja rendah sebesar 
54,55% dan minoritas responden 
mempunyai produktivitas kerja 
tinggi sebesar 45,45%. 

Dari hasil penelitian terhadap 
perawat  pelaksana  di Instalasi 
Rawat Inap Kelas 3 RS HKBP 
Balige diperoleh data bahwa 
mayoritas responden yang 
berproduktivitas kerja rendah 
sebesar 84,61% dan minoritas 
responden yang berproduktivitas 
kerja tinggi sebesar 15,38%. 

3. Hubungan Gaya Kepemimpinan 
Dan Produktivitas Kerja 

Dari hasil penelitian terhadap 
hubungan gaya kepemimpinan 
kepala ruangan terhadap 
produktivitas kerja perawat 
pelaksana di Instalasi Rawat Inap 

VIP RS HKBP Balige diperoleh 
data bahwa dengan gaya 
kepemimpinan otoriter didapatkan 
produktivitas kerja tinggi sebesar 
66,67% dan produktivitas kerja 
rendah sebesar 33,33%. 

Dari hasil penelitian terhadap 
hubungan gaya kepemimpinan 
kepala ruangan terhadap 
produktivitas kerja perawat 
pelaksana di Instalasi Rawat Inap 
Kelas 2 RS HKBP Balige  
diperoleh data bahwa dengan gaya 
kepemimpinan demokratis 
didapatkan produktivitas kerja 
tinggi sebesar 45,45% dan 
produktivitas kerja rendah sebesar 
54,55%. 

Dari hasil penelitian terhadap 
hubungan gaya kepemimpinan 
kepala ruangan terhadap 
produktivitas kerja perawat 
pelaksana di Instalasi Rawat Inap 
Kelas 3 RS HKBP Balige bahwa 
dengan gaya kepemimpinan Laissez 
Faire didapatkan produktivitas kerja 
tinggi sebesar 15,38% dan 
produktivitas kerja rendah sebesar 
84,61%. 

Dari data-data di atas dapat 
disimpulkan bahwa gaya 
kepemimpinan yang paling efektif 
di Instalasi Rawat Inap RS HKBP 
Balige tahun 2012 adalah otoriter 
dengan produktivitas kerja tinggi 
(55,56%) dan produktivitas kerja 
rendah (44,44%), gaya 
kepemimpinan demokratis dengan 
produktivitas kerja tinggi (45,45%) 
dan produktivitas kerja rendah 
(54,55%), dan gaya kepemimpinan 
Laissez Faire dengan produktivitas 
kerja tinggi (15,38%) dan 
produktivitas kerja rendah 
(84,61%). 

4.2. Pembahasan 
Gaya kepemimpinan sangat 

mempengaruhi produktivitas kerja. 
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Dalam hal ini pemimpin (para atasan) 
langsung berperan sebagai supervisor 
bagi karyawan atau bawahannya. 
Supervisor hendaknya memimpin 
bawahan dengan gaya yang situasional, 
artinya pemimpin harus mengetahui 
gaya kepemimpinan apa yang tepat 
digunakan dalam suatu kondisi. 
(Sondang P, 2002). 

Berikut ini akan dibahas tentang 
hubungan gaya kepemimpinan kepala 
ruangan terhadap produktivitas kerja 
perawat pelaksana di Instalasi Rawat 
Inap RS HKBP Balige tahun 2012. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada 37 responden di 
Instalasi Rawat Inap RS HKBP Balige 
tahun 2012 ditemukan beberapa gaya 
kepempimpinan yang dijalankan oleh 
kepala ruangan. 
a. Otoriter 

Hasil penelitian yang 
dilakukan pada 10 responden di 
Instalasi Rawat Inap VIP (Rindu 
Alam) RS HKBP Balige tahun 
2012 menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan kepala ruangan 
adalah autokratis dengan 
produktivitas kerja tinggi sebesar 
66,67% dan produktivitas kerja 
rendah sebesar 33,33%. Dalam 
bidang keperawatan tindakan yang 
diberikan adalah berupa pelayanan 
jasa kepada pasien. Sehingga 
pemimpin otoriter sangat efektif 
digunakan dalam memimpin. 
Pemimpin yang otoriter 
menentukan dan menerapkan 
disiplin organisasi yang keras dan 
menjalankannya dengan sikap yang 
kaku. Dalam suasana kerja seperti 
itu tidak ada kesempatan bagi 
perawat untuk bertanya, apalagi 
untuk mengajukan pendapat atau 
saran. Hal ini sejalan dengan teori 
yang mengatakan gaya 
kepemimpinan yang otoriter efektif 
jika yang bersangkutan menerapkan 

pengendalian atau pengawasan 
yang ketat. Karena itu pemimpin 
yang demikian selalu berupaya 
untuk menciptakan instrumen 
pengawasan sedemikian rupa 
sehingga dasar ketaatan para 
bawahan bukan kesadaran, 
melainkan ketakutan. Dan 
efektifitas kepemimpinan yang 
otoriter akan terlihat selama 
instrument pengendalian dan 
pengawasan berfungsi dengan baik.  

Jika pemimpin sudah 
mengambil keputusan biasanya 
keputusan itu dikeluarkan dalam 
bentuk perintah dan para bawahan 
tinggal melaksanakan saja. Itu 
artinya kepala ruangan menerapkan 
peraturan-peraturan yang ketat dan 
mengharuskan para perawat 
mengikuti prosedur kerja yang telah 
ditetapkan. Dan hal itu 
dikendalikan dan diawasi langsung 
oleh kepala ruangan. Apabila hal 
tersebut dilanggar maka kepala 
ruangan bertindak tegas dan 
menghukum perawat yang tidak 
disiplin, agar kesalahan yang sama 
tidak dilakukan lagi oleh rekan-
rekannya. Gaya otoriter lebih tepat 
digunakan pada ruang Unit Gawat 
Darurat, mengingat tugas di 
ruangan ini harus dikerjakan 
dengan cepat, tepat dan teliti. 
Sementara di Instalasi VIP RS 
HKBP Balige gaya kepemimpinan 
digunakan adalah otoriter. Gaya ini 
cukup efektif dijalankan di ruangan 
ini karena para pasien menuntut 
pelayanan yang lebih karena 
mereka menganggap membayar 
biaya rumah sakit dengan jumlah 
yang lebih besar dibandingkan 
dengan ruangan lain. Sehingga 
perawat harus memberikan 
pelayanan ekstra kepada pasien di 
ruangan VIP. Sehingga diperlukan 
pimpinan yang tegas dalam 
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mengarahkan perawat untuk 
memberikan pelayanan yang lebih 
maksimal. Agar pasien dapat 
merasa puas dengan pelayanan 
yang diberikan oleh rumah sakit.  

Pasien datang ke rumah sakit 
untuk mendapatkan perawatan dan 
pengobatan terhadap penyakitnya 
dan berharap pulang dalam keadaan 
sembuh. Sehingga sebagai seorang 
perawat hendaknya memiliki sifat 
yang sabar dalam melayani pasien 
karena yang dihadapi adalah orang 
sakit yang tidak hanya terganggu 
fisiknya tetapi juga mentalnya. Dan 
perawat juga harus teliti setiap 
melakukan tindakan apapun, karena 
jika terjadi kesalahan dapat 
memperburuk keadaan pasien 
bahkan dapat menyebabkan 
kematian. 

b. Demokratis 
Dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada 12 responden di 
Instalasi Rawat Inap Kelas 2 RS 
HKBP Balige tahun 2012 
didapatkan bahwa gaya 
kepemimpinan kepala ruangan 
adalah demokratis dengan 
produktivitas kerja tinggi sebesar 
45,45% dan produktivitas kerja 
rendah sebesar 54,55%. Seperti 
yang telah dibahas pada tinjauan 
pustaka pemimpin yang demokratis 
sangat mengakui harkat dan 
martabat manusia, menganggap 
bahwa bawahannya merupakan 
unsur paling terpenting dalam 
organsiasi, rela dan mau 
melimpahkan wewenang 
pengambilan keputusan kepada 
bawahan dan tetap bertanggung 
jawab atas tindakan bawahannya 
itu. Mendorong para bawahan 
mengembangkan kreativitasnya dan 
pemimpin yang demokratik bersifat 
mendidik dan membina dalam hal 

bawahan berbuat kesalahan dan 
tidak serta merta menghukum.  

Bila sebuah ruangan 
perawatan menugaskan perawat 
dengan metode tim, maka gaya 
kepemimpinan demokratis ini lebih 
tepat bila digunakan. Dengan gaya 
kepemimpinan ini maka perawat 
akan terdorong ikut berpartisipasi 
dan berdiskusi dalam proses 
perencanaan asuhan keperawatan 
yang akan diberikan pada pasien. 
Selain itu pengembangan 
kemampuan perawat akan 
maksimal dan menurunkan potensi 
konflik.  

Tugas perawat adalah 
menyelamatkan nyawa pasien dan 
dibutuhkan ketepatan dan 
kecepatan dalam melakukan 
tindakan keperawatan agar penyakit 
pasien dapat disembuhkan. 
Pemimpin seperti ini terkesan 
lamban karena selalu melibatkan 
perawatnya di setiap pengambilan 
keputusan, menganggap para 
perawatnya merupakan unsur 
terpenting dalam organisasi 
keperawatan. Pemimpin seperti ini 
hanya bersifat mendidik tetapi 
kurang memberikan motivasi untuk 
bekerja lebih produktif dan 
mengutamakan pasien. Pemimpin 
ini juga tidak memiliki ketegasan 
pada perawatnya jika melakukan 
kesalahan hanya bersifat 
menasehati, sehingga perawat lalai 
dan kemungkinan untuk melakukan 
kesalahan yang sama akan terjadi 
karena tidak pernah ada kebijakan 
yang tegas dari pemimpinnya. 

c. Laissez Faire 
Dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada 14 responden di 
Instalasi Rawat Inap Kelas 3 RS 
HKBP Balige  tahun 2012 
ditemukan gaya kepemimpinan 
kepala ruangan adalah Laissez Faire 
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dengan produktivitas kerja tinggi 
sebesar 15,38% dan produktivitas 
kerja rendah sebesar 84,61%. Gaya 
ini efektif dijalankan dalam 
memimpin apabila perawat di 
ruangan tersebut memiliki 
pengalaman yang banyak dalam 
merawat pasien dan keterampilan 
yang baik, kreativitas tinggi, pintar, 
memiliki kinerja yang baik dan 
tanggap akan kondisi pasien 
sehingga tidak memerlukan 
pengawasan dari atasan. Seperti 
yang telah dikemukakan dalam 
tinjauan pustaka  bahwa gaya 
kepemimpinan Laissez Faire ini 
memiliki gaya santai yang 
berpandangan bahwa organisasi 
tidak menghadapi maslah yang 
serius dan kalaupun ada selalu 
dapat ditemukan penyelesaiannya. 
Pemimpin ini juga tidak senang 
mengambil resiko, sementara 
pekerjaan perawat mempunyai 
resiko yang sangat tinggi karena 
berhubungan dengan nyawa 
seseorang. Pasien menyerahkan dan 
mempercayakan sepenuhnya 
kesembuhan penyakit yang 
dideritanya pada tim medis dan 
dalam hal ini perawat memiliki 
andil yang besar karena perawat 
yang bersama pasien dan memantau 
kondisi pasien selama 24 jam per 
hari. Pemimpin ini juga 
melimpahkan wewenang kepada 
para bawahan dan  enggan 
memberikan sanksi, pimpinan 
hanya sebagai official, staf yang 
menentukan sendiri kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan 
tanpa pengarahan, supervise dan 
koordinasi sehingga kendali yang 
dilakukan pimpinan sangat minimal 
dan hanya bersifat laporan. 
Sehingga dalam pembagian tugas 
tidak ada yang mengontrol dan 
tanggung jawab untuk merawat 

pasien bukan menjadi hal yang 
utama karena tidak adanya 
pengawasan dari pemimpin mereka. 
Dan pemimpin ini memperlakukan 
para bawahan sebagai rekan karena 
itu hubungan bersifat hierarkis tidak 
disenanginya dan keserasian dalam 
interaksi organisasional dipandang 
sebagai etos yang perlu 
dipertahankan. 

 
5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tentang 
hubungan gaya kepemimpinan kepala 
ruangan terhadap produktivitas kerja 
perawat pelaksana di Instalasi Rawat 
Inap RS HKBP Balige  tahun 2012 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Gaya kepemimpinan yang 

ditemukan di Instalasi Rawat Inap 
RS HKBP Balige tahun 2012 
adalah otoriter, demokratis dan 
laissez faire. 

2. Dengan gaya kepemimpinan 
otoriter didapatkan produktivitas 
kerja tinggi sebesar 66,67% dan 
produktivitas kerja rendah sebesar 
33,33%. Dengan gaya 
kepemimpinan demokratis 
ditemukan produktivitas kerja 
tinggi sebesar 45,45% dan 
produktivitas kerja rendah sebesar 
54,55%. Dengan gaya 
kepemimpinan laissez fire 
ditemukan produktivitas kerja 
tinggi sebesar 15,38% dan 
produktivitas kerja rendah sebesar 
84,61%. 

3. Gaya kepemimpinan yang paling 
efektif dijalankan di Instalasi Rawat 
Inap adalah otoriter dengan 
produktivitas kerja tinggi sebesar 
66,67% dan produktivitas kerja 
rendah sebesar 33,33%. 

4. Dari ketiga gaya kepemimpinan di 
atas masih ada produktivitas kerja 
perawat yang rendah.  
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Abstrak 
Uji kompetensi sebagai crosscheck terhadap mutu lulusan suatu institusi pendidikan 
keperawatan. Sejak Menkes RI mengeluarkan Permenkes/1796/Menkes/per/VIII/2011 
mengenai registrasi tenaga kesehatan pengganti Kemenkes nomor 161  2010 dimana 
setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas keprofesiannya wajib memiliki STR 
(Surat tanda Registrasi). Tanpa kepemilikian STR perawat tidak diperbolehkan 
memberikan pelayanan kesehatan maupun membuka praktek. Keputusan tersebut 
diambil sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa 
tingkat III AKPER HKBP Balige terhadap pelaksanaan uji kompetensi perawat. 
Sampel penelitian ini adalah Seluruh Mahasiswa tingkat III Akper HKBP Balige. Dari 
hasil penelitian terhadap responden tentang mahasiswa yang mengalami rasa cemas 
ringan menunjukkan bahwa 30% mahasiswa tingkat III Akper HKBP mengalami rasa 
cemas ringan, 33,3%  mengalami rasa cemas sedang, 20% mengalami  cemas berat dan 
16,66% mengalami perasaan panik. 
 
Kata Kunci : Tingkat Kecemasan, Mahasiswa, Akper HKBP, Uji Kompetensi 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Kecemasan adalah ketegangan, 
rasa tidak aman dan kekawatiran yang 
timbul karena dirasakan terjadi sesuatu 
yang tidak menyenangkan tetapi 
sumbernya sebagian besar tidak 
diketahui dan berasal dari dalam 
(DepKes RI, 1990). Kecemasan dapat 
didefininisikan suatu keadaan perasaan 
keprihatinan, rasa gelisah, ketidak 
tentuan, atau takut dari kenyataan atau 
persepsi ancaman sumber aktual yang 
tidak diketahui atau dikenal (Stuart and 
Sundeens, 1998).  

Kecemasan merupakan respon 
individu terhadap suatu keadaan yang 
tidak menyenangkan yang dialami oleh 
semua mahluk hidup dalam kehidupan 
sehari-hari. Kecemasan merupakan 
pengalaman subjektif dari individu dan 
tidak dapat diobservasi secara langsung 

serta merupakan suatu keadaan emosi 
tanpa objek yang spesifik.  

Menkes RI telah mengeluarkan 
Permenkes/1796/menkes/per/VIII/2011 
mengenai registrasi tenaga kesehatan 
pengganti kemenkes nomor 161/2010 
dimana setiap tenaga kesehatan dalam 
menjalankan tugas keprofesiannya 
wajib memiliki STR (Surat Tanda 
Registrasi). 

STR tersebut bagi lulusan tahun 
2012 keatas didapatkan melalui uji 
kompetensi. Sementara tahun 2012 ke 
bawah dilakukan STR pemutihan tanpa 
mengikuti uji kompetensi. Sebelum 
seorang Tenaga Kesehatan 
 memperoleh STR harus terlebih 
dahulu mengikuti uji kompetensi yaitu 
suatu proses untuk mengukur 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
tenaga kesehatan sesuai dengan standar 
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profesi dan yang lulus akan 
memperoleh Sertifikat Kompetensi.  

Sertifikat kompetensi adalah 
surat tanda pengakuan terhadap 
kompetensi seseorang tenaga kesehatan 
untuk dapat menjalankan praktik atau 
pekerjaan profesinya di seluruh 
Indonesia setelah lulus uji kompetensi. 

Sertifikat kompetensi inilah yang 
menjadi salah satu syarat penting untuk 
mendapatkan STR yaitu bukti tertulis 
yang diberikan oleh pemerintah kepada 
tenaga kesehatan yang telah memiliki 
sertifikat kompetensi. 

Program uji kompetensi nasional 
bagi tenaga profesi perawat akan 
segera di berlakukan, Komite Nasional 
Uji Kompetensi Perawat (KNUKP) 
pusat segera melaksanakan uji 
kompetensi di beberapa daerah, 
diantaranya di propinsi DKI Jakarta. 
Pelaksanaan uji kompetensi ini 
bertujuan agar seluruh perawat yang 
ada di negeri ini dapat teregistrasi dan 
nantinya akan mendapatkan sertifikat 
kompetensi sebagai perawat yang 
teregistrasi.  Penelitian ini dilakukan 
pada mahasiswa tingkat akhir untuk 
mengidentifikasi tingkat kecemasan 
mahasiswa terhadap uji kompetensi, 
sehingga dapat diketahui gambaran 
kecemasan  Mahasiswa berdasarkan 
tingkat kecemasan.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Teori Kecemasan  

Kecemasan merupakan suatu 
respon terhadap situasi yang penuh 
dengan tekanan. Stres dapat 
didefinisikan sebagai suatu persepsi 
ancaman terhadap suatu harapan yang 
mencetuskan cemas. Hasilnya adalah 
bekerja untuk melegakan tingkah laku 
(Rawlins, at al, 1993). Stress dapat 
berbentuk psikologis, sosial atau fisik. 
Beberapa teori memberikan kontribusi 
terhadap kemungkinan faktor etiologi 
dalam pengembangan kecemasan. 

Teori-teori tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Teori Psikodinamik 

Freud (1993) mengungkapkan 
bahwa kecemasan merupakan hasil 
dari konflik psikis yang tidak 
disadari. Kecemasan menjadi tanda 
terhadap ego untuk mengambil aksi 
penurunan cemas. Ketika mekanisme 
diri berhasil, kecemasan menurun 
dan rasa aman datang lagi. Namun 
bila konflik terus berkepanjangan, 
maka kecemasan ada pada tingkat 
tinggi. Mekanisme pertahanan diri 
dialami sebagai simptom, seperti 
phobia, regresi dan tingkah laku 
ritualistik. Konsep psikodinamik 
menurut Freud ini juga menerangkan 
bahwa kecemasan timbul pertama 
dalam hidup manusia saat lahir dan 
merasakan lapar yang pertama kali. 
Saat itu dalam kondisi masih lemah, 
sehingga belum mampu memberikan 
respon terhadap kedinginan dan 
kelaparan, maka lahirlah kecemasan 
pertama. Kecemasan berikutnya 
muncul apabila ada suatu keinginan 
dari Id untuk menuntut pelepasan 
dari ego, tetapi tidak mendapat restu 
dari super ego, maka terjadilah 
konflik dalam ego, antara keinginan 
Id yang ingin pelepasan dan sangsi 
dari super ego lahirlah kecemasan 
yang kedua. Konflik-konflik tersebut 
ditekan dalam alam bawah sadar, 
dengan potensi yang tetap tak 
terpengaruh oleh waktu, sering tidak 
realistik dan dibesar-besarkan. 
Tekanan ini akan muncul ke 
permukaan melalui tiga peristiwa, 
yaitu : sensor super ego menurun, 
desakan Id meningkat dan adanya 
stress psikososial, maka lahirlah 
kecemasan-kecemasan berikutnya 
(Prawirohusodo, 1988). 

2. Teori Perilaku 
Menurut teori perilaku, 

kecemasan berasal dari suatu respon 
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terhadap stimulus khusus (fakta), 
waktu cukup lama, seseorang 
mengembangkan respon kondisi 
untuk stimulus yang penting. 
Kecemasan tersebut merupakan hasil 
frustasi, sehingga akan mengganggu 
kemampuan individu untuk mencapai 
tujuan yang di inginkan. 

3. Teori Interpersonal 
Menjelaskan bahwa kecemasan 

terjadi dari ketakutan akan penolakan 
antar individu, sehingga 
menyebabkan individu bersangkutan 
merasa tidak berharga. 

4. Teori Keluarga 
Menjelaskan bahwa kecemasan 

dapat terjadi dan timbul secara nyata 
akibat adanya konflik dalam 
keluarga. 

5. Teori Biologik 
Beberapa kasus kecemasan (5 - 

42%), merupakan suatu perhatian 
terhadap proses fisiologis (Hall, 
1980). Kecemasan ini dapat 
disebabkan oleh penyakit fisik atau 
keabnormalan, tidak oleh konflik 
emosional. Kecemasan ini termasuk 
kecemasan sekunder (Rockwell cit 
stuart & Sundeens, 1998). 

Tingkat kecemasan berbeda-beda 
bagi setiap orang. Semakin besar 
tingkat kecemasan, semakin berat 
kecemasan yang dialami. Para ahli 
membagi tingkat kecemasan untuk 
mempermudah penanganan dan 
tindakan terapi yang akan dilakukan 
bagi klien yang mengalami perasaan 
cemas. Stuart & Sundeen (1998) 
menggolongkan tingkat kecemasan 
sebagai berikut:  

a) Kecemasan Ringan  
Berhubungan dengan ketegangan 
dalam kehidupan sehari-hari. Pada 
tingkat ini lahan persepsi melebar 
dan individu akan berhati-hati 
serta waspada. Individu akan 
terdorong untuk belajar yang akan 

menghasilkan pertumbuhan dan 
kreatifitas. Kecemasan ringan 
diperlukan orang agar dapat 
mengatasi suatu kejadian.  
Seseorang dengan kecemasan 
ringan dapat dijumpai berdasarkan 
hal-hal sebagai berikut: 

1) Persepsi dan perhatian 
meningkat, waspada.  

2) Mampu mengatasi situasi 
bermasalah. 

3)  Dapat mengatakan 
pengalaman masa lalu, saat 
ini dan masa mendatang, 
menggunakan belajar, dapat 
memvalidasi secara 
konsensual, merumuskan 
makna. 

4) Ingin tahu, mengulang 
pertanyaan. 

5) Kecenderungan untuk tidur. 
b) Kecemasan Sedang  

Memungkinkan seseorang 
untuk memuaskan pada hal yang 
penting dan mengesampingkan 
yang lain sehinga seseorang 
mengalami perhatian yang selektif 
namun dapat melakukan sesuatu 
yang lebih terarah.  
Orang dengan kecemasan sedang 
biasanya menunjukan keadaan 
seperti: 

1) Persepsi agak menyempit, 
secara selektif tidak 
perhatian tetapi dapat 
mengarahkan perhatian.  

2) Sedikit lebih sulit untuk 
konsentrasi, belajar 
menuntut upaya lebih. 

3) Memandang pengalaman ini 
dengan masa lalu.  

4) Dapat gagal untuk mengenali 
sesuatu apa yang terjadi pada 
situasi, akan mengalami 
beberapa kesulitan dalam 
beradaptasi dan menganalisa.  

5) Perubahan suara atau 
ketinggian suara.  
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6) Peningkatan frekuensi 
pernafasan dari jantung.  

7) Tremor, gemetar  

c) Kecemasan Berat  
Kecemasan berat sangat 

mengurangi lahan persepsi. 
Individu cenderung memikirkan 
pada hal-hal yang kecil saja dan 
mengabaikan hal-hal yang lain. 
Individu tidak mampu berpikiran 
berat lagi dan membutuhkan 
banyak pengarahan.  
Hal-hal dibawah ini sering 
dijumpai pada seseorang dengan 
kecemasan berat, yaitu: 

1) Persepsi sangat 
berkurang/berfokus pada 
hal-hal detail, tidak dapat 
berkonsentrasi lebih bahkan 
ketika diinstruksikan untuk 
melakukannya. 

2) Belajar sangat terganggu, 
sangat mudah mengalihkan 
perhatian, tidak mampu 
untuk memahami situasi saat 
ini.  

3) Memandang pengalaman 
saat ini dengan arti masa 
lalu, hampir tidak mampu 
untuk memahami situasi ini.  

4) Berfungsi secara buruk, 
komunikasi sulit dipahami.  

5) Hiperventilasi, takhikardi, 
sakit kepala, pusing, mual.  

d) Tingkat panik  
Pada tingkat ini persepsi 

terganggu individu, sangat kacau, 
hilang kontrol, tidak dapat berpikir 
secara sistematis dan tidak dapat 
melakukan apa-apa walaupun telah 
diberi pengarahan. Tingkat ini tidak 
sejalan dengan kehidupan, dan jika 
berlangsung terus dalam waktu 
yang lama, dapat terjadi kelelahan 
yang sangat bahkan kematian.  
Seseorang dengan panik akan dapat 
dijumpai adanya: 

1) Persepsi yang menyimpang, 
fokus pada hal yang tidak jelas. 

2) Belajar tidak dapat terjadi.  
3) Tidak mampu untuk mengikuti, 

dapat berfokus hanya pada hal 
saat ini, tidak mampu melihat 
atau memahami situasi, hilang 
kemampuan mengingat.  

4) Tidak mampu berpikir, 
biasanya aktifitas motorik 
meningkat atau respon yang 
tidak dapat diperkirakan 
bahkan pada stimuli minor, 
komunikasi yang tidak dapat 
dipahami.  

5) Muntah, perasaan mau pingsan. 
 
2.2. Mahasiswa 

Pengertian Mahasiswa dalam 
peraturan pemerintah RI No.30 tahun 
1990 adalah peserta didik yang terdaftar 
dan belajar di perguruan tinggi tertentu. 
Selanjutnya menurut Sarwono (1978) 
mahasiswa adalah setiap orang yang 
secara resmi terdaftar untuk mengikuti 
pelajaran di perguruan tinggi dengan 
batas usia sekitar 18-30 tahun. 

Pengertian Mahasiswa menurut 
Knopfemacher (dalam Suwono, 1978) 
adalah merupakan insane-insan calon 
sarjana yang dalam 
keterlibatannyadengan perguruan tinggi 
(yang makin menyatu dengan 
masyarakat), dididik dan di harapkan 
menjadi calon-calon intelektual.  

Mahasiswa adalah orang yang 
belajar di perguruan tinggi, baik di 
universitas, institut atau akademi. 
Mereka yang terdaftar sebagai murid di 
perguruan tinggi dapat disebut sebagai 
mahasiswa. Tetapi pada dasarnya 
makna mahasiswa tidak sesempit itu. 
Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah 
Perguruan Tinggi hanyalah syarat 
administratif menjadi mahasiswa, tetapi 
menjadi mahasiswa mengandung 
pengertian yang lebih luas dari sekedar 
masalah administratif itu sendiri. 
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Menyandang gelar mahasiswa 
merupakan suatu kebanggaan sekaligus 
tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan 
tanggung jawab yang diemban oleh 
mahasiswa begitu besar. Pengertian 
mahasiswa tidak bisa diartikan kata per 
kata, Mahasiswa adalah Seorang agen 
pembawa perubahan. Menjadi seorang 
yang dapat memberikan solusi bagi 
permasalahan yang dihadapi oleh suatu 
masyarakat bangsa di berbagai belahan 
dunia. 

Sebagai mahasiswa berbagai 
macam lebel pun disandang, ada 
beberapa macam label yang melekat 
pada diri mahasiswa, misalnya:  

a) Direct Of Change, mahasiswa 
bisa melakukan perubahan 
langsung karena sumber daya 
manuasianya yang banyak. 

b)  Agent Of Change, mahasiswa 
agent perubahan, maksudnya 
sumber daya sumber daya 
manusia untuk melakukan 
perubahan. 

c) Iron Stock, sumber daya manusia 
dari mahasiswa itu tidak akan 
pernah habis. 

d) Moral Force, mahasiswa itu 
kumpulan orang yang memiliki 
moral yg baik. 

e) Social Control, mahasiswa itu 
pengontrol kehidupan sosial, 
contoh mengontrol kehidupan 
sosial yang dilakukan 
masyarakat. 

Namun secara garis besar, setidaknya 
ada 3 peran dan fungsi yang sangat 
penting bagi mahasiwa, yaitu : 

1) Peranan moral, dunia kampus 
merupakan dunia di mana setiap 
mahasiswa dengan bebas 
memilih kehidupan yang 
mereka mau. Disinilah dituntut 
suatu tanggung jawab moral 
terhadap diri masing-masing 
sebagai indidu untuk dapat 
menjalankan kehidupan yang 

bertanggung jawab dan sesuai 
dengan moral yang hidup dalam 
masyarakat.  

2) Peranan sosial. Selain tanggung 
jawab individu, mahasiswa juga 
memiliki peranan sosial, yaitu 
bahwa keberadaan dan segala 
perbuatannya tidak hanya 
bermanfaat untuk dirinya 
sendiri tetapi juga harus 
membawa manfaat bagi 
lingkungan sekitarnya.  

3) Peranan intelektual. Mahasiswa 
sebagai orang yang disebut-
sebut sebagai insan intelek 
haruslah dapat mewujudkan 
status tersebut dalam ranah 
kehidupan nyata. Dalam arti 
menyadari betul bahwa fungsi 
dasar mahasiswa adalah 
bergelut dengan ilmu 
pengetahuan dan memberikan 
perubahan yang lebih baik 
dengan intelektualitas yang ia 
miliki selama menjalani 
pendidikan. 

 
2.3. Uji Kompetensi 

Uji kompetensi merupakan 
evalusi hasil belajar siswa selama 
belajar dan bisa di jadikan sebagai alat 
ukur keberhasilan siswa dan guru 
dalam melaksanakan pembelajaran di 
sebuah sekolah. Awalnya kegiatan uji 
kompetensi ini akan dilaksanakan 
sebelum Ujian Nasional. 

Sebelum seorang tenaga 
kesehatan  memperoleh STR harus 
terlebih dahulu mengikuti uji 
kompetensi yaitu suatu proses untuk 
mengukur pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap tenaga kesehatan sesuai 
dengan standar profesi dan yang lulus 
akan memperoleh sertifikat 
kompetensi. Sertifikat kompetensi 
adalah surat tanda pengakuan terhadap 
kompetensi seseorang tenaga kesehatan 
untuk dapat menjalankan praktik 
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dan/atau pekerjaan profesinya di 
seluruh Indonesia setelah lulus uji 
kompetensi. 

Sertifikat kompetensi inilah yang 
menjadi salah satu syarat penting untuk 
mendapatkan STR yaitu bukti tertulis 
yang diberikan oleh pemerintah kepada 
tenaga kesehatan yang telah memiliki 
sertifikat kompetensi. Syarat lain untuk 
mendapatkan STR adalah  Ijazah yang 
dikeluarkan oleh perguruan tinggi 
bidang kesehatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Jumlah soal yang digunakan 
dalam uji kompetensi adalah 180 soal 
dan disediakan waktu 3 jam untuk 
mengerjakan. Jenis soal yang 
digunakan adalah soal pilihan ganda 
(MCQ type A question/dengan 5 
alternatif jawaban (a, b,c,d,e) dengan 
memilih satu jawaban yang paling 
tepat (one best answer). Jumlah soal 
tersebut dipertimbangkan dapat 
mengukur kompetensi lulusan baru 
dengan akurat (memenuhi reliabilitas 
soal). Soal yang di gunakan juga telah 
melalui proses uji validitas. 

Setiap soal disajikan dalam 
bentuk vigneet (kasus) yang 
menggambarkan situasi klinik yang 
logis. Peserta uji dituntut memilki 
kemamapuan analisis untuk dapat 
menjawab soal tes. Satu vigneet untuk 
satu soal.Dalam penulisan soal, soal 
bukan soal ‘ingatan’ tapi soal yang 
membutuhkan penalaran menengah 
hingga tinggi, sesuai dengan jenjang 
diploma . Soal ini lebih sulit dibuat 
karena harus dipahami dahulu 
konsepnya dan baru bisa dibuat soal. 
Beberapa ketentuan yang dapat 
dijadikan acuan dalam pengembangan 
soal dengan penalaran baik antara lain: 

a) Fokus pada pertanyaan. 
Misalnya, contoh indikator, jika 
disajikan data, peserta dapat 
menentukan masalah atau 
diagnosis keperawatan. 

b) Menganalisa argumentasi. 
Contoh indikator, misalnya: Jika 
diberikan sebuah situasi, peserta 
dapat memberikan alasan yang 
mendukung argumentasi yang 
disajikan. 

c) Menentukan kesimpulan. Jika 
diberikaan sebuah pernyataan, 
peserta dapat menyimpulkan 
yang benar tentang pernyataan. 

d) Menilai. Jika diberikan 
pernyataan masalah, peserta 
dapat memecahkan masalah yang 
disajikan dengan alasan yang 
benar. 

e) Mendefinisikan konsep atau 
asumsi. Jika diberikan sebuah 
argumentasi, peserta dapat 
menentukan pilihan teori atau 
asumsi yang tepat. 

f) Mendeskripsikan situasi klinis. 
Jika disajikan sebuah situasi, 
peserta dapat mendeskripsikan 
pernyataan atau data klinis yang 
dihilangkan dengan tepat. 

g) Menyelesaikan masalah secara 
terencana. Jika disajikan 
pernyataan, peserta dapat 
merencakan pemecahan masalah 
secara sistematis. 

h) Mengevalusi strategi. Jika 
diberikan sebua pernyataan 
masalah atau stategi, peserta 
dapat mengevaluasi strategi atau 
prosedur yang disajikan. 

 
3. METODOLOGI 
3.1. Kerangka Konsep 
  Fokus penelitian ini adalah 
tingkat kecemasan mahasiswa tingkat 
III Akper HKBP Balige terhadap uji 
kompetensi tahun 2013. Kecemasan 
adalah ketegangan, rasa tidak aman dan 
kekawatiran yang timbul karena 
dirasakan terjadi sesuatu yang tidak 
menyenangkan tetapi sumbernya 
sebagian besar tidak diketahui dan 
berasal dari dalam. Kecemasan 
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merupakan respon individu terhadap 
suatu keadaan yang tidak 
menyenangkan yang dialami oleh semua 
mahluk hidup dalam kehidupan sehari-
hari. Kecemasan merupakan 

pengalaman subjektif dari individu dan 
tidak dapat diobservasi secara langsung 
serta merupakan suatu keadaan emosi 
tanpa objek yang spesifik. 

 
Variabel independen/bebas   variable dependen/terikat 
                  Cemas 
 

 
     
 
 
 

3.2. Definisi Operasional 
Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
No Variabel D-O Metode/alat 

ukur 
Skala 
ukur 

Kategori 

1 Bebas  
Uji kompetensi adalah 
suatu alat ukur untuk 
menguji kemampuan 
Mahasiswa apakah 
Mahasiswa kompeten 
atau tidak. 

 
Menggunakan 
kuesioner  

 
Nominal 

Ya  
Tidak 
 
 

Uji kompetensi 

2 Terikat   
Kecemasan Ringan 
berhubungan dengan 
ketegangan yang dialami 
dalam menghadapi uji 
kompetensi. Pada tingkat 
ini lahan persepsi 
melebar dan Mahasiswa 
akan berhati-hati serta 
waspada. 

 
Menggunakan 
kuesioner  

 
Nominal 

 
Ya  
Tidak  

Cemas ringan 

3 
 

Cemas sedang Kecemasan Sedang  
Memungkinkan 
Mahasiswa untuk 
memuaskan pada hal 
yang penting dan 
mengesampingkan yang 
lain sehinga Mahasiswa 
mengalami perhatian 
yang selektif namun 
dapat melakukan sesuatu 
yang lebih terarah. 

Menggunakan 
kuesioner  

Nominal  Ya  
Tidak  

4 
 
 
 

Cemas berat Kecemasan berat sangat 
mengurangi lahan 
persepsi. Mahasiswa 
cenderung memikirkan 

Menggunakan 
kuesioner 

Nominal  Ya  
Tidak  

Mahasiswa 
menghadapi Uji 
Kompetensi 

1. Ringan  
2. Sedang   
3. Berat 
4. Panik  
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pada hal-hal yang kecil 
saja dan mengabaikan 
hal-hal yang lain 

5 Panik  Tingkat panik  
Pada tingkat ini persepsi 
terganggu Mahasiswa 
sangat kacau, hilang 
kontrol, tidak dapat 
berpikir secara sistematis 
dan tidak dapat 
melakukan apa-apa 
walaupun telah diberi 
pengarahan. 

Menggunakan 
kuesioner 

Nominal Ya  
Tidak 

 
3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian 
1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah 
Mahasiswa tingkat III Akper HKBP 
Balige. 

2. Sampel 
Seluruh Mahasiswa tingkat III Akper 
HKBP Balige . 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil 

Dari hasil penelitian mengenai 
tingkat kecemasan mahasiswa tingkat 
III Akper HKBP Balige terhadap uji 
kompetensi tahun 2013 melalui metode 
observasi dan wawancara maka 
diperoleh data sebagai berikut. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden tentang pentingnya diadakan 
uji kompetensi menunjukkan bahwa 
seluruh mahasiswa tingkat III Akper 
HKBP setuju dengan diadakannya uji 
kompetensi. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden tentang mahasiswa yang 
mengalami rasa cemas ringan 
menunjukkan bahwa 30% mahasiswa 
tingkat III Akper HKBP mengalami rasa 
cemas ringan. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden tentang mahasiswa yang 
mengalami rasa cemas sedang 
menunjukkan bahwa 33,3% mahasiswa 
tingkat III Akper HKBP mengalami rasa 
cemas sedang. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden tentang mahasiswa yang 
mengalami rasa cemas berat 
menunjukkan bahwa 20% mahasiswa 
tingkat III Akper HKBP mengalami rasa 
cemas berat. 
 Dari hasil penelitian terhadap 
responden tentang mahasiswa yang 
mengalami perasaan panik 
menunjukkan bahwa 16,66% mahasiswa 
tingkat III Akper HKBP mengalami 
perasaan panik. 
 
4.2. Pembahasan  

Hasil analisa peneliti di Akper 
HKBP Balige secara umum baik. 
Seluruh Mahasiswa tingkat III Akper 
HKBP setuju dengan diadakannya uji 
kompetensi untuk mengetahui 
kemampuannya sendiri. Dari 30 
Mahasiswa sebanyak 30% mengalami 
cemas ringan, 33,33% mengalami 
cemas sedang, 20% mengalami cemas 
berat, 16,66% mengalami panik.  

Respon kecemasan merupakan 
perasaan yang paling umum yang 
dialami mahasiswa ketika menghadapi 
ujian. Kecemasan ini dapat meningkat 
apabila Mahasiswa kurang persiapan 
terhadap akan dilaksanakannya uji 
kompetensi. Reaksi–reaksi cemas yang 
timbul akibat dari dilaksanakannya uji 
kompetensi berbeda pada setiap orang. 

Menurut peneliti tingkat 
kecemasan tingkat III  Akper HKBP 
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Balige yang ada,  di latar belakangi oleh 
kurangnya persiapan Mahasiswa dalam 
menghadapi uji kompetensi. 

 
5.   KESIMPULAN 
Hasil penelitian mengenai tingkat 
kecemasan tingkat III Akper HKBP 
Baligeadalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang mengalami 
tingkat kecemasan ringan 30%. 

2. Mahasiswa yang mengalami 
tingkat kecemasan sedang 33,33% 

3. Mahasiswa yang memiliki tingkat 
kecemasan berat 20% 

4. Mahasiswa yang mengalami rasa 
panik 16,66% 

Jadi Mahasiswa tingkat III Akper 
HKBP Balige mengalami tingkat 
kecemasan sedang. 
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Abstrak 
Pembinaan dan pengembangan adalah pada dasarnya upaya pendidikan baik formal 
maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, teratur, terarah, dan 
bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan 
mengembangkan suatu dasar-dasar  kepribadian yang seimbang, yang utuh dan selaras. 
Pembinaan kerohanian merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena melalui 
pembinaan rohani tersebut akan mempengaruhi karakter dari seorang mahasiswa. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak pembinaan kerohanian 
terhadap perubahan karakter Mahasiswa/i Akademi Keperawatan HKBP Balige. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, semuanya terdiri Mahasiswa/i 
Akademi Keperawatan HKBP Balige. Penelitian ini menggunakan Quasy Experiment 
design. Dari hasil penelitian terhadap responden yang menyatakan kerendahan hati 
penting dimiliki setiap orang, diperoleh data bahwa 71,43% responden menyatakan 
sangat setuju dan 28,57% responden menyatakan setuju. Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kerendahan hati dapat dipelajari dan dilatih, diperoleh 
data bahwa 52,38% responden menyatakan sangat setuju dan 47,62% responden 
menyatakan setuju, sebanyak 47,62% responden menyatakan setuju bahwa pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana membentuk kerendahan hati dan 4,76% responden 
menyatakan agak setuju. 
   
Kata Kunci : Dampak, Pembinaan Kerohanian, Perubahan, Karakter, Mahasiswa 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Menurut KBBI, kata "membina" 
memiliki arti antara lain "membangun, 
mengusahakan supaya lebih baik  
(sempurna). "Pembinaan" memiliki 
beberapa arti yaitu proses, cara 
membina, pembaharuan, 
penyempurnaan, usaha tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara berdaya 
guna dan berhasil guna untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik. 
Secara praktis, kata "membina" 
memiliki banyak persamaan pengertian 
dengan kata "mendidik, mengkader, 
mendewasakan, membentuk, 
memotivasi, memperhaharui, 
membangun, membimbing, memelihara, 

dan memimpin." Bertolak dari arti 
leksikal, jelas bahwa pembinaan 
berkaitan dengan upaya sadar, terarah, 
dan terukur serta rangkum dari manusia 
dengan tingkat kualitas, kuantitas, dan 
penanganan tertentu untuk membawa 
perubahan dari suatu kondisi tertentu 
kepada kondisi baru yang bernilai lebih 
tinggi. Sedangkan karakter menurut 
kamus bahasa Indonesia, adalah tabiat 
atau kebiasaan. Sedangkan menurut ahli 
psikologi, karakter adalah sebuah sistem 
keyakinan dan kebiasaan yang 
mengarahkan tindakan seorang individu. 
Karena itu, jika pengetahuan mengenai 
karakter seseorang itu dapat diketahui, 
maka dapat diketahui pula bagaimana 
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individu tersebut akan bersikap untuk 
kondisi-kondisi tertentu (R Ony 
Ispriyanto 2010). 

Pembinaan kerohanian ditujukan 
kepada individu, kelompok, keluarga, 
bahkan masyarakat sekalipun. 
Pembinaan kerohanian ini dapat 
diterima oleh siapa saja dengan melalui  
pembinaan secara langsung dan melalui 
berbagai macam media cetak dan media 
elektronik. Berbagai konteks pembinaan 
kerohanian untuk mahasiswa/i diuraikan 
dibawah ini. Mahasiswa merupakan 
komunitas pemuda elite dibanding 
pemuda umumnya. Perbedaannya 
terletak dalam satu hal mendasar: 
"kepekaan terhadap perubahan 
suasana." Dalam dirinya selalu ada 
keinginan untuk mengadakan revisi 
terhadap harapan sosial yang dikenakan 
pada mereka; pencarian legitimasi baru 
dari peranan yang ingin dimainkan serta 
usaha untuk merumuskan kehadiran diri 
dalam lingkungan yang mengintari 
mereka lebih menonjol. Tantangan 
adalah bagaimana agar secara tepat 
menolong mahasiswa menuju 
kedewasaan iman melalui relasi, 
interaksi, dan komunikasi pembinaan 
yang ideal sekaligus terbebas dari 
pencarian legitimasi dan penonjolan diri 
sebagai elite sosial. (http://pembinaan 
kerohanian .blogspot.com). 

Di Amerika Serikat pembinaan 
kerohanian dilaksanakan sejak tahun 
1889 sampai sekarang tetapi dalam 
pelaksanaannya kurang berkembang 
secara maksimal karena ada banyak 
penghambat dari dalam 
(http://pembinaan kerohanian.blogspot. 
com). Di Akademi Keperawatan HKBP 
Balige  pembinaan kerohanian diberikan 
setelah memasuki semerter I sampai 
semester semester IV. 

Pembinaan kerohanian dapat 
dilakukan didalam proses belajar 
mengajar di Akademi Keperawatan 
HKBP Balige melalui penelitian ini 

dapat diketahui tentang perubahan 
karakter yang terjadi seperti kerendahan 
hati, kesabaran, kasih, ketaatan, serta 
kelemahlembutan  setelah diberikan 
pembinaan kerohanian. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
penulis merumuskan masalah penelitian 
ini yaitu belum diketahuinya dampak 
yang terjadi akibat pembinaan 
kerohanian terhadap perubahan karakter 
Mahasiswa/i Akademi Keperawatan 
HKBP Balige. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pembinaan Kerohanian 

Menurut KBBI, kata "membina" 
memiliki arti antara lain "membangun, 
mengusahakan supaya lebih baik  
(sempurna). "Pembinaan" memiliki 
beberapa arti yaitu proses, cara 
membina, pembaharuan, 
penyempurnaan, usaha tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara berdaya 
guna dan berhasil guna untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik. 
Secara praktis, kata "membina" 
memiliki banyak persamaan pengertian 
dengan kata "mendidik, mengkader, 
mendewasakan, membentuk, 
memotivasi, memperbaharui, 
membangun, membimbing, memelihara, 
dan memimpin." Bertolak dari arti 
leksikal, jelas bahwa pembinaan 
berkaitan dengan upaya sadar, terarah, 
dan terukur serta rangkum dari manusia 
dengan tingkat kualitas, kuantitas, dan 
penanganan tertentu untuk membawa 
perubahan dari suatu kondisi tertentu 
kepada kondisi baru yang bernilai lebih 
tinggi. 

Pembinaan adalah suatu 
“komando" untuk melihat bahwa 
kepentingan individu tidak mengganggu 
kepentingan umum, akan tetapi 
melindungi kepentingan umum dan  
akan menjamin masing-masing unit 
memiliki pemimpin yang kompeten dan 
energik. Keberhasilan kesatuan tersebut 
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dalam manajemen modern disebut 
pembinaan atau directing (Menurut 
Urwick 2001).  

Pembinaan dan pengembangan 
adalah pada dasarnya upaya pendidikan 
baik formal maupun non formal yang 
dilaksanakan secara sadar, berencana, 
teratur, terarah, dan bertanggung jawab 
dalam rangka memperkenalkan, 
menumbuhkan, membimbing dan 
mengembangkan suatu dasar-dasar  
kepribadian yang seimbang, yang utuh 
dan selaras, pengetahuan dan 
keterampilan sesuai dengan bakat 
kecenderungan dan keinginan serta 
kemampuan-kemampuan, sebagai bakal 
untuk selanjutnya, atas prakarsa sendiri 
menambah meningkatkan dan 
mengembangkan dirinya sesamanya dan 
lingkungannya ke arah tercapainya 
martabat. Mutu dan kemampuan 
manusiawi yang optimal dan pribadi 
yang mandiri (Endang dan Idrus 
1986:111). 

Kerohanian atau hidup di dalam 
rohani yaitu hidup di dalam KeTuhanan, 
yaitu hidup dengan menyatukan diri dan 
mendayagunakan kuasa-kuasa Tuhan 
dalam kehidupan menurut  R Ony 
Ispriyanto (2010). 

 Konteks Pembinaan kerohanian 
pada setiap mahasiswa/i kristen adalah 
unik dihadapan Allah. Oleh karena perlu 
perumusan pelayanan pembinaan yang 
tepat dalam konteks mahasiswa/i 
Kristen.  
 
2.2. Karakter dan Kepribadian 

Menurut kamus bahasa Indonesia, 
karakter adalah tabiat atau kebiasaan. 
Sedangkan menurut ahli psikologi, 
karakter adalah sebuah sistem 
keyakinan dan kebiasaan yang 
mengarahkan tindakan seorang individu. 
Karena itu, jika pengetahuan mengenai 
karakter seseorang itu dapat diketahui, 
maka dapat diketahui pula bagaimana 
individu tersebut akan bersikap untuk 

kondisi-kondisi tertentu. Karakter 
adalah suatu totalitas segala peristiwa 
psikis yang disadari ataupun yang tidak 
disadari Carl Gustav Jung (1875-1959). 

Kepribadian adalah organisasi 
dinamis dalam individu sebagai sistem 
psikofisis yang menentukan caranya 
yang khas dalam menyesuaikan diri 
terhadap lingkungan (Alport, 1951, 
p.48). Kepribadian adalah totalitas 
reality psikologis yang berisikan semua 
fakta yang dapat mempengaruhi tingkah 
laku individu pada suatu saat (Kurt 
Lewin). 
1. Menurut pandangan alkitab yang 

terdapat dalam Galatia 5:22-23 
hidup yang menurut roh adalah 
kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan, 
penguasaan diri (LAI, 2000). 

2. Secara umum di dunia ini ada 
empat tipe karakter manusia Carl 
Gustav Jung (1875-1959). 
a. Guardian 

Manusia tipe guardian adalah 
seorang teman yang baik dan 
setia. Ia juga jenis orang yang 
selalu mencari dan memberikan 
rasa aman. Mereka sering 
mengikuti organisasi yang 
sifatnya melindungi baik secara 
materil maupun imateril. Mereka 
mampu mengendalikan diri 
dengan baik. Mereka cocok 
dengan jenis pekerjaan yang 
berhubungan dengan 
kemanusiaan. Guardian juga 
jenis orang yang pesimis 
memandang masa depan dan 
seringkali terpengaruh dengan 
masa lalu. Menurut penelitian, 
guardian menempati jumlah 
tertinggi dari populasi dunia, 
sekitar 40%-45%. 

b. Artisan  
Seorang artisan mampu 
berkomunikasi dengan baik, 
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lemah lembut dan sabar, mereka 
anggun dalam bersikap dan 
berani mencoba. Mereka juga 
cenderung sensasional dan 
spontan. Artisan juga senang 
menghadiri pesta dan selalu 
optimis memandang masa depan. 
Sebagai seorang teman, mereka 
menyenangkan. Mereka 
cenderung memberi kebebasan 
pada anak-anaknya. Di dunia ini, 
35%-40% dari jumlah populasi 
adalah artisan. 

c. Idealis  
Orang idealis mempunyai insting 
untuk mempersatukan orang-
orang di sekitarnya, memiliki 
hati yang sabar. Sehingga 
mereka seringkali menjadi 
pemimpin di lingkungannya. Ia 
juga jenis yang sangat 
menjunjung tinggi etika dan 
moral. Ia juga orang yang sangat 
percaya kepada instuisinya. 
Idealis memiliki cita-cita besar 
dan percaya bahwa ia mampu 
meraihnya. Ia juga pandai 
berdiplomasi, tetapi sering kali 
berbicara dengan interpretasinya 
sendiri. Idealis sangat sedikit 
dari keseluruhan populasi, hanya 
sekitar 8%-10%. 

d. Rasional  
Orang rasional adalah orang 
yang selalu membutuhkan ilmu 
pengetahuan. Mereka lebih 
senang membicarakan masa 
sekarang daripada masa depan 
atau masa lalu. Mereka juga 
jenis orang yang berkemauan 
kuat. Orang rasional sangat ahli 
dalam hal analisis strategi, 
hingga ia cocok untuk 
memimpin, merencanakan dan 
mengatur sebuah aksi. Mereka 
juga jenis orang yang mampu 
memahami pikiran pasangan. 
Jumlah orang rasional adalah 

yang paling sedikit dibandingkan 
karakter lain, hanya sekitar 5%-
7% dalam populasi. 

3. Jenis karakter 
Menurut Littauer (2000), sifat dan 
watak manusia itu ada empat 
macam. Pertama, Kolerik (ingin 
tampil ke depan, bersifat keras 
layaknya komandan tempur). 
Kedua, sanguin (periang, hampir 
tak pernah kelihatan susah namun 
pelupa dan selalu ingin mendapat 
perhatian orang lain). Ketiga, 
melankolik (serius, sistematis dan 
selalu memikirkan sebuah tindakan 
masak-masak sebelum 
melakukannya). Keempat, 
plegmatis (pasrah, tidak suka 
bertengkar dan nurut saja mana 
yang paling mudah). Ada beberapa  
cara sederhana memahami keempat 
watak dasar manusia itu: 
a. Kolerik 

Kalau menyelesaikan suatu 
pekerjaan maka seorang Kolerik 
akan menyelesaikannya dengan 
caranya sendiri (My Way). Dia 
sungguh kreatif, bahkan kalau 
ada manual sekalipun maka dia 
tidak suka menuruti manual 
tersebut. Pokoknya si kolerik 
akan berusaha menyelesaikan 
pekerjaan itu sampai tuntas. 
Syaratnya harus dengan cara 
yang diyakini olehnya benar 
bukan dengan cara orang lain. 
Hambatan apapun akan 
diterjangnya guna mencapai 
tujuan. Kolerik ini juga senang 
mengatur orang lain akan tetapi 
dia sendiri tidak suka kalau 
dipaksa-paksa untuk melakukan 
sesuatu. 

b. Sanguinis 
Cara dia menyelesaikan 
pekerjaannya adalah dengan cara 
yang dianggapnya paling 
menyenangkan (Fun Away). 
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Bagi dia kalau pekerjaan itu 
menyenangkan baginya maka 
dia bisa-bisa tidak ingat waktu. 
Sayangnya, sang Sanguin ini 
terkesan bertele-tele karena ingin 
selalu mencari celah-celah 
pekerjaan yang bagi dia bisa 
menimbulkan kegembiraan. Si 
Sanguin ini juga suka menunda-
nunda pekerjaan bahkan kerap 
melupakan apa yang sudah 
dikerjakannya. Dia bekerja tanpa 
rencana dan cenderung 
menganggap remeh apapun yang 
dilakukannya. Sikapnya 
cenderung seenaknya. Kalau ada 
keramaian maka orang Sanguin 
selalu tampil paling menonjol, 
entah dari segi pakaiannya, 
teriakannya yang menarik 
perhatian orang atau tingkah 
lakunya yang nyentrik. Si 
sanguin ini bisa diibaratkan 
seorang anak yang terkurung 
dalam tubuh orang dewasa. 
Awet muda dan senang bermain-
main. 

c. Melankolik 
Tipe pekerja teratur. Senangnya 
rapi dan sistematis. Dalam 
menyelesaikan pekerjaan maka 
seorang yang berwatak 
melankolik akan memilih cara 
terbaik (best way), 
bagaimanapun caranya. Kalau 
ada manualnya maka dia akan 
mengikuti manual itu 100 % 
benar. Dia bekerja sangat tekun 
dan serius, dan selalu menuntut 
hal yang sama terhadap anak 
buah atau rekan-rekannya. Kalau 
ada yang melenceng sedikit dari 
kemauannya maka dia akan 
murung dan muram sepanjang 
hari. Orang Melankolik ini cepat 
sekali tersentuh perasaannya. 
Hidupnya teratur dan kalau 

berpakaian selalu selalu rapi dan 
charming. 

d. Plegmatis 
Manusia yang paling 
menyenangkan bagi semua 
orang adalah plegmatis. Orang 
plegmatis ini nyaris tidak pernah 
marah, senyumnya tulus, hanya 
saja seperti orang yang tidak 
punya ambisi. Orangnya damai, 
dan tidak suka bertengkar. Dia 
juga pemalu dan cenderung tidak 
ingin menonjol di keramaian. 
Seorang plegmatis akan 
menerima pendapat orang lain 
apapun itu, meski belum tentu 
dia mengerjakannya. Kalau 
melakukan pekerjaan maka 
orang plegmatis akan 
melakukannya dengan cara yang 
paling mudah (easy way). 
Kadang-kadang dengan 
menempuh jalan pintas. 

4. Dinamika kepribadian  
Heri Purwanto, 1999 
mengungkapkan bahwa kepribadian 
bersifat dinamis, dinamika ini 
dimungkinkan oleh adanya dan 
berfungsinya energi dalam 
kepribadian. Satu motif adalah taraf 
tegangan pada suatu jaringan yang 
tidak mempunyai awal atau akhir 
tertentu, tetapi meningkat dan 
menurun seiring perubahan energi 
organis pada jaringan tertentu. 

5. Empat ciri pendidikan karakter 
Menurut Foerster (2000), ada empat 
ciri dasar dalam pendidikan 
karakter.  
1. Keteraturan interior di mana 

setiap tindakan diukur berdasar 
hierarki nilai. Nilai menjadi 
pedoman normatif setiap 
tindakan. 

2. Koherensi yang memberi 
keberanian, membuat 
seseorang teguh pada prinsip, 
tidak mudah terombang-
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ambing pada situasi baru atau 
takut risiko. Koherensi 
merupakan dasar yang 
membangun rasa percaya satu 
sama lain. Tidak adanya 
koherensi meruntuhkan 
kredibilitas seseorang. 

3. Otonomi. Di situ seseorang 
menginternalisasikan aturan 
dari luar sampai menjadi nilai-
nilai bagi pribadi. Ini dapat 
dilihat lewat penilaian atas 
keputusan pribadi tanpa 
terpengaruh atau desakan pihak 
lain. 

4. Keteguhan dan kesetiaan. 
Keteguhan merupakan daya 
tahan seseorang guna 
mengingini apa yang 
dipandang baik. Dan kesetiaan 
merupakan dasar bagi 
penghormatan atas komitmen 
yang dipilih. 

Kematangan keempat karakter ini, 
lanjut Foerster, memungkinkan 
manusia melewati tahap 
individualitas menuju personalitas. 
”Orang-orang modern sering 
mencampuradukkan antara 
individualitas dan personalitas, 
antara aku alami dan aku rohani, 
antara independensi eksterior dan 
interior.” Karakter inilah yang 
menentukan forma seorang pribadi 
dalam segala tindakannya. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1.  Kerangka Teori 
Adapun kerangka teori didasarkan 
kepada: 

1. Pembinaan kerohanian menurut  
Novi - Posted (2009). Alkitab (LAI, 
2000). Konteks Pengertian 
pembinaan Menurut Urwick (2001), 
arti kata "membina" Menurut 
KBBI,  Pembinaan dan 
pengembangan menurut Endang 
dan Idrus (1986:111),  kerohanian 
menurut  R Ony Ispriyanto (2010) 
menyimpulkan bahwa pembinaan 
kerohanian adalah membimbing 
dan menata kehidupan untuk  
menggunakan kuasa-kuasa Tuhan 
dalam   mencapai kehidupan kearah 
yang lebih baik dengan 
dilaksanakan secara sadar, 
terencana, teratur, terarah dan 
bertanggung jawab. 

2. Pengertian karakter menurut Kamus 
Besar  Bahasa Indonesia, Karakter 
menurut Carl Gustav Jung (1875-
1959),  Kepribadian menurut (Kurt 
Lewin),  beberapa jenis karakter 
menurut Littauer, ciri karakter 
menurut  Foerster (2000), 
menyimpulkan bahwa karakter 
adalah sebuah sistem keyakinan dan 
kebiasaan yang mengarahkan 
kepada tindakan seorang individu 
yang disadari ataupun yang tidak 
disadari. 
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Bagan Kerangka Teori Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Kerangka Konsep 
Berdasarkan teori dan konsep 

tentang pembinaan kerohanian, dan 
karakter yang dimiliki oleh manusia 
maka kerangka konsep difokuskan pada 
perubahan karakter yang dimiliki 
terhadap pemberian kerohanian. 
Pembinaan kerohanian diberikan supaya 
setiap manusia yang menerimanya 
memiliki sikap dan karakter yang 
rendah hati, memiliki kesabaran, 

memiliki kasih, memiliki ketaatan dan 
hidup yang sopan. Untuk mengetahui 
apa dampak yang terjadi terhadap 
karakter setelah diberikan pembinaan 
kerohanian pada manusia. Karakteristik 
individu jenis kelamin, semester dalam 
pendidikan merupakan variabel perancu. 
Berdasarkan kerangka teori maka 
kerangka konsep penelitian disusun 
sebagai berikut: 

 
Bagan Kerangka Konsep Penelitian 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pembinaan kerohanian: 
1. Pembinaan kerohanian 

dilakukan  mendewasakan 
iman, sanggup melayani, serta 
untuk melakukan kebaikan 

2. Pelayanan pembinaan 
kerohanian supaya ada 
keseimbangan antara 
kebenaran dan kasih 

3. Kerohanian atau hidup di 
dalam rohani yang memiliki 
kekudusan 

Perubahan karakter: 
1. Rendah hati 
2. Kesabaran 
3. Kasih 
4. Kekudusan hidup 
5. ketaatan 
6. Kesetiaan 
7. Ramah 
8. Sopan 
9. Kebaikan 
10. Kelemahlembutan 

Karakter individu 
1. Jenis kelamin 
2. Usia 

1. Memiliki sikap yang rendah 
hati 

2. Memiliki sikap yang sabar 
3. Memiliki Kasih 
4. Bersikap setia 
5. Kelemahlembutan  

1. Memiliki sikap yang rendah 
hati 

2. Memiliki sikap yang sabar 
3. Memiliki Kasih 
4. Ketaatan 
5. Kelemahlembutan 

Sebelum diberikan Pembinaan 
kerohanian 

Setelah diberikan Pembinaan 
kerohanian 

Karakter individu 
1. Jenis kelamin 
2. Usia 
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3.3. Definisi Operasional 
Pemberian pemahaman yang sama 

tentang pengertian variabel yang akan 
diukur dan untuk menentukan metode 

yang digunakan dalam analisis data, 
perlu diuraikan definisi operasional dari 
masing-masing variabel yang dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Karakteristik Individu 
 

No Variabel dan Definisi 
Operasional 

A
la

t 
U

ku
r 

 
C

ar
a 

U
ku

r 

 
H

as
il 

U
ku

r 

Sk
al

a 

1.  Jenis kelamin adalah pembagian 
populasi dalam perempuan dan 
laki-laki 

K
ue

sio
ne

r 
A

 

Kuesioner A 
diberikan 

pada 
responden 
untuk diisi 
jawaban 

pertanyaan/ 
pernyataan 

yang diminta 
dalam 

kuesioner 
dengan 

mengisi setiap 
item 

1. Pria 
2. Wanita 

no
m

in
al

 

2.  Usia adalah lama waktu hidup 
atau ada (sejak dilahirkan atau di 
adakan).  

dari 
rentang 
usia usia 
17- 35 
tahun. 

no
m

in
al

 

 
 

 Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
No Variabel dan Definisi Operasional 

A
la

t 
U

ku
r 

 
C

ar
a 

U
ku

r 

 
H

as
il 

U
ku

r 

Sk
al

a 

1.  Rendah hati adalah sikap yang tidak 
menunjukan keangkuhan dalam 
dirinya dan yang selalu tidak 
menganggap orang lain lebih rendah 
dari dirinya. 

K
ue

si
on

er
 B

, n
ila

i 1
, b

ila
 

sa
ng

at
 ti

da
k 

se
tu

ju
/s

an
ga

t 
tid

ak
 p

en
tin

g/
sa

ng
at

 ti
da

k 
pu

as
, n

ila
i 2

 b
ila

 ti
da

k 

Menggunakan 
kuesioner B 
No. 1, 2, dan 

3 

Diukur 
dengan skor 
1-5, sehingga 
skor total: 3-

15 

In
te

rv
al

 

2.  Sikap yang sabar adalah sikap yang 
tabah hati tanpa mengeluh dalam 
menghadapi godaan dan rintangan 
dalam kehidupan. 
 

Menggunakan 
kuesioner B 

No. 4,5 dan 6 

Diukur 
dengan skor 
1-5, sehingga 
skor total: 3-

15 

In
te

rv
al
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3.  Kasih adalah ungkapan rasa sayang 
atau cinta kepada sesama manusia 
dan terhadap apa saja yang ada 
disekitarnya. 
 

Menggunakan 
kuesioner B 
No. 7, 8, dan 

9 

Diukur 
dengan skor 
1-5, sehingga 
skor total: 3-

15 

In
te

rv
al

 

4.  Ketaatan adalah sikap yang mau 
tunduk terhadap apa yang telah 
menjadi kesepakatan bersama. 

Menggunakan 
kuesioner B 
No. 10, 11, 

dan 12 

Diukur 
dengan skor 
1-5, sehingga 
skor total: 3-

15 

In
te

rv
al

 

5.  Kelemahlembutan  adalah sikap 
yang lemah lembut dalam arti  tidak 
mudah berbuat kasar terhadap orang 
lain. 
 
 
 

Menggunakan 
kuesioner B 
No. 13, 14 

dan 15 

Diukur 
dengan skor 
1-5, sehingga 
skor total: 3-

15 In
te

rv
al

 

 
3.4. Disain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
Quasy Experiment design. Disain 
penelitian merupakan seluruh 
perencanaan kemudian dilakukan 
intervensi penelitian kepada responden 
untuk keakuratan hasil penelitian dan 
mengantisivasi beberapa kesulitan yang 
mungkin timbul selama proses 
penelitian (Brun & Grove, 1991 & 
Notoatmodjo, 2002). Penelitian ini 
membandingkan  karakter mahasiswa/i 
akademi keperawatan HKBP Balige 
setelah dan sebelum diiberikan  
pembinaan kerohanian. 

Desain penelitian merupakan 
keseluruhan proses yang diperlukan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian sehingga pertanyaan-
pertanyaan yang ada bisa dijawab. 
Dalam penelitian ini akan membuktikan 
dampak apa yang akan terjadi pada 
perubahan karakter mahasiswa/i 
Akademi Keperawatan HKBP Balige 
setelah diberikan pembinaan 
kerohanian. 

Peneliti melakukan penelitian 
tentang dampak pembinaan kerohanian 
terhadap karakter mahasiswa/i Akademi 
Keperawatan HKBP Balige yang 
berjumlah 15 orang (100 %). Di 
Akademi Keperawatan HKBP Balige. 
Disain penelitian Quasy Exsperiment 
design sebelum dan  setelah intervensi, 
dapat dilihat pada bagan 4.1. 

Bagan 4.1 
Disain Penelitian 

 
         Perubahan 

 
 

 
 

3.5. Populasi dan sampel 
Populasi adalah sekelompok 

orang, atau segala sesuatu yang 
memiliki karakter tertentu. Sementara 

menurut Hadjar (1990) populasi adalah 
objek dan subjek yang merupakan 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

Pembinaan kerohanian 

1. Memiliki sikap yang rendah 
hati 

2. Memiliki sikap yang sabar 
3. Memiliki Kasih 
4. Ketaatan 
5. Kelemahlembutan 
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dan kemudian ditarik kesimpulan-
kesimpulan. Dalam penelitian ini adalah 
seluruh Mahasiswa/i Akademi 
Keperawatan HKBP Balige yakni  yang 
berjumlah 106 orang. 

Sampel adalah bagian dari 
populasi yang mewakili populasi 
tersebut. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 21 orang, semuanya terdiri 
Mahasiswa/i Akademi Keperawatan 
HKBP Balige. 

   
3.6. Alat Pengumpul Data 
1. Jenis data 

Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini menggambarkan 
tentang: Karakter Mahasiswa/i 
Akademi Keperawatan HKBP 
Balige. 

2. Instrumen pengumpul data 
Pengumpulan data yang dilakukan 
pada penelitian ini menggunakan 
kuesioner dengan daftar pertanyaan 
yang terstruktur. Kuesioner 
dirancang berdasarkan tinjauan 
pustaka sesuai variabel yang akan 
diteliti yakni: Kuesioner, digunakan 
untuk memperoleh data tentang 
usia, lama pendidikan. Pertanyaan 
untuk pendidikan menggunakan 
pertanyaan tertutup. 

3. Uji coba instrumen 
Uji coba dilaksanakan untuk 
mengetahui validitas dan reliabilitas 
instrumen. Uji coba dilakukan 
terhadap 21 orang Mahasiswa/i 
Akademi Keperawatan HKBP 
Balige  yang termasuk responden. 

 
3.7. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data 
dilakukan untuk menghasilkan 
informasi yang benar sesuai tujuan 
penelitian. Tahapan kegiatan yang 
dilakukan adalah: 
1. Pengolahan data 

a. Editing data, pada tahap ini 
peneliti melakukan kegiatan 

pemeriksaan ulang kelengkapan, 
kejelasan dan kesesuaian 
jawaban responden. 

b. Coding & Scoring data, tahap di 
mana peneliti memberi kode 
pada kuesioner untuk 
memudahkan memasukkan data 
ke dalam komputer.. 

c. Entry data, memasukkan data. 
Tahap di mana peneliti 
memasukkan data ke dalam 
komputer untuk dianalisis.  

d. Cleaning data, pembersihan 
data. Tahap di mana peneliti 
melakukan cek ulang data yang 
telah dimasukkan ke dalam 
program komputer apakah tidak 
ada lagi kesalahan sehingga data 
siap dianalisis. 

2. Analisis data 
Pengolahan data yang sudah 

dimasukkan ke dalam komputer 
akan menghasilkan informasi yang 
dapat digunakan untuk menjawab 
pertanyaan penelitian dan menguji 
hipotesis. Analisis data terdiri dari: 
a. Analisis Univariat 

Analisis univariat berupa 
analisis persentase yang 
dilakukan pada tiap-tiap variabel 
penelitian terutama untuk 
melihat distribusi frekuensi. 

b. Analisis Bivariat 
Uji  perbedaan karakter 

seperti rendah hati, sabar, 
memiliki kasih, setia, 
kelemahlembutan yang akan 
dimiliki antara sebelum dan 
setelah diberikan pembinaan 
kerohanian. 

Uji perbedaan karakter 
yang terjadi pada pria dan wanita 
setelah diberikan pembinaan 
kerohanian. 

Uji Ada perbedaan 
karakter yang terjadi pada 
mahasiswa semester I setelah 
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diberikan pembinaan 
kerohanian. 

 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.   Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kerendahan 
hati penting dimiliki setiap orang, 
diperoleh data bahwa 71,43% responden 
menyatakan sangat setuju dan 28,57% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kerendahan 
hati dapat dipelajari dan dilatih, 
diperoleh data bahwa 52,38% responden 
menyatakan sangat setuju dan 47,62% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana 
membentuk kerendahan hati, diperoleh 
data bahwa 47,62% responden 
menyatakan sangat setuju, 47,62% 
responden menyatakan setuju dan 
4,76% responden menyatakan agak 
setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kesabaran 
penting dimiliki setiap orang, diperoleh 
data bahwa 57,14% responden 
menyatakan sangat setuju dan 42,86% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kesabaran 
dapat dipelajari dan dilatih, diperoleh 
data bahwa 42,86% responden 
menyatakan sangat setuju dan 57,14% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana 
membentuk kesabaran, diperoleh data 
bahwa 52,38% responden menyatakan 
sangat setuju dan 47,62% responden 
menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kasih 
penting dimiliki setiap orang, diperoleh 

data bahwa 57,14% responden 
menyatakan sangat setuju dan 38,1% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan kasih dapat 
dipelajari dan dilatih, diperoleh data 
bahwa 42,85% responden menyatakan 
sangat setuju dan 57,15% responden 
menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana 
membentuk kasih, diperoleh data bahwa 
52,38% responden menyatakan sangat 
setuju dan 42,86% responden 
menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan ketaatan 
penting dimiliki setiap orang, diperoleh 
data bahwa 57,3% responden 
menyatakan sangat setuju dan 38,1% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan ketaatan 
dapat dipelajari dan dilatih, diperoleh 
data bahwa 57,3% responden 
menyatakan sangat setuju dan 38,1% 
responden menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana 
membentuk ketaatan, diperoleh data 
bahwa 38,1% responden menyatakan 
sangat setuju dan 57,3% responden 
menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan 
kelemahlembutan penting dimiliki 
setiap orang, diperoleh data bahwa 
52,38% responden menyatakan sangat 
setuju dan 42,86% responden 
menyatakan setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan 
kelemahlembutan dapat dipelajari dan 
dilatih, diperoleh data bahwa 47,62% 
responden menyatakan sangat setuju 
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dan 47,62% responden menyatakan 
setuju. 

Dari hasil penelitian terhadap 
responden yang menyatakan pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana dalam 
menbentuk kelemahlembutan, diperoleh 
data bahwa 42,86% responden 
menyatakan sangat setuju dan 52,38% 
responden menyatakan setuju. 

 
4.2. Pembahasan 

Usia adalah lama waktu hidup 
atau ada (sejak dilahirkan atau di 
adakan). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa didapatkan sebagian besar usia 
mahasiswa/i Akper HKBP Balige 
berada pada jenjang usia 20-21 tahun 
(66,67%) dan usia  18-19 tahun 
(23,51%) dan hanya  (9,52%) berada 
pada usia 22-23 tahun. Dengan 
demikian jenjang usia mahasiswa/i 
Akademi keperawatan HKBP Balige 
berada pada 20-21 tahun. 

Rendah hati adalah sikap yang 
tidak menunjukan keangkuhan 
daladirinya dan yang selalu tidak 
menganggap orang lain lebih rendah 
dari dirinya.  http://www.scribd.com/ 
doc/11320767/Definisi-rendah hati  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
sebanyak 71,43% mahasiswa sangat 
setuju kerendahan hati itu penting 
dimiliki setiap orang, sebanyak 52,38% 
mahasiswa sangat setuju bahwa 
kerendahan hati dapat dipelajari dan 
dilatih, dan sebanyak 47,63% 
mahasiswa sangat setuju bahwa 
pembinaan kerohanian dapat menjadi 
sarana dalam membentuk kerohanian.  
Dengan demikian  mahasiswa/i 
Akademi Keperawatan HKBP Balige 
sangat setuju bahwa kerendahan hati itu 
penting, dapat dipelajari dan dilatih, dan 
pembinaan kerohanian menjadi sarana 
dalam membentuk kerendahan hati. 

Sikap yang sabar adalah sikap 
yang tabah hati tanpa mengeluh dalam 
menghadapi godaan dan rintangan 

dalam kehidupan. http://www.scribd. 
com/doc/11320767/Definisi-kesabaran  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
sebanyak 57,14% mahasiswa sangat 
setuju kesabaran  itu penting dimiliki 
setiap orang, sebanyak 57,14% 
mahasiswa setuju bahwa kesabaran  
dapat dipelajari dan dilatih, dan 
sebanyak 52,38% mahasiswa sangat 
setuju bahwa pembinaan kerohanian 
dapat menjadi sarana dalam membentuk 
kesabaran.  Dengan demikian  
mahasiswa/i Akademi Keperawatan 
HKBP Balige sangat setuju bahwa 
kesabaran hati itu penting, dapat 
dipelajari dan dilatih, dan pembinaan 
kerohanian menjadi sarana dalam 
membentuk kesabaran. 

Kasih adalah ungkapan rasa 
sayang atau cinta kepada sesama 
manusia dan terhadap apa saja yang ada 
disekitarnya. http://www.scribd.com/ 
doc/11320767/Definisi-kasi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
sebanyak 57,14% mahasiswa sangat 
setuju kasih  itu penting dimiliki setiap 
orang, sebanyak 47,63% mahasiswa 
sangat setuju bahwa kasih  dapat 
dipelajari dan dilatih, dan sebanyak 
52,38% mahasiswa setuju bahwa 
pembinaan kerohanian dapat menjadi 
sarana dalam membentuk kasih.  
Dengan demikian  mahasiswa/i 
Akademi Keperawatan HKBP Balige 
sangat setuju bahwa kasih itu penting, 
dapat dipelajari dan dilatih, dan 
pembinaan kerohanian menjadi sarana 
dalam membentuk kasih. 

Ketaatan adalah sikap yang mau 
tunduk terhadap apa yang telah menjadi 
kesepakatan bersama. 
http://www.scribd.com/doc/11320767/D
efinisi ketaata 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
sebanyak 57,3% mahasiswa sangat 
setuju ketaatan itu penting dimiliki 
setiap orang, sebanyak 57,3% sangat 
setuju bahwa ketaatan dapat dipelajari 
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dan dilatih, dan sebanyak 52,38%  
mahasiswa setuju bahwa pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana dalam 
membentuk ketaatan. Dengan demikian  
mahasiswa/i Akademi Keperawatan 
HKBP Balige sangat setuju bahwa 
ketaatan itu penting, dapat dipelajari dan 
dilatih, dan pembinaan kerohanian 
menjadi sarana dalam membentuk 
ketaatan 

Kelemahlembutan  adalah sikap 
yang lemah lembut dalam arti  tidak 
mudah berbuat kasar terhadap orang 
lain. http://www.scribd.com/doc/ 
11320767/Definisi kelemahlembutan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
sebanyak 52,38% mahasiswa sangat 
setuju kelemahlembutan itu penting 
dimiliki setiap orang, sebanyak 47,62% 
mahasiswa sangat setuju bahwa 
kelemahlembutan dapat dipelajari dan 
dilatih, dan sebanyak 52,38% 
mahasiswa setuju bahwa pembinaan 
kerohanian dapat menjadi sarana dalam 
membentuk kelemahlembutan. Dengan 
demikian  mahasiswa/i Akademi 
Keperawatan HKBP Balige sangat 
setuju bahwa kelemahlembutan itu 
penting, dapat dipelajari dan dilatih, dan 
pembinaan kerohanian menjadi sarana 
dalam membentuk kelemahlembutan. 

 

5. KESIMPULAN 
Dari hasil analisis dan 

pembahasan hasil maka kesimpulan 
yang dapat peneliti simpulkan yaitu: 

1. Dari hasil penelitian menunjukan 
bahwa ada pengaruh antara 
pembinaan kerohanian terhadap 
pembentukan karakter 
mahasiswa/i Akademi 
Keperawatan HKBP. 

2. Dari hasil penelitian menunjukan 
bahwa mahasiswa/i sangat setuju 
bahwa pembinaan kerohanian 
dapat menjadi sarana dalam 
membentuk karakter. Seperti 
kerendahan hati, kesabaran, kasih, 
ketaatan, dan kelemahlembutan.  
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Abstrak 
Salah satu peran perawat adalah sebagai pelaksana perawatan khususnya bagi perawat yang 
bertugas di instalasi rawat inap yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah agar 
klien yang membutuhkan total care dari perawat dapat terhindar dari komplikasi yang mungkin 
dapat terjadi selama masa perawatan. dekubitus merupakan salah satu komplikasi yang dapat 
dialami klien dengan bed rest total. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh 
mobilisasi pasif terhadap pencegahan dekubitus pada pasien bed rest di RS HKBP Balige. Jenis 
penelitian ini adalah pra eksperimental dengan desain penelitian one shot case study, Dalam 
penelitian ini yang menjadi sampel adalah pasien stroke  sebanyak 20 orang. Hasil analisa data 
dengan menggunakan uji independent t-test menunjukkan bahwa terdapat pengaruh mobilisasi 
pasif terhadap pencegahan dekubitus pada pasien bed rest (t=0,400; p=0,001) yang berarti nilai p 
< 0,05. 
 
Kata Kunci : Mobilisasi, Dekubitus, Bed rest  
 
 
1. PENDAHULUAN  

Mobilisasi merupakan kemampuan 
seseorang untuk bergerak bebas, mudah, 
teratur, mempunyai tujuan memenuhi 
kebutuhan hidup sehat, dan penting 
untuk kemandirian (Barbara Kozier, 
1995). Sebaliknya keadaan imobilisasi 
adalah suatu pembatasan gerak atau 
keterbatasan fisik dari anggota badan 
dan tubuh itu sendiri dalam berputar, 
duduk dan berjalan, hal ini salah 
satunya disebabkan oleh berada pada 
posisi tetap dengan gravitasi berkurang 
seperti saat duduk atau berbaring (Susan 
J. Garrison, 2004). 

Mobilisasi secara pasif yaitu: 
mobilisasi dimana pasien dalam 
menggerakkan tubuhnya dengan cara 
dibantu dengan orang lain secara total 
atau keseluruhan. Mobilisasi aktif yaitu: 
dimana pasien dalam menggerakkan 
tubuh dilakukan secara mandiri tanpa 
bantuan dari orang lain (Priharjo, 1997). 

Bila terdapat tanpa aktivitas penuh 
dari otot, maka kekuatannya akan 
mengurang sekitar 5% per hari, kira-kira 
50% setelah 2 minggu. Komplikasi ini 
tentunya amat mengganggu program 
ambulasi pada penderita hemiplegia 
misalnya, oleh karena tungkai yang sehat 
telah menjadi lemah karena tidak 
digunakan (disuse), padahal pada saat 
mulai ambulasi beban yang dipikulnya 
justru lebih berat dari sebelum sakit 
(sebelumnya dipikul kedua tungkai 
dengan seimbang). Maka latihan 
mempertahankan kekuatan atau 
memperkuat otot bagian yang sehat perlu 
diprogram sedini mungkin. Juga pada 
penderita paraplegia, kekuatan otot 
ekstremitas atas perlu dipertahankan atau 
ditingkatkan, agar tetap “siap pakai” 
begitu diperlukan, misalnya untuk 
kegiatan berpindah tempat (transfer 
activities) dan jalan dengan tongkat 
ketiak. 
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Dekubitus merupakan nekrosis 
jaringan lokal yang cenderung terjadi 
ketika jaringan lunak tertekan di antara 
tonjolan tulang dengan permukaan 
eksternal dalam jangka waktu lama 
(National Pressure Ulcer Advisory Panel, 
1989). Namun menurut hasil penelitian 
saat ini, luka dekubitus juga dapat 
berkembang dari jaringan bagian dalam 
seperti fascia dan otot walaupun tanpa 
adanya kerusakan pada permukaan kulit 
yang dikenal dengan istilah injuri jaringan 
bagian dalam (Deep Tissue Injury) (Van 
Rijswijk, 1999).  Luka dekubitus biasanya 
terjadi pada penderita dengan penyakit 
kronik yang berada di atas kursi atau di 
atas tempat tidur, seringkali pada 
inkontinensia  

Di Amerika Serikat, dalam 
penelitian menunjukkan bahwa 
prevalensi luka dekubitus bervariasi, 
tetapi secara umum dilaporkan dari 
rumah sakit berada di rentang antara 3% 
- 11% pasien (Allman, 1989), 14% 
(Langemo et al, 1989), 11% (Meehan, 
1994), dan 20% (Leshem & skelskey, 
1994) dan 2,7% peluang terbentuk 
dekubitus baru. Penelitian lain 
memperlihatkan bahwa sekitar 28% 
pasien di rumah sakit berpeluang untuk 
menderita luka dekubitus, dan 2/3 
penderita luka dekubitus tersebut terjadi 
pada pasien berusia lanjut (Pranaka, 
1999). Menurut suatu penelitian di 
Indonesia yang dilakukan oleh Suriadi 
(2007) angka kejadian luka dekubitus 
mencapai 33,3%. 

Berdasarkan data diatas penulis 
merasa tertarik unttuk meneliti tentang “ 
Pengaruh Mobilisasi Pasif terhadap 
pencegahan Dekubitus Pada Pasien Bed 
Rest Di Zaal E RS HKBP Balige tahun 
2012. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Mobilisasi 

Mobilisasi adalah kemampuan 
seseorang untuk bergerak secara bebas, 

mudah dan teratur dengan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan aktivitas guna 
mempertahankan kesehatannya 
(Hidayat, 2006). 

Sebaliknya keadaan imobilisasi 
adalah suatu pembatasan gerak atau 
keterbatasan fisik dari anggota badan dan 
tubuh itu sendiri dalam berputar, duduk 
dan berjalan, hal ini salah satunya 
disebabkan oleh berada pada posisi tetap 
dengan gravitasi berkurang seperti saat 
duduk atau berbaring (Susan, 2004). 

Beberapa tujuan dari mobilisasi 
menurut Susan (2004), antara lain :  
a. Mempertahankan fungsi tubuh dan 

memperlancar peredaran darah 
sehingga mempercepat penyembuhan 
luka 

b. Membantu pernafasan menjadi lebih 
baik 

c. Mempertahankan tonus otot 
d. Memperlancar eliminasi Alvi dan 

Urin 
e. Mengembalikan aktivitas tertentu 

sehingga pasien dapat kembali normal 
dan atau dapat memenuhi kebutuhan 
gerak harian. 

f. Memberi kesempatan perawat dan 
pasien untuk berinteraksi atau 
berkomunikasi 

Menurut WHO (2005) berikut ini 
mobilisasi pasif untuk pasien bedrest 
yaitu: 
a. Pemberian posisi terlentang dan 

posisi setengah duduk 

 
b. Pemberian posisi miring kekiri 
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c. Pemberian posisi miring kekanan 

 
d. Gerakan menekuk dan meluruskan 

sendi bahu 

 
 

e. Gerakan menekuk dan meluruskan 
siku 

 
f. Gerakan memutar pergelangan 

tangan 

 
g. Gerakan menekuk dan meluruskan 

pergelangan tangan 

 
 
 
 
 
 

h. Gerakan memutar ibu jari 

 
i. Gerakan menekuk dan meluruskan 

jari-jari tangan 

 
j. Gerakan menekuk dan meluruskan 

pangkal paha 

 
 

k. Gerakan menekuk dan meluruskan 
lutut 

 
l. Gerakan memutar pergelangan kaki 
 

 
2.2. Dekubitus 

Ulkus decubitus adalah suatu 
daerah yang mati jaringan disebabkan 
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karena kurangnya aliran darah didaerah 
yang bersangkutan. Decubitus berasal 
dari bahasa latin yang artinya berbaring. 
Berbaring tidak selalu menyebabkan 
terjadinya luka baring. Karena itu 
sebagian orang lebih menyukai istilah 
luka tekan ( pressure sore) karena 
tekananlah yang merupakan penyebab 
utama terjadinya ulkus decubitus 
(Potter, 2005). 

Menurut  Carpenito (1998) , berikut 
ini derajat ulkus dekubitus : 
1) Derajat I 

Adanya perubahan dari warna kulit 
yang dapat diobservasi. Apabila 
dibandingkan dengan kulit yang normal, 
maka akan tampak salah satu tanda 
sebagai berikut : perubahan temperature 
kulit (lebih dingin atau lebih hangat), 
perubahan konsistensi jaringan (lebih 
keras atau lebih lunak), perubahan 
sensasi (gatal atau nyeri). 
2) Derajat II 

Hilangnya sebagian lapisan kulit 
yaitu epidermis atau dermis atau 
keduanya. Sirinya adalah luka 
superficial, abrasi, melepuh atau 
membentuk lubang yang dangkal. 
3) Derajat III 

Hilangnya lapisan kulit secara 
lengkap, meliputi kerusakan atau 
nekrosis dari jaringan subkutan atau 
lebih dalam, tapi tidak sampai pada 
fascia, luka terlihat seperti lubang yang 
dalam. 

 

4) Derajat IV 
Hilangnya lapisan kulit secara 

lengkap dengan kerusakan yang luas, 
nekrosis jaringan, kerusakan pada otot., 
tulang dan tendon. Adanya lubang yang 
dalam serta saluran sinus juga termasuk 
dalam derajat IV dari luka tekan.  

 
3. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah pra 
eksperimental dengan desain penelitian 
one shot case study, bertujuan untuk 
menentukan pengaruh dari suatu 
tindakan pada kelompok subjek yang 
mendapat perlakuan, kemudian 
diobservasi dan dibandingkan dengan 
kelompok subjek yang tidak mendapat 
perlakuan (kontrol) (Nursalam, 2008). 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
pasien bedrest yang di rawat inap di 
ruangan ruangan E RS HKBP Balige 
yang peneliti dapatkan yaitu dari bulan 
Januari sampai dengan Mei 2012 
sebanyak 20 orang. 
 
4. PEMBAHASAN  

Data yang telah terkumpul, diolah 
dan ditabulasi melalui proses editing, 
koding, dan analisa. Editing yaitu: 
memeriksa kembali semua kuesioner 
yang telah diisi oleh responden. Koding 
yaiu: memberi kode tertentu pada 
pernyataan/kuesioner. Analisa yaitu 
menganalisa data yang telah terkumpul 
dan disajikan dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi dan persentase. 
 

Tabel 1.  Perlakuan mobilisasi pasif terhadap pencegahan dekubitus  pada pasien bed 
rest di ruangan E RS HKBP Balige tahun 2012 

Perlakuan mobilisasi pasif Frekuensi (f) Persentase (%)  
Tidak Terjadi dekubitus 8 80 % 
Terjadi dekubitus 2 20 % 
Total  10 100 % 

Dari tabel diatas, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mayoritas responden 
yang dilakukan mobilisasi pasif pada 
pasien bed rest dari 10 subjek yang diberi  

perlakuan terdapat 8 orang (80%) subjek 
penelitian yang tidak terjadi dekubitus dan 
2 orang (20%) terjadi dekubitus. 
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Tabel  2.  Kontrol mobilisasi pasif terhadap pencegahan dekubitus ruangan E RS 

HKBP Balige tahun 2012 
Kontrol mobilisasi pasif Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tidak Terjadi dekubitus 1 10 % 
Terjadi dekubitus 9 90 % 
Total  10 100 % 

Dari tabel diatas, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mayoritas responden 
yang tidak dilakukan mobilisasi pasif pada 
pasien bed rest dari 10 subjek kontrol 

terdapat 9 orang (80%) subjek penelitian 
yang terjadi dekubitus dan 1 orang (20%) 
tidak terjadi dekubitus. 

 
Tabel 3.  Hasil Uji Independent t-test pengaruh mobilisasi pasif terhadap pencegahan 

dekubitus pada pasien bed rest ruangan E RS HKBP Balige tahun 2012 

Mobilisasi pasif Mean SD P value 
Pasien diberi mobilisasi pasif 
Pasien tidak diberi mobilisasi pasif 

0,88 
0,18 

0,40 
0,33 

0,001 

 
Hasil analisa data dengan 

menggunakan uji independent t-test 
menunjukkan rerata (mean) pasien diberi 
mobilisasi pasif 0,8 dengan SD 0,40 dan 
rerata (mean) pasien yang tidak diberi 
mobilisasi pasif 0,18 dengan SD 0,33  (p = 
0,001) yang berarti nilai p < 0,05 %, 
terdapat pengaruh mobilisasi pasif terhadap 
pencegahan dekubitus pada pasien bed rest. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas responden yang dilakukan 
mobilisasi pasif pada pasien bed rest dari 
10 subjek yang diberi perlakuan terdapat 8 
orang (80%) subjek penelitian yang tidak 
terjadi dekubitus dan 2 orang (20%) terjadi 
dekubitus dan mayoritas responden yang 
tidak dilakukan mobilisasi pasif pada 
pasien bed rest dari 10 subjek kontrol 
terdapat 9 orang (80%) subjek penelitian 
yang terjadi dekubitus dan 1 orang (20%) 
tidak terjadi dekubitus. 

Hasil analisa data dengan 
menggunakan uji independent t-test 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
mobilisasi pasif terhadap pencegahan 

dekubitus pada pasien bed rest (t=0,400; 
p=0,001) yang berarti nilai p < 0,05.  
 
5.  KESIMPULAN 

1. Mayoritas responden yang 
dilakukan mobilisasi pasif pada 
pasien bed rest dari 10 subjek yang 
diberi perlakuan terdapat 8 orang 
(80%) subjek penelitian yang tidak 
terjadi dekubitus dan 2 orang (20%) 
terjadi dekubitus. 

2. Mayoritas responden yang tidak 
dilakukan mobilisasi pasif pada 
pasien bed rest dari 10 subjek 
kontrol terdapat 9 orang (80%) 
subjek penelitian yang terjadi 
dekubitus dan 1 orang (20%) tidak 
terjadi dekubitus. 

3. Hasil analisa data dengan 
menggunakan uji independent t-test 
menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh mobilisasi pasif terhadap 
pencegahan dekubitus pada pasien 
bed rest (t=0,400; p=0,001) yang 
berarti nilai p < 0,05. 
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Abstrak 
Diare hingga kini masih merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian pada bayi dan anak-
anak. Saat ini morbiditas (angka kesakitan) diare di Indonesia mencapai 195 per 1000 penduduk 
dan angka ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. Terjadinya diare pada 
balita tidak terlepas dari peran faktor resiko terutama yang berhubungan dengan interaksi perilaku 
ibu dalam terjadinya diare yaitu dalam mengasuh anak dan lingkungannya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku ibu 
terhadap terjadinya diare pada batita di Rumah Sakit Umum HKBP Balige Tahun 2011. 

Hasil penelitian yang dilakukan kepada 22 orang responden menunjukkan bahwa 
responden responden yang berpengetahuan baik dengan terjadinya diare 18.2% dengan p value = 
0.003 (p<0.05), dan yang bersikap baik dengan terjadinya diare 13.6% dengan p value =0.005 
(p<0.05), yang bertindakan baik dengan terjadinya diare 22.7% dengan  p= 0.001 (p<0.05). 

Maka secara keseluruhan responden yang berpengetahuan, bersikap dan bertindakan baik 
dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari sehingga masyarakat dapat mencegah 
terjadinya diare.  

 
Kata Kunci : Diare, Batita, Perilaku Ibu 

 
 

1. PENDAHULUAN  
Diare merupakan masalah 

kesehatan yang penting di Indonesia, 
karena angka morbiditasnya masih 
cukup tinggi. Penanganan diare yang 
dilakukan secara baik selama ini 
membuat angka kematian akibat diare 
dalam 20 tahun terakhir menurun tajam 
(Ira 2002). Diare hingga kini masih 
merupakan penyebab utama kesakitan 
dan kematian pada bayi dan anak-anak. 
Saat ini morbiditas (angka kesakitan) 
diare di Indonesia mencapai 195 per 
1000 anak dan angka ini merupakan 
yang tertinggi di antara negara-negara di 
Asean (Yasir,2009). 

Data Departemen Kesehatan RI 
menunjukkan 5.051 kasus diare 
sepanjang tahun 2008 lalu di 12 
provinsi. Jumlah ini meningkat drastis 
dibandingkan dengan jumlah pasien 
diare pada tahun 2006, tercatat 2.159 
orang di Jakarta yang dirawat di rumah 

sakit akibat menderita diare. Melihat 
data tersebut dan kenyataan bahwa 
masih banyak kasus diare yang tidak 
dilaporkan, Departemen Kesehatan 
menganggap diare merupakan isu 
prioritas kesehatan di tingkat lokal dan 
nasional karena punya dampak besar 
pada kesehatan masyarakat. 

Terjadinya diare pada batita tidak 
terlepas dari peran faktor resiko 
terutama yang berhubungan dengan 
interaksi perilaku ibu dalam terjadinya 
diare yaitu dalam mengasuh anak dan 
lingkungannya. Selain itu perilaku ibu 
termasuk faktor  resiko yang ikut 
berperan dalam terjadinya kasus diare 
yang meliputi kebersihan diri, 
penyediaan air bersih, sanitasi makanan 
dan kebersihan rumah. Pengetahuan ibu 
tentang cara pengolahan dan penyiapan 
makanan yang sehat dan bersih 
Pengetahuan dan kesadaran orang tua 
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terhadap masalah kesehatan batitanya 
tentu sangat penting agar anak yang 
sedang mengalami diare tidak jatuh 
pada kondisi yang lebih buruk. Ibu 
berperan besar dalam menentukan 
penyebab anak terkena diare. Bayi dan 
batita yang masih menyusu dengan ASI 
ekslusif umumnya jarang diare karena 
tidak terkontaminasi dari luar. Susu 
formula dan makanan pendamping ASI 
dapat terkontaminasi bakteri dan virus  
(Medicaster, 2006). 

Dari hasil study pendahuluan di 
Rumah Sakit HKBP Balige ternyata 
jumlah anak yang terkena diare berkisar 
260 orang anak pada tahun 2010 dan 
jumlah batita yang terkena diare 
berjumlah 228 batita. Hal inilah yang 
mendorong peneliti untuk melakukan 
penelitian untuk melakukan penelitian 
tentang “ Hubungan Perilaku Ibu 
Terhadap Terjadinya Diare Pada Batita 
Di Rumah Sakit HKBP Balige tahun 
2011” 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. PERILAKU 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau 
aktifitas organisme    (makhluk hidup) 
yang bersangkutan. Perilaku manusia 
berasal dari dorongan yang ada dalam 
diri manusia, sedangkan dorongan 
merupakan usaha untuk memenuhi 
kebutuhan yang ada dalam diri manusia. 
Skinner seorang ahli psikologi, 
merumuskan bahwa perilaku merupakan 
respon atau reaksi seseorang terhadap 
stimulus (rangsangan dari luar). 

Menurut Notoatmodjo (2007), 
prosedur pembentukan perilaku adalah 
operant respon untuk membentuk jenis 
respon atau perilaku, diperlukan adanya 
suatu kondisi tertentu yang disebut 
operant conditing. Untuk membentuk 
perilaku operant conditing menurut 
Skiner sebagia berikut : 

1. Melakukan identifikasi tentang hal-
hal yang merupakan penguat atau 

reinforcer berupa hadiah-hadiah atau 
rewards bagi perilaku yang dibentuk. 

2. Melakukan anlisis untuk 
mengidentifikasi komponen-
komponen kecil yang membentuk 
perilaku-perilaku yang dikehendaki. 
Kemudian komponen-komponen 
tersebut disusun menuju 
terbentuknya perilaku yang 
dimaksud. 

3. Menggunakan secara urut 
komponen-komponen tersebut 
sebagai tujuan  sementara, 
mengidentifikasi reinforcer atau 
hadiah untuk masing-masing  
komponen tersebut. 

4. Melakukan pembentukan perilaku 
dengan menggunakan urutan 
komponen perilaku yang telah 
disusun. Apabila komponen pertama 
telah dilakukan, maka hadiahnya 
diberikan. Hal ini akan 
mengakibatkan komponen atau 
perilaku (tindakan) tersebut 
cenderung akan sering dilakukan.  

Menurut Notoatmodjo (2003), bentuk 
perilaku terdiri dari yaitu :  
a. Bentuk pasif (cover Behaviour) 

adalah responinternal yaitu yang 
terjadi didalam diri manusia dan 
secara langsung dapat terlihat oleh 
orang lain, misalnya berpikir, 
tanggapan atau sifat batin dan 
pengetahuan. 

b. Bentuk Aktif (operant behabviour) 
adalah apabila perilaku itu jelas dapat 
diobservasi secara langsung . 

Berdasarkan batasan perilaku maka 
perilaku kesehatan adalah suatu respon 
seseorang (organisme) terhadap 
stimulus atau objek yang berkaitan 
dengan sakit atau penyakit, system 
pelayanan kesehatan, makanan dan 
minuman serta lingkungan. Dari batasan 
ini, perilaku kesehatan diklasifikasikan 
menjadi tiga kelompok:  
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1. Perilaku Pemeliharaan Kesehatan 
(Health Maintanance) 
Adalah perilaku atau usaha-usaha 
seseorang untuk memelihara atau 
menjaga kesehatan agar tidak sakit 
dan usaha untuk penyembuhan 
bilamana sakit. 

2. Perilaku Pencarian Pengobatan 
(Health Seeking Behaviour) 
Perilaku ini menyangkut upaya atau 
tindakan seseorang pada saat 
menderita penyakit atau kecelakaan. 
Tindakan atau perilaku ini dimulai 
dari mengobati sendiri (self 
treatment) sampai mencari 
pengobatan ke luar negeri. 

3. Perilaku Kesehatan Lingkungan  
Bagaimana seseorang merespon 
linkungan, baik lingkungan fisik 
maupun sosial budaya dan 
sebagainya, sehingga lingkunga tidak 
mempengaruhi kesehatannya. 

 
2.2. Diare 

Diare adalah keadaan frekuensi 
buang air besar lebih dari 4 kali pada 
bayi dan lebih dari 3 kali pada anak, 
dapat berwarna hijau, atau dapat pula 
bercampur lendir dan darah (Ngastiyah, 
2005).  Diare adalah berak encer 
biasanya empat kali atau lebih dalam 
sehari, kadang-kadang disertai muntah, 
badan lesu atau lemah, panas, tidak 
nafsu makan, terdapat darah dan lendir 
dalam kotoran (Dinas Kesehatan, 2003). 
Diare adalah buang air besar dengan 
frekuensi yang tidak normal 
(meningkat) dan konsistensi tinja yang 
lebih lembek atau cair (Suharyono, 
2008). 

Menurut Ngastiyah (2005), faktor 
penyebab diare terbagi atas: 
a. Faktor Infeksi 

1. Infeksi Enteral : infeksi saluran 
pencernaan makanan yang 
merupakan penyebab utama diare 
pada anak. 

2. Infeksi Parenteral ialah infeksi di 
luar alat pencernaan makanan 
seperti : otitis media akut (OMA), 
tonsillitis / tonsilofaringitis, 
bronkopneumonia, ensefalitis, dan 
sebagainya. 

b. Faktor Malabsorbsi  
c. Faktor Makanan  
d. Faktor Psikologis 

Menurut  Arief Mansjoer (2005), 
gambaran klinis penyakit diare : 

a. Awalnya anak akan menjadi rewel 
dan gelisah  

b. Nafsu makan berkurang 
c. Demam 
d. Tinja makin cair, mungkin 

mengandung darah dan lendir 
e. Muntah 
f. Warna tinja berubah menjadi 

kehijau-hijauan karena tercampur 
empedu 

g. Anus dan sekitarnya lecet karena 
tinja menjadi asam 

h. Bila telah banyak kehilangan air 
dan elektrolit terjadilah gejala 
dehidrasi 

i. Berat badan menurun 
j. Tonus dan turgor kulit berkurang 
k. Selaput lendir mulut dan bibir 

kering 
Hasil penelitian terakhir 

menunjukkan bahwa cara pencegahan 
yang benar dan efektif yang dapt 
dilakukan adalah 
a. Memberikan ASI 

ASI adalah makanan paling baik 
untuk bayi. Komponen zat makanan 
tersedia dalam bentuk yang ideal dan 
seimbang untuk dicerna dan diserap 
secara optimal oleh bayi. ASI saja 
sudah cukup untuk menjaga 
pertumbuhan sampai umur 4-6 bulan.  

b. Memperbaiki makanan pendamping 
ASI. 

Pemberian makanan pendamping 
ASI adalah saat bayi secara bertahap 
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mulai dibiasakan dengan makanan 
orang dewasa. Masa tersebut merupakan 
masa yang berbahaya bagi bayi sebab 
perilaku pemberian makanan 
pendamping ASI dapat menyebabkan 
meningkatnya resiko terjadinya diare 
ataupun penyakit lain yang dapat 
menyebabkan kematian. Perilaku 
pemberian makanan pendamping ASI  
yang baik meliputi perhatian kapan, apa 
dan bagaimana makanan pendamping 
ASI diberikan. 
c. Menggunakan Air Bersih yang 

Cukup 
Sebagian besar kuman infeksius 
penyebab diare ditularkan melalui 
jalur fecal oral. Mereka dapat 
ditularkan dengan memasukkan ke 
dalam mulut cairan atau benda yang 
tercemar dengan tinja, misalnya air 
minum, jari-jari tangan, makanan 
yang disiapkan dalam panci yang 
dicuci dengan air  tercemar. 
Masyarakat dapat mengurangi resiko  
terhadap serangan diare yaitu dengan 
menggunakan air bersih dan 
melindungi air tersebut dari 
kontaminasi mulai dari sumbernya 
sampai penyimpanan di rumah. 

d. Mencuci tangan 
Kebiasaan yang berhubungan dengan 
kebersihan perorangan yang penting 
dalam penularan kuman diare adalah 
mencuci tangan. Mencuci tangan 
dengan sabun terutama sesudah 
buang air besar, sesudah membuang 
tinja anak, sebelum menyiapkan 
makanan, sebelum menyuapi  anak 
makan, dan sebelum makan 
mempunyai dampak dalam kejadian 
diare. 

e. Menggunakan Jamban 
Pengalaman di beberapa negara 
membuktikan bahwa upaya 
penggunaan jamban mempunyai 
dampak yang besar dalam penurunan 
resiko terhadap penyakit diare. Yang 

harus diperhatikan keluarga dalam 
hal ini adalah  
 Keluarga harus mempunyai 

jamban yang berfungsi dengan 
baik dan dapat dipakai oleh 
seluruh anggota keluarga  

 Bersihkan jamban secara teratur 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan 
adalah desain penelitian cross sectional, 
yaitu suatu metode yang merupakan 
rancangan penelitian dengan melakukan 
pengukuran atau pengamatan pada saat 
bersamaan (sekali waktu), dengan 
melakukan penelitian deskriptif, yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan 
perilaku ibu terhadap terjadinya diare 
pada batita di Rumah Sakit Umum  
HKBP Balige tahun 2012 

  
Sampel  
Sampel merupakan bagian dari populasi 
yang akan diteliti atau sebagian jumlah 
dari karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Menurut Arikunto (2006)., 
bila total populasi lebih dari 100, maka 
pengambilan sampel sekitar 10%-15% 
atau 20%-25% dimana  total populasi 
berjumlah 228 ibu yang mempunyai 
batita yang terkena diare dan peneliti 
mengambil 10% dari total populasi. 
Maka sampel pada penelitian ini adalah 

ଵ
ଵ

 ܺ 228 =22. 

Pengambilan sampel secara aksidental 
(accidental) yang  dilakukan dengan 
mengambil kasus atau responden yang 
kebetulan ada atau tersedia. Jumlah 
sampel yang diambil yaitu sebanyak 22 
ibu yang mempunyai batita. 
 
4. HASIL dan PEMBAHASAN 

Dari kuesioner yang telah 
disebarkan kepada 22 ibu yang 
mempunyai batita di Rumah Sakit 
HKBP Balige maka diperoleh data yang 
kemudian diolah dan dianalisis serta 
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disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.  
 
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Di Rumah Sakit 
HKBP Balige 

No Pengetahuan Jumlah Persentase 
1 Baik 16 72,7 % 
2 Tidak Baik 6 27,3 % 
 Jumlah 22 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 
dilihat bahwa responden yang 
berpengetahuan baik berjumlah 16 

orang (72,7 %) dan yang 
berpengetahuan tidak baik berjumlah 6 
orang (27,3 %). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap di Rumah Sakit HKBP 
Balige 

No Sikap Jumlah Persentase 
1 Setuju  14 63,6 % 
2 Tidak Setuju 8 36,4 % 
 Jumlah 22 100 % 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat 
dilihat bahwa responden yang bersikap 
setuju berjumlah 14 orang (63,6 %) dan 

yang bersikap tidak setuju berjumlah 8 
orang (36,4 %). 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tindakan di Rumah Sakit 
HKBP Balige 

No Tindakan Jumlah Persentase 
1 Baik 15 68,2 % 
2 Tidak Baik 7 31,8 % 
 Jumlah 22 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 
dilihat bahwa responden yang 
bertindakan baik berjumlah 15 orang 

(68,2 %) dan yang bersikap tidak baik 
berjumlah 7 orang (31,8 %). 

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan dengan terjadinya 
diare di Rumah Sakit  HKBP Balige 

No Pengetahuan 
Terjadinya diare pada batita Total Terjadi Diare Tidak Terjadi 
F % F % F % 

1 Baik 4 25 % 12 75 % 16 100 % 
2 Tidak Baik 6 100 % 0 0 6 100% 
 Jumlah 10  12  22 100 % 

 

Berdasarkan tabel  diatas dapat 
dilihat bahwa responden yang 

berpengetahuan baik dengan terjadinya 
diare pada batita berjumlah 4 orang 
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(25%) dan yang berpengetahuan  tidak 
baik  dengan terjadinya diare berjumlah 
6 orang (100 %). Responden yang 

berpengetahuan baik dengan tidak 
terjadinya diare sebanyak 12 responden 
(75%).   

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap  Dengan Terjadinya 
Diare Di Rumah Sakit HKBP Balige 

No Sikap 
Terjadinya diare pada batita 

Total 
Terjadi Diare Tidak Terjadi 
F % F % F % 

1 Setuju 3 20% 12 80% 15 100% 

2 Tidak Setuju 7 100% 0 0 7 100% 

 Jumlah 10  12  22 100% 
 

Berdasarkan tabel  diatas dapat 
dilihat bahwa responden yang bersikap 
setuju dengan terjadinya diare pada 
batita berjumlah 3 orang (20%) dan 
yang bersikap tidak setuju dengan 

terjadinya diare  berjumlah 7 orang 
(100%). Responden yang bersikap  
setuju dengan tidak terjadinya diare 
sebanyak 12 responden (80%).   

 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tindakan  dengan terjadinya 
diare di Rumah Sakit HKBP Balige 

No Tindakan 
Terjadinya diare pada batita Total Terjadi Diare Tidak Terjadi 
F % F % F % 

1 Baik 5 29,4% 12 70,6% 17 100% 
2 Tidak Baik 5 100% 0 0 5 100% 
 Jumlah 10  12  22 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 
dilihat bahwa responden dengan 
tindakan baik dengan terjadinya diare 
pada batita berjumlah 5 orang (29,4 %) 
dan responden dengan tindakan  baik 

dengan terjadinya diare  berjumlah 5 
orang (100 %). Responden dengan 
tindakan  baik dengan tidak terjadinya 
diare sebanyak 12 responden( 70,6 %).   

 

Tabel 7. Hasil Uji Chi Square Hubungan Perilaku Ibu Terhadap Terjadinya Diare Pada 
Batita Di Rumah Sakit  HKBP Balige 

Perilaku 
Terjadinya Diare Pada Batita Total p value Terjadi Diare Tidak Terjadi 
F % F % F % 

Pengetahuan       
0.003 Baik 4 25 % 12 75% 16 100% 

Tidak Baik 6 100% 0 0 6 100% 
Total 10  12  22 100%  
Sikap       

0.005 Setuju  3 20% 12 80% 15 100% 
Tidak Setuju 7 100% 0 0 7 100% 
Total 10  12  22 100%  
Tindakan       0.001 
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Baik 5 29.4% 12 70.6% 17 100% 
Tidak Baik 5 100% 0 0 5 100% 
Total 10  12  22 100%  

Berdasarkan tabel  diatas, hasil uji 
Chi-Square (Pearson Chi-Square) 
dilakukan untuk mengetahui hubungan 
Perilaku Ibu Terhadap Terjadinya Diare 
Pada Batita. Dengan Terjadinya Diare 
Pada Batita, diperoleh nilai p value = 
0.000 (p<0.05) dengan tingkat 
kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan 
secara statistik bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
perilaku ibu terhadap terjadinya diare 
pada batita . 

Berdasarkan hasil analisis Chi-
Square (Pearson Chi-Square) 
Pengetahuan dengan terjadinya diare 
diperoleh nilai p value = 0.003 (p < 
0.05) dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Hal ini menunjukkan hasil statistik 
bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan dengan 
terjadinya diare. 

 
5. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa rersponden yang 
berpengetahuan baik bejumlah 16 
orang, dan responden yang 
berpengetahuan baik dengan 
terjadinya diare sebanyak 4 orang 
(25%). Dari hasil penelitian 
tersebut diketahui yaitu masih ada 
responden yang mempunyai 
pengetahuan baik mmepunyai batita 
yang memderita diare seharusny hal 
ini tidak terjadi karena semakin 
tingggi pengetahuan maka diare 
tidak terjadi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa 
responden yang bersikap baik 
dengan terjadinya diare pada batita 
berjumlah 3 orang (20%) dan yang 

bersikap tidak baik dengan 
terjadinya diare  berjumlah 7 orang 
(100%). Drai hasil penelitian dilihat 
bahwa responden yang bersikap 
tidak baik dengan terjadinya diare 
lebih dominan daripada responden 
yang berpengetahuan tidak baik dan 
bertindakan tidak baik dengan 
terjadinya diare pada batita. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa 
responden dengan tindakan baik 
dengan terjadinya diare pada batita 
berjumlah 5 orang (29,4%) dan 
responden dengan tindakan  baik 
dengan terjadinya diare  berjumlah 
5 orang (100%).  
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Abstrak 

Pubertas merupakan masa transisi dan tahapan kritis yang dialami oleh anak-anak yang 
mengalami akil baligh.  Masa ini ditandai dengan adanya perubahan fisik, yang 
melahirkan konsekuensi perubahan hormonal dan mempengaruhi kondisi psikologis 
dan emosi anak.tidk jarang orangtua merasa cemas akan perubahan – perubahan yang 
dialami oleh remaja. Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif Analitik dengan 
disain “cross sectional”. Dari hasil penelitian Perubahan remaja berdasarkan  
Antagonisme social merupakan salah satu perubahan yang paling mayoritas  di 
Kelurahan Balige 3 Kecamatan Balige yang mempengaruhi tingkat kecemasan dimana 
responden mayoritas antagonis seperti berlawanan arah dengan norma-norma yang ada 
yaitu seperti memberontak, memiliki emosi yang tidak terkendali dan contoh yang lain 
menimbulkan  tingkat kecemasan yang berat  pada orangtua.  
 
Kata kunci : Remaja, Pubertas, kecemasan orangtua  
 
 
1. PENDAHULUAN  

Masa remaja atau pubertas adalah 
usia antara 10 sampai 19 tahun dan 
merupakan peralihan dari masa kanak-
kanak menjadi dewasa. Peristiwa 
terpenting yang terjadi pada gadis 
remaja adalah datangnya haid pertama  
yang dinamakan menarche. Pada usia 
ini tubuh wanita mengalami perubahan 
dramatis, karena mulai memproduksi 
hormon-hormon seksual yang akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan sistem reproduksi. 
Tanda-tanda awal pubertas yang terlihat 
nyata adalah pembesaran payudara 
sedangkan yang terjadi pada pria 
pertama kali adalah mimpi basah 
(Soetjiningsih, 2004). 

Sebelum berakhirnya proses 
pertumbuhan dan perkembangan pada 
masa kanak-kanak tubuh telah 
mempersiapkan diri untuk mulai 
memasuki tahap kematangan. Kondisi 
inilah yang kemudian dikenal dengan 

tahap remaja-pubertas yang berarti anak 
telah memasuki usia kedewasaan. Yang 
mana pada masa ini organ reproduksi 
telah mengalami kematangan (Hurlock, 
1997).  

Saat ini banyak terjadi fenomena 
yang sangat memprihatinkan dikalangan 
remaja; seperti sikap arogan dengan 
menjadikan terminology. Seperti 
melakukan penyimpangan seksual (free 
sex, married by accident), 
mengkonsumsi minuman keras, 
narkoba, aborsi dan tawuran yang sering 
terjadi pada remaja.   

Dapat dimengerti bahwa akibat 
yang luas dari masa puber pada keadaan 
fisik remaja juga mempengaruhi sikap 
dan prilaku. Namun ada bukti yang 
menunjukkan bahwa perubahan dalam 
sikap dan prilaku yang terjadi pada saat 
ini lebih merupakan akibat dari 
perubahan sosial. Semakin sedikit 
simpati, perhatian serta pola asuh  yang 
diterima anak puber dari orang tua dan  
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semakin besar pula keinginan remaja 
untuk menyimpang (Hurlock B. 
Elizabeth, 1997 ). 

Dalam menghadapi masa pubertas 
banyak dijumpai orang tua yang 
mengalami cemas. Cemas atau ansietas 
adalah respon tanpa objek yang spesifik 
yang secara subjektif dialami dan 
kehidupan secara internasional dan 
merupakan bagian dari kehidupan 
sehari-hari menghasilkan peringatan 
yang berharga dan penting upaya 
memelihara keseimbangan diri dan 
melindungi diri ( Suliswati, 2005 ). 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Kecemasan  

Kecemasan merupakan respons 
individu terhadap suatu keadaan yang 
tidak menyenangkan dan dialami oleh 
semua makhluk hidup dalam kehidupan 
sehari-hari. Kecemasan merupakan 
pengalaman subjektif dari individu dan 
tidak dapat diobservasi secara langsung 
serta merupakan suatu keadaan emosi 
tanpa objek yang spesifik (Suliswati, 
2005). 
Adapun tingkat kecemasan dapat 
digolongkan dalam: 
1. Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan berhubungan 
dengan ketegangan dalam kehidupan 
sehari-hari.Pada tingkat ini lahan 
persepsi meningkat dan individu 
akan berhati-hati dan 
waspada.Individu akan terdorong 
untuk belajar dan menghasilkan 
pertunbuhan dan kreatifitas. 

2. Kecemasan Sedang 
Pada tingkat ini individu akan 
memusatkan pada hal yang penting 
dan mengenyampingkan hal yang 
lain sehingga individu akan 
mengalami perhatian yang lebih 
terarah. 

3. Kecemasan Berat 

Pada tingkat ini lapangan persepsi 
individu menjadi sangat sempit. 
Individu cenderung untuk 
memusatkan pada sesuatu yang 
terinci dan spesifik dan tidak berfikir 
tentang hal lain.Semua perilaku 
ditujukan untuk mengurangi 
ketegangan individu memerlukan 
banyak pengarahan untuk dapat 
memusatkan pada suatu area lain. 

4. Kecemasan Panik 
Pada tingkat ini individu mengalami 
kehilangan kendali dan tidak mampu 
sesuatu walaupun dengan 
pengarahan, pada saat panik akan 
terjadi peningkatan aktifitas 
motorik,menurunyya kemampuan 
berhubungan dengan orang lain. 

Reaksi Kecemasan dapat digolongkan 
dalam : 
1. Konstruktif 

Individu termotivasi untuk belajar 
mengadakan perubahan terutama 
perubahan  terhadap perasaan 
tidak nyaman dan terfokus pada 
kelangsungan hidup. 

2. Destruktif 
Individu bertingkah laku maladaptif 
dan disfungsional (Suliswati, 2005) 

 
2.2. Pubertas  
 Masa remaja atau pubertas adalah 
usia antara 10 sampai 19 tahun dan 
merupakan peralihan / transisi dari masa 
kanak-kanak menjadi dewasa. Dimana 
terjadi perubahan secara fisik dan 
psikologi, meningginya emosi, 
menuntut kebebasan, sulit  beradaptasi 
terhadap tumbuh kembang yang 
dialaminya, termasuk pembentukan 
konsep diri, perubahan peran dan minat 
yang menimbulkan masalah baru ( 
Hurlock. B Elizabeth, 2001 ) 

Yang menjadi ciri – ciri remaja adalah : 
a. Masa remaja sebagai Periode yang 

Penting 
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Pada periode remaja baik akibat 
langsung maupun akibat jangka 
panjang tetap penting. Ada periode 
yang penting akibat fisik dan 
psikologis. Pada periode remaja 
kedua – duanya sama penting. 

b. Masa Remaja sebagai Periode 
Peralihan 

Peralihan tidak berarti 
terputusnya dengan atau berubah dari 
apa yang telah terjadi sebelumnya, 
melainkan lebih – lebih sebuah 
peralihan dari satu tahap 
perkembangan ke tahap berikutnya. 
Artinya apa yang telah terjadi 
sebelumnya akan meninggalkan 
bekasnya pada apa yang terjadi 
sekarang dan yang akan dating. 
Misalnya masa kanak – kanak ke 
masa dewasa, anak harus 
meninggalkan segala sesuatu yang 
bersifat kekanak – kanakan dan juga 
harus mempelajari pola prilaku dan 
sikap baru untuk menggantikan 
prilaku dan sikap yang ditinggalkan. 

c. Masa Remaja sebagai Periode 
Perubahan. 
 Pertama, meningginya emosi yang 

intensitasnya bergantung pada 
tingkat perubahan fisik dan 
psikologis yang terjadi.  

 Kedua, perubahan tubuh, minat dan 
peran serta nilai – nilai yang 
diharapkan oleh kelompok sosial 
untuk dipesankan, menimbulkan 
masalah baru. 

 Sebagian besar remaja bersikap 
ambivalen terhadap setiap 
perubahan.  

d. Masa Remaja sebagai Usia 
Bermasalah 

Setiap periode mempunyai 
masalahnya sendiri – sendiri, namun 
masalah masa remaja sering menjadi 
masalah yang sulit di atasi baik oleh 
anak laki – laki maupun perempuan 

e. Masa Remaja sebagai Masa Mencari 
Identitas 

Identitas diri yang dicari remaja 
berupa usaha untuk menjelaskan 
siapa dirinya dan apa peranannya 
dalam masyarakat 

f. Masa Remaja sebagai Usaha yang 
Menimbulkan Ketakutan 

g. Masa Remaja sebagai Masa yang 
Tidak Realistik 

h. Masa Remaja sebagai Ambang Masa 
Dewasa. 

1. Perubahan Fisik Pada Remaja : 
a. Tinggi  

Rata – rata anak perempuan 
mencapai tinggi yang matang antara 
usia tujuh belas dan delapan belas 
tahun, dan rata – rata anak laki – laki 
kira – kira setahun sesudahnya. 
b. Berat  

Perubahan berat badan 
mengikuti jadwal yang sama dengan 
perubahan tinggi. Tetapi berat badan 
sekarang tersebar ke bagian – bagian 
tubuh yang tadinya hanya 
mengandung sedikit lemak atau tidak 
mengandung lemak sama sekali. 

c. Proporsi tubuh 
Berbagai anggota tubuh lambat 

laun mencapai perbandingan tubuh 
yang baik. Misalnya, badan melebar 
dan memanjang sehingga anggota 
badan tidak lagi kelihatan terlalu 
panjang 
d. Organ seksual 

Baik organ seks pria dan wanita 
mencapai ukuran yang matang pada 
akhir masa remaja tapi fungsinya 
belum matang sampai beberapa tahun 
kedepan 
e. Ciri – ciri Sekunder pada  remaja 
Wanita 
1. Pinggul membesar dan membulat 

sebagai akibat membesarnya 
tulang pinggul dan 
berkembangnya lemak di bawah 
kulit.  
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2. Payudara membesar dan putting 
susu semakin menonjol.  

3. Tumbuh rambut pada kemaluan, 
ketiak, lengan dan kaki. 
Kulit menjadi lebih kasar, lebih 
tebal dan lubang pori-pori 
bertambah       besar 

4. Suara menjadi lebih penuh dan 
merdu. 

5. Kelenjar keringat menjadi aktif 
dan timbul jerawat.  

6. Tubuh menjadi lebih bulat karena 
penumpukan lemak 

Ciri – ciri sekunder pada remaja Pria 
1. Otot – otot bertambah besar dan kuat  

terutama dada, lengan, paha dan     
kaki 

2. Tumbuh rambut disekitar kemaluan 
3. Kulit menjadi kasar, pori – pori 

meluas 
4. Kelenjar keringat menjadi aktif 

sehingga lebih banyak berkeringat 
dan sampai timbul jerawat. 

5. Suara lebih dalam dan besar 
6. Bahu dan dada melebar 
7. Tumbuh kumis dan jenggot. 

(Hurlock B. Elizabeth, 2002) 
 

2.3. Akibat Perubahan Remaja Pada 
Masa Pubertas 

 Ingin Menyendiri  
Remaja biasanya menarik diri dari 
teman – teman dan dari berbagai kegitan 
keluarga dan sering bertengkar dengan 
teman – teman dan dengan anggota 
keluarga. Remaja puber kerap melamun, 
betapa seringnya ia tidak mengerti dan 
diperlakukan dengan kurang baik dan ia 
mengadakan eksperimen seks melalui 

masturbasi. Gejala menarik ini 
mencakup ketidakinginan 
berkomunikasi dengan orang lain. 

 Antagonisme Sosial 
Remaja puber sering kali tidak mau 
bekerja sama, sering membantah dan 
menantang. Permusuhan terbuka antara 
dua seks yang berlainan diungkapkan 
dalam kritik dan komentar – komentar 
yang merendahakan, ditambah lagi 
ketika suatu keadaan tersebut tidak 
sesuai dengan apa yang dipikirkannya. 

 Hilangnya Kepercayaan Diri 
Anak remaja yang tadinya sangat yakin 
pada diri sendiri, sekarang menjadi 
kurang percaya diri dan takut akan 
kegagalan Karena daya tahan fisik 
menurun dan karena kritik yang bertubi 
– tubi datang dari orang tua dan teman – 
temannya. Banyak anak laki – laki dan 
perempuan setelah masa puber 
mempunyai perasaan rendah diri.  
 
 
3. METODE PENELITIAN  
      Penelitian ini memakai metode 
deskriptif Analitik dengan disain “cross 
sectional” yaitu suatu metode yang 
menggali beberapa variabel dalam 
waktu yang sama untuk mengukur 
bagaimana hubungan perubahan pada 
masa pubertas pada masa remaja dengan 
tingkat kecemasan orang tua 
menghadapi anak pada masa pubertas di 
Kelurahan Balige 3 Kecamatan Balige. 
Adapun desain penelitian ini dapat 
dilihat pada gambar berikut ini.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat kecemasan 
orang tua 

 Ringan  
 Sedang  
 Berat 
 Panik  

Perubahan  Pada  Masa 
Pubertas 

 Ingin Menyendiri 
 Antagonisme Sosial 
 Hilangnya kepercayaan 

Diri 
 

Variabel independent Variabel  dependent 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini merupakan 

hubungan perubahan remaja pada masa 
pubertas dengan tingkat kecemasan 
orangtua di Kelurahan Balige 3 
Kecamatan Balige Tahun 2013 
berdasarkan perubahan Ingin 

Menyendiri, Antagonisme sosial dan 
Hilangnya Kepercayaan Diri. 

Hasil pengumpulan data dan 
responden yang dilakukan dengan   
penyebaran kuesioner pada orangtua 
dengan jumlah responden sebanyak 30 
orang. 

 

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden perubahan remaja pada masa pubertas 
terhadap tingkat kecemasan orangtua di Kelurahan Balige 3 Kecamatan Balige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat 
diketahui bahwa jumlah responden yang 
mengalami perubahan pada masa 
pubertas yang mayoritas antagonism 

social sebanyak 16 orang (53,3%) dan 
yang minoritas perubahan tidak percaya 
diri sebanyak 9 orang (30%) 

 
Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat kecemasan orangtua 
terhadap perubahan remaja pada masa pubertas di Kelurahan Balige 3 Kecamatan 

Balige. 
Tingkat Kecemasan Frekuensi (Orang)             Persen (%) 
Ringan  1 3,3% 
Sedang 11 36,7% 
Berat   16 53,3% 
Panik 2 6,7% 
Jumlah 30 100% 

  

Berdasarkan tabel di atas dapat 
diketahui bahwa jumlah responden 
mayoritas dalam tingkat kecemasan 
Berat sebanyak 16 orang (53,3%) dan 
yang minoritas mengalami tingkat 
kecemasan ringan sebanyak 1 orang 
(3,3%).  

Analisa bivariat bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan 
yang bermakna antara Perubahan remaja 
pada masa Pubertas dengan Tingkat 
Kecemasan Orangtua di Kelurahan 
Balige 3 Kecamatan Balige Tahun 2010. 

Pengujian analisi bivariat dilakukan 
dengan menggunakan Uji Chi square . 
Alasan pemilihan analisis menggunakan 
Uji  Chi square, disebabkan variabel 
Independennya kategorik dan variabel 
Dependen juga kategorik. Analisis ini 
dikatakan bermakna (signifikan) bila 
hasil analisis menunjukkan adanya 
hubungan yang bermakna secara 
statistik antara variabel, yaitu dengan 
nilai p < 0,05 pada tingkat kepercayaan 
95 %. 

 

Perubahan Remaja Frekuensi 
(Orang) 

           Persen (%) 

Ingin Menyendiri 5 16,7 
Antagonisme social 16 53,3 
Hilang kepercayaan Diri 9 30 

Jumlah  30 100% 
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Tabel 3. Distribusi frekwensi hasil uji chi square hubungan perubahan remaja pada 
masa pubertas  dengan tingkat kecemasan orangtua di Kelurahan Balige 3 Kecamatan 

Balige. 

 
Berdasarkan tabel diatas terlihat 
bahwasanya proporsi responden 
berdasarkan perubahan remaja pada masa 
pubertas terhadap tingkat kecemasan 
orangtua mayoritas antagonism social 
dengan tingkat kecemasan berat sebanyak 
15 orang (93,75) dengan nilai p<0,05 
yaitu p=0,000 dan tingkat kepercayaan 95 
%, dan minoritas perubahan remaja pada 
masa pubertas terhadap tingkat 
kecemasan orangtua adalah menyendiri 
dengan kecemasan sedang 4 orang (80%). 

 
Pembahasan  

Hasil analisis univariat  remaja 
mengalami perubahan ingin menyendiri 
sebanyak 5  orang (16,7%) dan 
mayoritas untuk Tingkat kecemasan 
orang tua sedang 4 orang (80%), 
berdasarkan uji statistic Chi Square 
menunjukkan bahwa remaja yang 
menyendiri  mengakibatkan tingkat 
kecemasan terhadap orangtua dimulai 
dari yang mayoritas tingkat kecemasan 
ringan, sedang, berat dan panic dan dari 
hasil analisis juga ditemukan tingkat 
kecemasan  panic sebanyak 1 orang 
(20%) 

Berdasarkan hasil analisis Chi- 
Square (Fisher's Exact Test) perubahan 
remaja pada masa pubertas dengan 
tingkat kecemasan orangtua diperoleh 

nilai p value = 0,045 ( p < 0,05 ) dengan 
tingkat kepercayan 95%. Hal ini 
menunjukkan secara statistik terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
perubahan remaja pubertas  dengan 
tingkat kecemasan orangtua. 

Perubahan remaja menjadi 
menyendiri seperti tidak mau 
berinteraksi dengan sesamanya, tidak 
mau di ajak bepergian padahal sebelum 
masuk kepada masa pubertas remaja 
tersebut merupakan orang yang sering 
jalan-jalan, suka melamun dari remaja 
yang periang. Perubahan menyendiri 
pada remaja tersebut diakibatkan karena 
seiring dengan pubertas terjadi 
perubahan fisik pada dirinya ditambah 
lagi terjadi perubahan fisik yang tidak 
diinginkan sehingga ketika terjadi 
perubahan fisik tersebut para remaja 
sulit untuk menempatkan identitas 
dirinya, seperti “apakah dia seorang 
anak atau dewasa, apakah cita-citanya 
akan tercapai”, sehingga dengan adanya 
timbul pendapat tersebut pada remaja 
membuat remaja itu sendiri untuk 
mencari sendri, dengan tidak mau 
dibantu oleh orang lain karena remaja 
takut dikatakan gagal yang bisa 
membuat remaja menjadi malu  dan 
juga merasa dapat melakukannya  
sendiri, sehingga remaja tersebut sibuk 

 Tingkat Kecemasan  
Total 

P 
Value 

Perubahan Remaja Ringan Sedang Berat Panik 
 f % f % f % f % f %  
Menyendiri 0 0 4 80 0 0 1 20 5 100 0,045 

 Antagosme social 0 0 0 0 15 93,75 1 6,25 16 100 0,000 

Hilangnya kepercayaan 
diri sendiri 

1 11,1 7 77,8 1 11,1 0 0 9 100 0,004 

Total          30 100  
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dengan pencarian identitasnya tanpa ada 
yang mendampingi dan tidak peduli 
dengan lingkungannya dengan kata lain 
sibuk dengan dirinya sendiri atau 
menyendiri. 

Menurut Hurlock (2001) 
mengatakan bahwa banyak hal yang 
menyebabkan  perubahan-perubahan 
remaja pada masa pubertas sering  
timbul yang dapat meningkatkan tingkat 
kecemasan orangtua ketahap tingkat 
kecemasan dimulai dari yang ringan, 
sedang, berat dan panic, bahkan para 
orang tua akan mengalami kecemasan 
ketika terjadi perubahan pada remaja 
saat pubertas, tetapi tingkat kecemasan 
tersebut dapat menjadi kecemasan 
sedang bahkan ringan karena perubahan 
menyendiri biasanya terjadi di dalam 
keluarganya tidak terlalu mengganggu 
lingkungan sekitarnya atau dengan kata 
lain tidak terlalu berpengaruh dengan 
dunia luar sehingga kecemasan yang 
terjadi hanya sebatas sedang bahkan 
ringan, tetapi perubahan remaja pada 
masa pubertas berdasarkan ingin 
menyendiri juga dapat membuat tingkat 
kecemasan yang berat bahkan panic 
ketika remaja tersebut sudah tidak 
mempedulikan lingkungan luarnya . 

Hasil analisis univariat   mayoritas 
perubahan remaja pada masa pubertas 
mayoritas  mengalami perubahan 
antagonisme sosial sebanyak 16 orang 
(53,3%). Berdasarkan uji statistic Chi 
Square menunjukkan bahwa mayoritas 
remaja yang mengalami perubahan 
antagonisme  mengakibatkan tingkat 
kecemasan  yang berat 15 orang 
(93,75%). 

Berdasarkan hasil analisis Chi- 
Square (Fisher's Exact Test) perubahan 
remaja pada masa pubertas dengan 
tingkat kecemasan orangtua diperoleh 
nilai p value = 0,000 (p < 0,05) dengan 
tingkat kepercayaan 95%. Hal ini 
menunjukkan secara statistik terdapat 
hubungan yang bermakna antara 

perubahan remaja pubertas bedasarkan 
antagonisme sosial  dengan tingkat 
kecemasan orangtua. 

Perubahan remaja pada masa 
pubertas berdasarkan  antagonism social 
dapat mengakibatkan kecemasan yang 
berat bahkan panic dibandingkan 
dengan perubahan remaja yang lain 
yang pada masa pubertas yang 
diakibatkan remaja pada masa pubertas 
cenderung memiliki emosi yang tidak 
stabil dan lebih menonjol, ditambah lagi 
dapat disebabkan karena remaja pada 
masa pubertas bersifat ambivalen yaitu 
menginginkan dan selalu menuntut 
kebebasan sehingga sering 
menimbulkan kekacauan, sehingga 
terjadi kecemasan yang berat bahkan 
panic karena perubahan berdasarkan 
antagonism sosial tersebut akan 
menguras perhatian orang tua terhadap 
perubahannya dimana perubahan 
tersebut sangat berpengaruh dengan 
dunia luar yang dapat berdampak 
negative  seperti tauaran yang 
dikarenakan emosi yang tidak stabil, 
dan perubahan antagonism social 
tersebut membutuhkan mekanisme 
koping keluarga yang kuat, 

Pada penelitian di Kelurahan Balige 
3  Kecamatan Balige  ditemukan banyak 
kasus antagonisme social  seperti ada 
banyak remaja yang yang terlibat tauran 
antara sekolah bahkan ada antar 
kampung sekitar, terdapat juga ada 
perilaku merusak barang-barang umum 
seperti telepon umum dan dinding-
dinding lingkungan sekitar yang ditulis-
tulis, terdapat juga balapan liar di jalan 
raya lingkungan sekitar dan sudah 
terdapat banyak korban yang mengalami 
kecelakaan karena kegiatan tersebut. 

Hasil analisis univariat perubahan 
remaja pada masa pubertas berdasarkan 
perubahan hilangnya kepercayaan diri 
sendiri sebanyak 9 orang (30%). 
Berdasarkan uji statistic Chi Square 
menunjukkan bahwa mayoritas remaja 



Jurnal Keperawatan HKBP Balige, Vol.1 No.1, Juni 2013                                               ISSN 2338-3690 
 

89 
 

yang mengalami perubahan 
antagonisme  mengakibatkan tingkat 
kecemasan  yang sedang  7 orang 
(77,8%). 

Berdasarkan hasil analisis Chi- 
Square (Fisher's Exact Test) perubahan 
remaja pada masa pubertas dengan 
tingkat kecemasan orangtua diperoleh 
nilai p value = 0,004 (p < 0,05) dengan 
tingkat kepercayan 95%. Hal ini 
menunjukkan secara statistik terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
perubahan remaja pubertas berdasarkan 
hilangnya kepercayaan diri sendiri  
dengan Tingkat kecemasan orangtua. 

Di dalam melakukan penelitian 
tentang perubahan remaja pada masa 
pubertas berdasarkan hilangnya 
kepercayaan diri diakibatkan karena 
pada masa pubertas terjadi perubahan 
fisik pada remaja seperti hormone yang 
dapat menimbulkan jerawat pada remaja 
dan karena timbulnya jerawat tersebut 
merupakan kegelisahan terbesar pada 
remaja sehingga membuat dia tidak 
percaya diri untuk menonjolkan dirinya 
atau terjadi perubahan fisik yang tidak 
sesuai dengan yang diinginkannya yaitu 
dia memiliki tubuh yang gemuk, kulit 
yang yang hitam dan yang lainnya yang 
dia merasa tidak sesuai dengan 
penampilan teman sebayanya sehingga 
dapat menimbulkan ketidakpercayaan 
pada diri sendiri dan terkadang dapat 
membuat remaja putus asa sehingga 
menimbulkan kecemasan orangtua, 
tetapi kecemasan orangtua hanya 
sebatas sedang dan ringan karena tidak 
percaya pada diri sendiri, orangtua dapat 
memberikan dorongan atau motifasi 
terhadap remajanya dan kecemasannya 
hanya terbatas pada diri remajanya tidak 
terlalu berpengaruh terhadap orang lain 
atau sekitarnya sehingga tingkat 
kecemasannya lebih rendah dari 
Perubahan Antagonisme social.  
 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai hubungan 
perubahan remaja pada masa pubertas 
dengan tingkat kecemasan orangtua di 
Kelurahan Balige 3 kecamatan Balige, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, bahwa perubahan remaja 
pada masa pubertas berdasarkan 
perubahan ingin menyendiri , 
menyendiri seperti tidak mau 
bergabung dengan teman 
sepermainannya dan sering 
mengurung diri di rumah  
menimbulkan tingkat kecemasan 
sedang  pada orangtua di Kelurahan 
Balige 3 Kecamatan Balige. 

2. Perubahan remaja berdasarkan  
Antagonisme social merupakan salah 
satu perubahan yang paling 
mayoritas  di Kelurahan Balige 3 
Kecamatan Balige yang 
mempengaruhi tingkat kecemasan 
dimana responden mayoritas 
antagonis seperti berlawanan arah 
dengan norma-norma yang ada yaitu 
seperti memberontak, memiliki 
emosi yang tidak terkendali dan 
contoh yang lain menimbulkan  
tingkat kecemasan yang berat  pada 
orangtua . 

3. Perubahan remaja berdasarkan  
hilangnya kepercayaan diri sendiri 
merupakan perubahan remaja pada 
masa pubertas sebanyak  .Perubahan 
Hilangnya  kepercayaan diri  
membuat tingkat kecemasan  sedang. 
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Abstrak  
Nyeri merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan yang selalu  dirasakan oleh 
pasien postapendiktomi. Seseorang yang mengalami nyeri membutuhkan intervensi 
keperawatan untuk mengurangi nyerinya, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan 
terapi non farmakologis. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pemberian 
masase punggung dan teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan intensitas nyeri  pada 
pasien post appendiktomi. Jenis penelitian ini adalah Quasy Eksperimen. Dalam penelitian ini 
yang menjadi sampel adalah pasien post appendiktomi yang berjumlah 12 orang yakni 
kelompok masase punggung dan relaksasi nafas dalam. Dari hasil penelitian berdasarkan hasil 
analisis bivariat dengan menggunakan uji T Berpasangan didapatkan adanya perbedaan nilai 
rata-rata tingkat nyeri sebelum dan setelah perlakuan sebesar 1,75. Dari hasil analisis statistik 
dengan menggunakan uji T Berpasangan didapatkan nilai P = 0,017 < α=0,05 dimana ada 
perbedaan bermakna antara pre dan post intervensi, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh pemberian masase punggung dan teknik relaksasi nafas dalam yang signifikan 
terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post Appendiktomi. 
 
Kata Kunci : Relaksasi, Nafas dalam, nyeri, appendiktomi 
 
 
1. PENDAHULUAN

Tindakan operasi (appendiktomi) 
merupakan suatu ancaman potensial 
atau actual kepada integritas seseorang 
baik bio-psiko-sosial yang dapat 
menimbulkan respon berupa nyeri. Rasa 
nyeri tersebut biasanya timbul setelah 
operasi. Nyeri merupakan sensasi 
objektif, rasa yang tidak nyaman 
biasanya berkaitan dengan kerusakan 
jaringan actual dan potensial (Smeltzer, 
2002).  

Untuk menurunkan rasa nyeri pada 
pasien post appendiktomi, maka perlu 
dilakukan beberapa terapi seperti teknik 
masase punggung dan relaksasi nafas 
dalam. Salah satu strategi stimulasi kulit 
tertua dan paling sering digunakan 
adalah pemijatan atau penggosokan. 
Pijat dapat dilakukan dengan jumlah 
tekanan dan stimulasi yang bervariasi 

terhadap berbagai titik-titik pemicu 
miofasial diseluruh tubuh. Untuk 
mengurangi gesekan digunakan minyak 
atau lotion. Pijat akan melemaskan 
ketegangan otot dan meningkatkan 
sirkulasi. Pijat punggung memiliki efek 
relaksasi yang kuat dan, apabila 
dilakukan oleh orang lain yang penuh 
perhatian sehingga dapat memberikan 
rasa nyaman (Wilson, 2006). 

Selain masase, relaksasi nafas 
dalam juga sangat bermanfaat bagi 
pasien untuk mengurangi nyeri setelah 
operasi dan dapat membantu pasien 
relaks dan juga dapat meningkatkan 
kualitas tidur. Pasien diletakkan dalam 
posisi duduk untuk memberikan 
ekspansi paru yang maksimum dan 
memudahkan latihan nafas dalam 
beberapa kali, pasien diinstruksikan 
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untuk bernafas dalam-dalam dan 
menghembuskan melalui mulut 
(Smeltzer, 2002). 

Berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang pengaruh pemberian 
masase punggung dan teknik relaksasi 
nafas dalam terhadap penurunan 
intensitas nyeri pada pasien post 
appendiktomi di Zaal C RS HKBP 
Balige tahun 2011. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Nyeri 

Nyeri adalah pengalaman sensori 
dan emosional yang tidak 
menyenangkan akibat dari kerusakan 
jaringan yang actual atau potensial 
(Smeltzer, 2002). Nyeri adalah sensasi 
yang muncul akibat stimulus nyeri yang 
berupa biologis, zat kimia, panas, listrik 
serta mekanik (Prasetyo, 2010).  
Menurut Tamsuri (2007), faktor-faktor 
yang mempengaruhi respon nyeri adalah 
sebagai berikut: 
1) Usia  

Respon nyeri pada semua umur 
berbeda-beda dimana pada anak 
masih belum bisa mengungkapkan 
nyeri, sehingga perawat harus 
mengkaji respon nyeri pada anak. 
Pada orang dewasa kadang 
melaporkan nyeri jika sudah 
patologis dan mengalami kerusakan 
fungsi.  

2) Jenis kelamin 
Laki-laki dan wanita tidak berbeda 
secara signifikan dalam merespon 
nyeri, justru lebih dipengaruhi faktor 
budaya (tidak pantas kalau laki-laki 
mengeluh nyeri, wanita boleh 
mengeluh nyeri). 

3) Kultur 
Orang belajar dari budayanya, 
bagaimana seharusnya mereka 
berespon terhadap nyeri misalnya 
seperti suatu daerah menganut 
kepercayaan bahwa nyeri adalah 

akibat yang harus diterima karena 
mereka melakukan kesalahan, jadi 
mereka tidak mengeluh jika ada 
nyeri. 

4) Makna nyeri 
Berhubungan dengan bagaimana 
pengalaman seseorang terhadap nyeri 
dan dan bagaimana mengatasinya. 

5) Perhatian 
Tingkat seorang klien memfokuskan 
perhatiannya pada nyeri dapat 
mempengaruhi persepsi nyeri. 
Perhatian yang meningkat 
dihubungkan dengan nyeri yang 
meningkat, sedangkan upaya 
distraksi dihubungkan dengan respon 
nyeri yang menurun. Tehnik 
relaksasi, guided imagery merupakan 
tehnik untuk mengatasi nyeri. 

6) Ansietas 
Cemas meningkatkan persepsi 
terhadap nyeri dan nyeri bisa 
menyebabkan seseorang cemas. 

7) Pengalaman masa lalu 
 Seseorang yang pernah berhasil 

mengatasi nyeri dimasa lampau, dan 
saat ini nyeri yang sama timbul, 
maka ia akan lebih mudah mengatasi 
nyerinya. Mudah tidaknya seseorang 
mengatasi nyeri tergantung 
pengalaman di masa lalu dalam 
mengatasi nyeri.  

8) Pola koping 
Pola koping adaptif akan 
mempermudah seseorang mengatasi 
nyeri dan sebaliknya pola koping 
yang maladaptive akan menyulitkan 
seseorang mengatasi nyeri. 

9) Support keluarga dan sosial 
Individu yang mengalami nyeri 
seringkali bergantung kepada 
anggota keluarga atau teman dekat 
untuk memperoleh dukungan dan 
perlindungan. 
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Menurut Tamsuri (2006), 
penatalaksanaan nyeri adalah sebagai 
berikut : 
a. Pendekatan farmakologis 

1) Analgetik Opioid(narkotik) 
2) Nonopioid/NSAIDs(Nonsteroid 

Anti- Inflamation Drugs) dan 
adjuvant 

3) Ko- Analgesik 
b. Pendekatan non farmakologis 

Metode pereda nyeri non 
farmakologis biasanya mempunyai 
resiko yang sangat rendah. Meskipun 
tindakan tersebut bukan merupakan 
pengganti untuk obat-obatan, 
tindakan tersebut mungkin 
diperlukan atau tidak sesuai untuk 
mempersingkat episode nyeri yang 
berlangsung hanya beberapa detik 
atau menit. Dalam hal ini terutama 
saat nyeri hebat yang berlangsung 
berjam-jam atu berhari-hari, 
mengkombinasikan teknik non 
farmakologis dengan obat-obatan 
mungkin cara yang paling efektif 
untuk menghilangkan nyeri. 

Stimulus fisik : 
1) Masase kulit, memberikan efek 

penurunan kecemasan dan 
ketegangan otot. Rangsangan masase 
ini dipercaya akan merangsang 
serabut berdiameter besar, sehingga 
mampu memblok atau menurunkan 
impuls nyeri. 

2) Stimulasi kontralateral, member 
stimulasi pada daerah kulit disisi 
yang berlawanan dari daerah yang 
terjadi nyeri. 

3) AcuPressure ( Pijat refleksi), dengan 
menggunakan system akupuntur, 
tetapi member tekanan jari-jari pada 
berbagai titik organ. 

4) Range of Motion, untuk melemaskan 
otot-otot, memperbaiki sirkulasi 
darah, dan mencegah nyeri yang 
berkaitan dengan kekakuan dan 
immobilitas. 

Intervensi kognitif perilaku : 
a. Distraksi  

Pengalihan dari focus perhatian 
terhadap nyeri ke stimulus lain, 
missal melihat pertandingan, 
menonton televise, membaca Koran, 
melihat pemandangan, gambar 
termasuk distraksi visual sedangkan 
distraksi pendengaran diantaranya 
mendengarkan music yang disukai 
serta gemercik air. 

b. Relaksasi 
Dipercaya dapat menurunkan nyeri 
dengan merelaksasikan ketegangan 
otot yang mendukung rasa nyeri. 

c. Umpan balik tubuh (biofeedback) 
adalah mengatasi nyeri dengan 
memberikan informasi kepada klien 
tentang respon fisiologis terhadap 
nyeri yang dialami. 

d. Sentuhan terapeutik. 
 
2.2.Konsep Masase 

Masase adalah tindakan penekanan 
oleh tangan pada jaringan lunak, 
biasanya otot tendon atau ligamen, 
tanpa menyebabkan pergeseran atau 
perubahan posisi sendi guna 
menurunkan nyeri, menghasilkan 
relaksasi, dan/atau meningkatkan 
sirkulasi. Gerakan-gerakan dasar 
meliputi: gerakan memutar yang 
dilakukan oleh telapak tangan, gerakan 
menekan dan mendorong kedepan dan 
kebelakang menggunakan tenaga, 
menepuk-nepuk, memotong-motong, 
meremas-remas, dan gerakan meliuk-
liuk (Henderson, 2006). 

Menurut Pupung (2009) manfaat 
atau efek masase adalah sebagai berikut: 
1. Memperlancar peredaran darah 
2. Membantu pembentukan penerapan 

dan pembuangan sisa-sisa 
pembakaran dalam jaringan-jaringan. 

3. Masase  juga membantu pengaliran 
cairan lympa lebih cepat,  

4. Membantu kelancaran pengaliran 
cairan lympa didalam pembuluh-
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pembuluh lympa kecil ke lympa yang 
lebih besar yang dapat menurunkan 
intensitas  nyeri. 

2.3. Konsep Relaksasi Nafas Dalam 
Relaksasi adalah  status hilang dari 

ketegangan otot rangka dimana individu 
mencapainya melalui praktek teknik 
yang disengaja (Smeltzer, 2002). 
Pernafasan dalam adalah pernafasan 
melalui hidung, pernafasan dada rendah 
serta pernafasan abdominal dimana 
perut meluas secara perlahan saat 
menarik nafas dan mengeluarkan nafas 
(Smith, 2007). 

Menurut Ridwan (2002), setiap 
manusia mengambil 20,96% oksigen 
dengan volume tidal 350 ml, maka 
dalam satu detik manusia mengambil 
oksigen sebesar 73,36 ml. Dengan 
memaksimalkan pengembangan paru-
paru maka didapatkan volume inspirasi 
maksimal adalah 3000 ml dengan 
bernafas maka hemoglobin yang akan 
lebih banyak mengikat oksigen dengan 
perkiraan bahwa 1,34 ml x jumlah hb/g, 
bila Hb 14x 350 ml = 6566 g oksigen 
per detik yang terbawa oleh darah ke 
seluruh tubuh. Fungsi hemoglobin 
adalah mengikat oksigen dari paru-paru 
untuk diedarkan ke seluruh jaringan 
tubuh dan mengikat karbon dioksida 
dari jaringan tubuh dikeluarkan melalui 
paru-paru, jadi nafas dalam berguna 
sebagai sarana meditasi atau distraksi, 
sehingga focus pikiran pasien dialihkan 
terhadap nyeri sekaligus 
mengoptimalkan penghirupan oksigen 
bagi sel-sel yang mengalami stress atau 
injury. 

 
2.4. Konsep Apendiktomi 

Appendiktomi adalah suatu 
tindakan invasive untuk membuang 
appendiks yang lebih meradang 
(Arrasid, 2007). 

Apendiksitis adalah peradangan 
dari apendiks dan merupakan penyebab 

abdomen akut yang paling sering 
(Mansjoer,2000). 
Menurut Syamsyuhidayat, 2004 etiologi 
appendiksitis adalah :  
a. Fekalit/massa fekal padat karena 

konsumsi diet rendah serat. 
b. Tumor apendiks. 
c. Cacing ascaris. 
d. Erosi mukosa apendiks karena 

parasit E. Histolytica. 
e. Hiperplasia jaringan limfe. 

Menurut Mansjoer, 2000, etiologi 
appendiksitis adalah :  
1. Hiperflasia folikel limfoid. 
2. Fekalit. 
3. Benda asing. 
4. Striktur karena fibrosis akibat 

peradangan sebelumnya. 
5. Neoplasma. 

Adapun tanda dan gejala pada post 
appendiktomi adalah: 
a. Nyeri daerah operasi 
b. Lemas 
c. Haus 
d. Mual, kembung 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah Quasy 
Eksperimen yang menggambarkan 
pengaruh pemberian masase punggung 
dan tekhnik relaksasi nafas dalam 
terhadap penurunan intensitas nyeri 
pada pasien post operasi appendiktomi 
di Zaal C RS HKBP Balige tahun 2011 
dengan menggunakan rancangan “pre 
test-post test design” dimana intensitas 
nyeri subjek penelitian diamati sebelum 
melakukan intervensi dan diamati lagi 
setelah intervensi dilakukan. 
 
4. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data yang telah dilakukan oleh peneliti 
yang diawali dengan mengobservasi 
intensitas nyeri pada setiap responden 
yang dilakukan pada hari kedua setelah 
operasi, dimana pemberian masase 
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punggung dan tekhnik relaksasi nafas 
dalam dilakukan setengah jam sebelum 
pemberian obat analgetik, setelah itu 
peneliti melakukan intervensi masase 
dan tekhnik relaksasi nafas dalam dan 
kemudian intensitas nyeri kembali 

diobservasi setelah intevensi dilakukan 
pada setiap responden. Hal Ini 
dilakukan setiap hari selama tiga hari 
berturut-turut dan hasil pengumpulan 
data tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 
Tabel 1.  Distribusi frekuensi responden berdasarkan intensitas nyeri sebelum 
pemberian masase punggung dan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien post 

appendiktomi 

No  Intensitas Nyeri Frekuensi  Persentase (%) 
1 Ringan  3 25 
2 Sedang  8 66,7 
3 Berat  1 8,3 

Total  12 100 
 

Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan intensitas nyeri setelah 
pemberian masase punggung dan teknik relaksasi nafas dalam  pada pasien post 

appendiktomi 

No  Intensitas Nyeri Frekuensi  Persentase (%) 
1 Ringan  7 58,3 
2 Sedang  5 41,7 
3 Berat  0 0 

Total  12 100 
   

Dari tabel di atas diketahui bahwa 
setelah pemberian masase punggung 
dan teknik relaksasi nafas dalam, 
responden yang merasakan intensitas 
nyeri ringan ada sebanyak 7 orang 
(58,3%), nyeri sedang ada sebanyak 5 
orang (41,7%), dan nyeri berat tidak ada 
(0%). 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian 
masase punggung dan teknik relaksasi 
nafas dalam terhadap penurunan 
intensitas nyeri pada pasien post 
appendiktomi yang dirawat di Zaal C 
RS HKBP Balige tahun 2011 dengan 
menggunakan Uji T Berpasangan. Hasil 
analisis bivariat dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.  Hasil analisa pengaruh pemberian masase punggung dan teknik relaksasi 

nafas dalam terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post appendiktomi  

Intensitas Nyeri Mean Beda Mean P Value 
Sebelum Pemberian Masase Punggung 
Dan Teknik Relaksasi Nafas Dalam 5,08 

1, 75 0,017 Setelah Pemberian Masase Punggung Dan 
Teknik Relaksasi Nafas Dalam 3,33 

Dari tabel di atas didapatkan bahwa 
rata-rata intensitas nyeri pada responden 
sebelum pemberian masase punggung 
dan teknik relaksasi nafas dalam adalah 

5,08 dan rata-rata intensitas nyeri pada 
responden setelah pemberian masase 
punggung dan teknik relaksasi nafas 
dalam adalah 3,33. Terlihat penurunan 
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nilai rata-rata intensitas nyeri pada 
responden sebelum dan setelah 
pemberian masase punggung dan 
teknik relaksasi nafas dalam sebesar 
1,75. Dari hasil Uji statistic dengan 
menggunakan Uji T Berpasangan 
didapatkan hasil P=0,017 (P< α=0,05) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak yang 
berarti ada pengaruh pemberian masase 
punggung dan teknik relaksasi nafas 
dalam terhadap penurunan intensitas 
nyeri pada pasien post Appendiktomi  di 
Zaal C RS HKBP Balige tahun 2011  

 
5. KESIMPULAN  
Adapun kesimpulan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Dari hasil penelitian didapatkan 

bahwa sebelum pemberian masase 
punggung dan teknik relaksasi nafas 
dalam, responden yang merasakan 
Intensitas nyeri ringan sebanyak 3 
orang (25%), Intensitas nyeri sedang 
sebanyak 8 orang (66,7%), dan 
Intensitas nyeri berat sebanyak 1 
orang (8,3%), maka mayoritas 
responden merasakan intensitas nyeri 
sedang yaitu sebanyak 8 orang 
(66,7%). 

2. Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa setelah pemberian masase 
punggung dan teknik relaksasi nafas 
dalam, responden yang merasakan 
Intensitas nyeri ringan sebanyak 7 
orang (58,3%), Intensitas nyeri 
sedang sebanyak 5 orang (41,7%), 
dan yang merasakan intensitas nyeri 
berat tidak ada (0%), maka mayoritas 
responden merasakan intensitas nyeri 
ringan sebanyak 7 orang (58,3%). 

3. Dari hasil penelitian berdasarkan 
hasil analisis bivariat dengan 
menggunakan uji T Berpasangan 
didapatkan adanya perbedaan nilai 
rata-rata tingkat nyeri sebelum dan 
setelah perlakuan sebesar 1,75. Dari 

hasil analisis statistik dengan 
menggunakan uji T Berpasangan 
didapatkan nilai P=0,017 < α=0,05 
dimana ada perbedaan bermakna 
antara pre dan post intervensi, maka 
dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima dan Ho ditolak yang berarti 
ada pengaruh pemberian masase 
punggung dan teknik relaksasi nafas 
dalam yang signifikan terhadap 
penurunan intensitas nyeri pada 
pasien post Appendiktomi di Zaal C 
RS HKBP Balige tahun 2011. 
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