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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL 
 
Redaksi JURNAL “2-TRIK” menerima artikel hasil penelitian ilmiah dalam bidang 
kesehatan untuk diterbitkan. Syarat artikel yang bisa diterima adalah: 1) artikel 
orisinil yang belum pernah dipublikasikan, 2) menyertakan surat izin atau halaman 
pengesahan. Artikel yang masuk akan dinilai oleh Dewan Redaksi yang berwenang 
penuh untuk menerima atau menolak artikel yang telah dinilai, dan artikel yang 
diterima maupun ditolak tidak akan dikembalikan kepada pengirim. Dewan Redaksi 
berwenang pula untuk mengubah artikel yang diterima sebatas tidak akan 
mengubah makna dari artikel tersebut. Artikel karya mahasiswa (karya tulis ilmiah, 
skripsi, tesis dan disertasi) harus menampilkan mahasiswa sebagai peneliti. 
 
Artikel yang dikirim ke Dewan Redaksi harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Diketik dengan huruf Microsoft Sans Serif 12 di kertas HVS A4, margin atas dan 

bawah: 2,5 cm, kiri dan kanan: 2 cm, dan dikirim berupa CD, DVD atau e-mail. 
2. Seluruh artikel maksimal berjumlah 10 halaman  
 
Isi dari artikel harus memenuhi sistematika sebagai berikut: 
1. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, menggunakan huruf 

kapital dan dicetak tebal pada bagian tengah. 
2. Nama lengkap penulis tanpa gelar ditulis di bawah judul, dicetak tebal pada 

bagian tengah. 
3. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dicetak miring. 

Judul abstrak menggunakan huruf kapital di tengah dan isi abstrak dicetak rata 
kiri dan kanan dengan awal paragraf masuk 1 cm. Di bawah isi abstrak harus 
ditambahkan kata kunci, dan di bawahnya lagi dicantumkan institusi asal penulis. 

4. Pendahuluan ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan dan awal 
paragraf masuk 1 cm.  

5. Metode Penelitian ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan, awal 
paragraf masuk 1 cm. Isi disesuaikan dengan metode penelitian yang diterapkan.  

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan 
kanan, awal paragraf masuk 1 cm. Kalau perlu, bagian ini dapat dilengkapi 
dengan tabel maupun gambar (foto, diagram, gambar ilustrasi dan bentuk sajian 
lainnya). Judul tabel berada di atas tabel dengan posisi di tengah, sedangkan 
judul gambar berada di bawah gambar dengan posisi di tengah. 

7. Kesimpulan dan Saran ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan, awal 
paragraf masuk 1 cm. Simpulan dan saran disajikan secara naratif. 

8. Daftar Pustaka ditulis dalam Bahasa Indonesia, dengan bentuk paragraf 
menggantung (baris kedua dan seterusnya masuk 1 cm) rata kanan dan kiri. 
Daftar Pustaka mengacu pada Sistem Harvard, yaitu: penulis, tahun, judul buku, 
kota dan penerbit (untuk buku) dan penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal 
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EDITORIAL 
 
Salam dari Redaksi 
 
“2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan” kini hadir kembali pada Volume II Nomor 
1. Patut kita syukuri bahwa penerbitan kedua ini dapat terlaksana tepat waktu dan 
mendapat sambutan baik dari berbagai pihak di tanah air kita. Beberapa artikel 
yang kami tampilkan mencakup hasil penelitian dalam bidang ilmu kesehatan 
masyarakat, ilmu kesehatan anak, keperawatan, dan kebidanan.  
 
Ucapan terimaksih kami sampaikan kepada para peneliti yang telah berperan 
secara aktif dalam mewarnai jurnal ini. Keberlanjutan peran aktif ini sangat kami 
harapkan demi perkembangan publikasi ilmiah, khususnya untuk 2-TRIK, dan 
perkembangan publikasi ilmiah kesehatan pada umumnya.  
 
Publikasi ini juga dapat dilihat pada website resmi Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI), 
www.isjd.pdii.lipi.go.id dan website 2-TRIK www.2trik.webs.com. Sebagai penutup, 
kami sampaikan terimakasih kepada para pembaca, semoga dapat berjumpa 
kembali pada Volume II Nomor 2 pada bulan Mei 2012 yang akan datang. 
 
 
Redaksi 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan cakupan pengobatan massal filariasis 
tahun 2010 di Puskesmas Soreang. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bandung diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009, cakupan eliminasi filariasis di 
Puskesmas Soreang mencapai 80% dari target yang ingin dicapai yaitu 85% dan pada 
tahun 2010 menurun hingga 53,13%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis pada kegiatan 
pengobatan massal di Wilayah Kerja Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung.  

Penelitian analitik observasional ini menggunakan rancangan cross sectional dengan 
besar sampel 379 orang, yang diambil dengan teknik multistage cluster random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan focused group discussion. Pengolahan 
data melalui analisis univariat, analisis bivariat dengan Chi Square Test, dan analisis 
multivariat dengan Uji Regresi Logistik.  

Hasil analisis bivariat ditemukan adanya hubungan bermakna antara pengetahuan, 
sikap, keyakinan, takut reaksi/efek obat, sosialisasi, pelayanan petugas dengan 
ketidakpatuhan minum obat filariasis. Takut reaksi/efek obat adalah variabel dengan 
hubungan paling kuat dengan r=0,64. Hasil analisis multivariat ditemukan adanya 
hubungan signifikan antara keyakinan (p=0,000), takut reaksi/efek obat (p=0,000) dan 
pelayanan petugas (p=0,001) dengan ketidakpatuhan minum obat. Satu variabel yang 
paling dominan yaitu variabel takut reaksi/efek obat dengan OR=12,95 yang berarti bahwa 
orang yang takut reaksi/efek obat memiliki peluang 12 kali untuk tidak patuh.  

Dampak dari penelitian ini diharapkan dilakukannya refleksi kasus dengan 
masyarakat dan meningkatkan dan menambah jumlah petugas kesehatan pada tingkat 
komunitas serta media massa dalam menerbitkan pemberiataan hendaknya 
memperhitungkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pemberitaan. 
 
Kata kunci: pengetahuan, sikap, keyakinan, takut reaksi/efek obat, sosialisasi, pelayanan 
petugas, ketidakpatuhan, filariasis 
 

*=Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 
 
PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
 

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    
 

Pada tahun 2009 telah dilaksanakan Pengobatan Masal Fillariasis putaran pertama 
dengan sasaran 2.782.773 dengan cakupan 84.18%. Eliminasi filariasis tahun 2010 ini 
dilaksanakan dengan beberapa perbaikan sesuai hasil evaluasi dan surat dari Menteri 
Kesehatan RI Tahun 2009 bahwa pelaksanaan pengobatan massal dilakukan selama satu 
bulan secara bertahap. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka persiapan 
pelaksanaan eliminasi filariasis tersebut di antaranya koordinasi antara Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bandung dengan seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bandung, 
koordinasi dengan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun Lembaga sosial 
Masyarakt (LSM), koordinasi dengan Tokoh Masyarakat. Di samping itu juga dilakukan 
sosialisasi program eliminasi filariasis kepada mayarakat melalui berbagai media yaitu 
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media massa, televisi dan radio. Sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan pengajian di 
tingkat RW, Posyandu dan penyuluhan langsung oleh petugas dan kader kesehatan.  

Dilaporkan bahwa telah terjadi penurunan sasaran yang bersedia mengikuti 
pengobatan masal, terutama di Kecamatan Soreang, khususnya di wilayah kerja 
Puskesmas Soreang. Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyatakan bahwa 
pada tahun 2009, cakupan eliminasi filariasis di Puskesmas Soreang mencapai 80% dari 
target yang ingin dicapai yaitu 85% dan pada tahun 2010 menurun hingga 53,13%. 

Penurunan jumlah sasaran yang bersedia minum obat pada pengobatan massal 
tahun 2010, mungkin disebabkan oleh informasi dari media tentang kejadian-kejadian 
pasca pengobatan massal filariasis pada tahun 2009 di Kabupaten Bandung. Banyaknya 
warga  yang berobat ke RS Majalaya usai pengobatan massal dan adanya kasus kematian 
8 warga pasca pengobatan massal filariasis di Kabupaten Bandung membuat warga 
masyarakat menjadi takut untuk minum obat filariasis (Depkes, 2010) 

 

Tujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan Penelitian    
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
ketidakpatuhan minum obat filariasis pada kegiatan pengobatan massal tahun 2010 di 
Wilayah Kerja Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung. 
 
METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan 
cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat atau penduduk di Wilayah 
Kerja Puskesmas Soreang yang menjadi sasaran eliminasi filariasis pada pengobatan 
massal yang dilakukan pada bulan November – Desember 2010 yang berjumlah 18.481 
orang. Sampel adalah seluruh Kepala Keluarga yang berada di wilayah kerja Puskesmas 
Soreang. Besar sampel didasarkan pada perhitungan sampel dari S.K. Lwanga dan S 
Lemeshow. Jika ditetapkan alpha =0,05 atau Z1- /2 = 1,96 atau Z2 1- /2 = 3,84 dan besar 
N  adalah 18481 orang dan diperoleh ukuran sampel sebesar 375 responden. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling dengan multistage cluster 
random sampling (Moh. Nazir, 1999; Murti, 2003; Notoamodjo, 2005; Sugiyono, 2009). 

Alat pengumpul data berupa kuisioner, yang disusun untuk mendapatkan data 
tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis 
yaitu; pengetahuan, sikap, keyakinan, takut reaksi/efek obat, sosialisasi program, 
pelayanan petugas dan pengaruh orang lain. Untuk variabel keyakinan tentang manfaat 
pengobatan dan takut reaksi/efek obat telah disusun pertanyaan-pertanyaan terbuka 
sebagai bahan diskusi oleh responden melalui focused group discussion (FGD).  Di dalam 
proses FGD, peneliti ikut serta terlibat langsung dan bertindak sebagai fasilitator. Uji 
validitas dan reliabilitas dilakukan di Desa Baleendah pada tanggal 15-25 April 2011 
dengan besar sampel 30 orang Kepala Keluarga. Uji reliabilitas menggunakan rumus 
Alpha Cronbach untuk kuisioner dengan skala Guttman (pengetahuan, keyakinan, takut 
reaksi/efek obat, sosialisasi, pelayanan petugas dan pengaruh orang lain), dengan nilai 
Alpha Cronbach >0,70 yang berarti reliabel. Uji validitas dengan Corrected Item-Total 
Correlation, tiap-tiap item memperoleh nilai yang lebih besar dari 0,30 yang berarti valid. 
Uji reliabilitas variabel sikap dengan metode koefisien reliability Model Splithalf didapatkan 
nilai >0,70 yang berarti reliabel dan uji validitas dengan Corrected Item-Total Correlation, 
tiap-tiap item memperoleh nilai lebih besar dari 0,30 yang berarti valid. 

Data yang telah dikumpulkan dari kuisioner dan FGD, kemudian diolah dengan 
tahapan editing, coding, entry data dengan menggunakan program SPSS. Selanjutnya 
dilakukan analisis data secara univariat yaitu distribusi frekuensi, analisa bivariat dengan 
tabulasi silang dan uji Chi Square dan analisa multivariate dengan uji regresi logistik. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    
 

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
 

Penelitian dilakukan tanggal 09-23 Mei 2011 di wilayah kerja Puskesmas Soreang. 
Data diolah tanggal 24-30 Mei 2011. Pada hasil analisis univariat, sasaran yang 
menyerahkan kuisioner terisi: 379 orang, sedangkan responden yang mengikuti FGD: 31 
orang. Usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden ditampilkan pada Tabel 1. 
Tampak bahwa distribusi usia sasaran hampir merata. Jenis kelamin sasaran sebagian 
besar adalah laki-laki (71,5%). Tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA (40,1%). 

 

Tabel 1. Distribusi Usia, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan  
Sasaran Pengobatan Massal Tahun 2010 di Wilayah Kerja Puskesmas Soreang. 

 
NoNoNoNo    VariabelVariabelVariabelVariabel    JumlahJumlahJumlahJumlah    %%%%    
1 Usia Responden 

14 - 19 tahun 
20 - 25 tahun 
26 - 31 tahun 
32 - 37 tahun 
38 - 43 tahun 
44 - 49 tahun 
50 - 55 tahun 
56 - 61 tahun 
62 - 67 tahun 

 
6 

17 
48 
75 
89 
76 
35 
27 
6 

 
1.6 
4.5 

12.7 
19.8 
23.5 
20.1 
9.2 
7.1 
1.6 

2 Jenis Kelamin 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 

 
271 
108 

 
71.5 
28,5 

3 Tingkat Pendidikan : 
1. SD 
2. SMP 
3. SMA 
4. PT 

 
95 
96 

152 
36 

 
25.1 
25.3 
40.1 
9.5 

 

Hasil analisis bivariat ditampilkan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 
faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat adalah: pengetahuan, sikap, 
keyakinan, takut efek obat, sosialisasi, dan  pelayanan petugas. Ada satu variabel yang 
tidak berhubungan dengan kepatuhan yaitu pengaruh orang lain. Proses selanjutnya 
adalah menentukan derajat atau keeratan hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen dengan Coefficient contigency (Uji C), yang kemudian nilai C tersebut 
dibandingkan dengan nilai C maksimum. Hasil analisis untuk menentukan derajat 
hubungan tersebut dapat dilihat seperti Tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan 
bahwa hasil uji derajat hubungan antar variabel memperlihatkan bahwa variabel yang 
memiliki derajat atau kekuatan hubungan yang paling kuat adalah variabel takut 
reaksi/efek obat dengan nilai koefisien kontigensi sebesar 0,64 yang dikategorikan 
sebagai memiliki korelasi kuat, signifikan dan searah. Urutan berikutnya adalah variabel 
keyakinan dengan nilai koefisien kontigensi sebesar 0,49 dan pelayanan petugas dengan 
nilai koefisien kontigensi sebesar 0,38 yang dikategorikan sebagai memiliki korelasi cukup, 
signifikan dan searah. 
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Tabel 2. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketidakpatuhan Minum Obat Filariasis 
Pada Pengobatan Massal Tahun 2010 Di Wilayah Kerja Puskesmas Soreang 

 

NoNoNoNo    Variabel IndependenVariabel IndependenVariabel IndependenVariabel Independen    

Variabel Dependen Variabel Dependen Variabel Dependen Variabel Dependen 
(Ketidakpatuhan minum (Ketidakpatuhan minum (Ketidakpatuhan minum (Ketidakpatuhan minum 

obat)obat)obat)obat)    
JumlahJumlahJumlahJumlah    p valuep valuep valuep value    

Tidak patuh Patuh 
Frek % Frek % Frek %  

1 Pengetahuan  
Tidak baik 
Baik  

 
42 

165 

 
11,08 
43,54 

 
10 

162 

 
2,64 

42,74 

 
52 

327 

 
13,72 
86,28 

 
0,000 

2 Sikap 
Tidak mendukung 
Mendukung 

 
128 
79 

 
33,77 
20,84 

 
61 
111 

 
16,09 
29,28 

 
189 
190 

 
49,86 
50,13 

 
0,000 

3 Keyakinan 
Tidak yakin 
Yakin 

 
100 
107 

 
26,39 
28,23 

 

 
22 

150 

 
5,80 
39,58 

 

 
122 
257 

 
32,19 
67,81 

 
0,000 

4 Takut efek obat 
Tidak takut 
Takut  

 
93 

114 

 
24,54 
30,08 

 
161 
11 

 
42,48 
2,90 

 
254 
125 

 
67,02 
32,98 

 
0,000 

5 Sosialisasi 
Tidak dilakukan 
Dilakukan  

 
35 

172 

 
9,23 

45,38 

 
6 

166 

 
1,58 

43,80 

 
41 

338 

 
10,82 
89,18 

 
0,000 

6 Pelayanan petugas 
Tidak memuaskan 
Memuaskan 

 
50 

157 

 
13,19 
41,42 

 
6 

166 

 
1,58 

43,80 

 
56 

323 

 
14,78 
82,22 

 
0,000 

7 Pengaruh orang lain 
Tidak ada 
Ada 

 
134 
73 

 
35,36 
19,26 

 
111 
61 

 
29,29 
16,09 

 
245 
134 

 
64,64 
35,36 

 
1,000 

 
Tabel 3. Derajat Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, Keyakinan,  

Takut Reaksi/Efek Obat, Sosialisasi, Pelayanan Petugas dan Pengaruh Orang Lain  
dengan Ketidakpatuhan Minum Obat Filariasis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VariabelVariabelVariabelVariabel    
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

respondenrespondenrespondenresponden    

Nilai Nilai Nilai Nilai 
Continuity Continuity Continuity Continuity 
Correction Correction Correction Correction 

(CC)(CC)(CC)(CC)    

Nilai Nilai Nilai Nilai 
CCCC    

Nilai C Nilai C Nilai C Nilai C 
maksimummaksimummaksimummaksimum    

Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient 
ContigencyContigencyContigencyContigency    

Pengetahuan  379 15,43 0,19 0,71 0,27 

Sikap  379 25,087 0,25 0,71 0,35 

Keyakinan  379 52,67 0,35 0,71 0,49 

Takut efek 
obat 

379 89,51 0,45 0,71 0,64 

Sosialisasi  379 16,17 0,20 0,71 0,28 

Pelayanan 
petugas 

379 30,24 0,27 0,71 0,38 

Pengaruh 
orang lain 

379 0 0 0,71 0 
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Analisa multivariat (hubungan secara bersama-sama antara seluruh variabel 

independen: pengetahuan, sikap, keyakinan, takut reaksi/efek obat, sosialisasi, pelayanan 
petugas dan pengaruh orang lain dengan variabel dependen) diuraikan pada Tabel 4. 
Hanya variabel takut efek obat,  keyakinan dan pelayanan petugas (nilai signifikan <0,05) 
yang mempunyai hubungan signifikan dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis. 
Variabel yang paling berpengaruh (dominan) terhadap ketidakpatuhan dalam penelitian ini 
adalah variabel takut efek obat (nilai wald 50,6) dengan OR : 12,95 yang berarti bahwa 
responden yang takut terhadap efek obat berpeluang 12 kali untuk  tidak patuh minum 
obat  dibandingkan dengan responden yang tidak takut reaksi/efek obat. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Logistik Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 
Ketidakpatuhan Minum Obat Filariasis pada Kegiatan Pengobatan Massal  

di Wilayah Kerja Puskesmas Soreang 
 

  BBBB    S.E.S.E.S.E.S.E.    WaldWaldWaldWald    dfdfdfdf    Sig.Sig.Sig.Sig.    Exp(B)Exp(B)Exp(B)Exp(B)    

 Pengetahuan(1) -.604 .459 1.734 1 .188 .546 

Sikap(1) -.464 .281 2.734 1 .098 .629 

Keyakinan(1) -1.239 .321 14.940 1 .000 .290 

Takut efek obat(1) 2.561 .360 50.619 1 .000 12.952 

Sosialisasi(1) -.881 .569 2.393 1 .122 .414 

Pelayanan petugas(1) -1.749 .515 11.540 1 .001 .174 

Pengaruh orang lain(1) .207 .283 .535 1 .465 1.230 

Constant -1.324 .383 11.926 1 .001 .266 

a. Variable(s) entered on step 1: pengetahuan, sikap, keyakinan, 
takutefekobat, sosialisasi, yanpetugas, pengaruhorlain  

 

PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan    
  

1. Ketidakpatuhan minum obat filariasis. 
Terdapat 207 responden yang tidak patuh minum obat. Ini membuktikan bahwa 
sebagian besar sasaran pengobatan filariasis (54,6%) tidak bersedia minum obat atau 
tidak mengkonsumsi obat filariasi dalam kegiatan pengobatan massal tahun 2010 di 
wilayah kerja Puskesmas Soreang. Angka tersebut lebih besar dari laporan cakupan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (53,36%). 
Warga yang diduga meninggal setelah pengobatan kaki gajah di Kabupaten Bandung 
terus bertambah. Tercatat 8 orang dari sebelumnya 3 orang. Sejauh ini, jumlah 
peminum obat anti kaki gajah itu baru mencapai 70% dari 2,7 juta sasaran di seluruh 
kecamatan. Sedangkan yang sudah dirawat di rumah sakit sejak Selasa lalu sampai 
Jumat pukul 9 pagi tadi sudah mencapai 800 orang lebih. Keluhan paling banyak adalah 
mual, muntah, disertai pusing (Siswandi, 2009). Berita-berita tersebut disiarkan oleh 
mass media dengan gencar, sehingga masyarakat takut dan timbullah panik massa. 
Intervensi yang dapat dilakukan perawat komunitas dalam meningkatkan kepatuhan 
adalah dengan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, memberikan dukungan 
sosial, pemberdayaan komunitas, pengorganisasian komunitas dengan revitalisasi 
Puskesmas dan refleksi kasus, kemitraan dengan membentuk jejaring komunitas. 

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidak patuhan minum obat.  
a) Keyakinan terhadap nmanfaat pengobatan. 

Analisa bivariat menunjukkan bahwa terdapat 39,58% responden yang yakin 
tentang manfaat pengobatan dan 26,39% responden merasa tidak yakin dan tidak 
patuh mengkonsumsi obat. Secara umum tampak bahwa antara responden yang 
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tidak yakin dan tidak minum obat dengan yang yakin dan minum obat menunjukka 
adanya perbedaan yang cukup bermakna. Dari analisis multivariat diperoleh 
gambaran bahwa   terdapat hubungan yang bermakna antara keyakinan dengan 
ketidakpatuhan minum obat dengan nilai p = 0,000. 
Dalam FGD ditemukan beberapa warga yang mengatakan bahwa mereka tidak 
yakin dengan manfaat pengobatan, namun demikian banyak juga warga yang 
mengatakan bahwa mereka merasa yakin  bahwa pengobatan filariasis bermanfaat 
untuk membunuh atau menyembuhkan penyakit kaki gajah (filariasis). 
Menurut Health Belief Model, kemungkinan individu melakukan pencegahan 
bergantung langsung pada hasil dari dua keyakinan atau penilaian kesehatan 
(health beliefs) yaitu: ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka (perceived threat 
of injury or illness) dan pertimbangan keuntungan dan kerugian (benefits and cost). 

b) Takut reaksi/efek obat. 
Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa adanya keterkaitan atau hubungan 
antara takut reaksi/efek obat dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis, hal ini 
dapat dilihat dari nilai kebermaknaan yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 (p<0,05). 
Hasil FGD yang dilakukan penulis dengan beberapa masyarakat (warga) di 
beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian, didapatkan informasi bahwa 
sebagaian besar dari mereka mengatakan tidak meminum obat filariasis 
dikarenakan takut mengalami reaksi atau efek obat filariasis seperti mual, pusing 
atau bahkan meninggal dunia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka 
mengalami pusing-pusing setelah minum obat pada tahun 2009, dan sekarang 
tetap mengkonsumsi obat filariasis yang didapatkan dari kader. Informasi yang 
disampaikan beberapa media baik cetak maupun elektronik tentang efek negatif 
dari pengobatan massal filariasis seperti kasus meninggalnya 8 orang warga 
setelah kegiatan pengobatan massal filariasis menjadi isue yang sangat santer dan 
menyebabkan masyarakat merasa takut untuk minum obat filariasis. Beberapa 
upaya telah dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Bandung, bahkan 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan WHO terjun ke 
lapangan untuk menyelidiki penyebab kematian tersebut. Setalah dilakukan 
penelitian ternyata kematian 8 orang warga kabupaten bandung itu tidak 
disebabkan karena minum obat filariasis. Temuan ini telah disampaikan kepada 
warga melalui media cetak dan elektronik, namun kekawatiran dan ketakutan 
masyarakat untuk minum obat filariasis masih tetap saja ada. (Siswadi, 2009) 
Refleksi adalah sebuah langkah yang seringkali dianggap sepele tetapi disinilah 
kekuatan spirit sebuah gerakan dalam proses pengorganisasian. Dalam refleksi, 
proses pencerahan apa yang terjadi di masing-masing anggota kelompok di aras 
komunitas dibagikan berdasarkan pengalaman mereka ketika melakukan aksi. 
Refleksi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan warga masarakat 
baik yang minum obat maupun yang tidak minum obat. Kemudian masyarakat 
dengan dipandu perawat komunitas mengemukakan apa-apa yang dialami ketika 
minum obat filariasis. Mereka juga diminta menceritakan tentang apa yang mereka 
lakukan ketika mengalami pusing, mual (efek obat filariasis) setelah minum obat 
filariasis. Kesempatan ini bisa dijadikan sebagai media curah pendapat diantara 
masyarakat, sehingga masalah-masalah yang ada dapat ditemukan solusinya. 
Sehingga masyarakat yang takut reaksi/efek obat menjadi tidak takut lagi dan 
bersedia minum obat filariasis pada putaran yang akan datang. 

c) Pelayanan petugas. 
Jumlah responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan kesehatan pada 
program pengobatan massal filariasis di Soreang  tetapi tidak patuh minum obat 
sebanyak 157 orang (41,42%) dan hanya 13,19% yang menyatakan tidak puas dan 
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minum obat. Hasil analisis bivariat dengan chi-square test antara variabel 
pelayanan kesehatan dengan ketidakpatuhan minum obat menunjukkan hubungan 
yang bermakna secara statistik (nilai p=0,001<0,05) sehingga faktor ini 
berhubungan dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis. Sedangkan hasil 
analisa multivariat diperoleh nilai p = 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara pelayanan petugas dengan ketidakpatuhan. 
Perawat dan tenaga kesehatan lain tidak kalah penting berperan menurunkan 
tingkat ketidakpatuhan  terhadap pengobatan yang dijalaninya. Peralatan yang 
memadai, keramahtamahan petugas, serta penerapan sistem pelayanan efektif 
dapat merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengobatan 
massal filariasis.  Keberhasilan pelayanan ini secara berkepanjangan tidak hanya 
menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat, tetapi dapat membangun citra yang 
baik akan pengobatan. Pelayanan yang baik dari semua tenaga kesehatan dapat 
mencegah masyarakat untuk menghentikan pengobatannya. Kepatuhan ini dapat 
ditingkatkan jika tenaga kesehatan dapat bekerja secara estafet dan bersatu dalam 
menangani pasien, karena pada dasarnya tidak semua tanggung jawab sosial ini 
dibebankan kepada dokter. Ada baiknya seorang perawat dan juga tenaga 
kesehatan lain dilibatkan dalam memonitor terapi sehingga penanganan ini menjadi 
lebih intensif dengan harapan terapi yang diinginkan dapat dicapai. Hal kecil lain 
yang dapat berdampak besar bagi pasien yang bisa dilakukan oleh perawat 
kesehatan dan tanaga kesehatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pasien yaitu 
dengan memberikan informasi tambahan yang cukup tentang obat yang telah 
diberikan, misalnya tentang efek samping yang mungkin timbul sehingga pasien 
tersebut tidak berfikir negatif jika efek samping tersebut dirasakan yang pada 
akhirnya tidak membuat pasien tersebut menghentikan pengobatannya. 
 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
 

Pada kegiatan pengobatan massal filariasis tahun 2010 di wilayah kerja Puskesmas 
Soreang, ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Ada hubungan antara pengetahuan pasien tentang penyakit dan pengobatan filariasis 

dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis. 
2. Ada hubungan antara sikap terhadap pengobatan massal dengan ketidakpatuhan 

minum obat filariasis. 
3. Ada hubungan antara keyakinan tentang manfaat pengobatan dengan ketidakpatuhan 

minum obat filariasis. 
4. Ada hubungan antara sosialisasi pengobatan massal filariasis dengan ketidakpatuhan 

minum obat filariasis. 
5. Ada hubungan antara takut reaksi/efek obat filariasis dengan ketidakpatuhan minum 

obat filariasis. 
6. Ada hubungan antara pelayanan petugas dengan ketidakpatuhan minum obat filariasis. 
7. Tidak ada hubungan antara pengaruh orang lain dengan ketidakpatuhan minum obat 

filariasis. 
8. Terdapat korelasi yang kuat antara takut reaksi/efek obat dengan  ketidakpatuhan 

minum obat filariasis. 
9. Ditemukan variabel dominan yaitu takut reaksi/efek obat filariasis, orang yang takut 

reaksi/efek obat filariasis berpeluang 12 kali untuk tidak patuh dibanding orang yang 
tidak takut reaksi/efek obat filariasis. 

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya dilakukan dengan penelitian lanjutan kasus kontrol dengan mengidentifikasi 

penduduk yang tidak minum obat lalu dicari faktor penyebabnya, atau penelitian 
kualitatif yang mengkaji lebih mendalam tentang ketidakpatuhan. 
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2. Hendaknya perawat magister komunitas  lebih dipertajam kemampuan dalam 
pengorganisasian komunitas, kemitraan dan pemberdayaan komunitas. 

3. Untuk mengatasi takut reaksi/efek obat filariasis, hendaknya dilakukan refleksi kasus 
yang dipandu oleh petugas kesehatan Puskesmas Soreang dengan menghadirkan 
masyarakat yang patuh dan yang tidak patuh minum obat untuk mengungkapkan 
pengalamannya tentang pengobatan filariasis. 

4. Untuk meningkatkan pelayanan petugas, hendaknya dilakukan penambahan jumlah 
tenaga kesehatan Puskesamas dan meningkatkan pendidikannya untuk 
profesionalisme dan membangkitkan semangat serta motivasi kerja. 

5. Kepada media massa hendaknya dalam menerbitkan pemberiataan perlu 
memperhitungkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pemberitaannya. 
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PERBEDAAN PERBEDAAN PERBEDAAN PERBEDAAN PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN BAYI BAYI BAYI BAYI USIA 6USIA 6USIA 6USIA 6––––9 BULAN 9 BULAN 9 BULAN 9 BULAN     
YANG MENDAPAT DAN TIDAK YANG MENDAPAT DAN TIDAK YANG MENDAPAT DAN TIDAK YANG MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT ASI MENDAPAT ASI MENDAPAT ASI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF EKSKLUSIF EKSKLUSIF EKSKLUSIF     

MEMPERGUNAKAN DENVER II MEMPERGUNAKAN DENVER II MEMPERGUNAKAN DENVER II MEMPERGUNAKAN DENVER II     
Teta Puji RahayuTeta Puji RahayuTeta Puji RahayuTeta Puji Rahayu****    

     

ABSTRACABSTRACABSTRACABSTRACTTTT    
    

Exclusive breastfeeding can support the growth and development of children to run 
optimally. The purpose of this study was to analyze the development of gross motor, fine 
motor, language, and personal social in infants aged 6–9 months who received and did not 
receive exclusive breastfeeding in the region of Candirejo Health Center. 

The research design cross sectional. Subjects were taken from infants aged 6–9 
months who received good and not exclusively breastfed in the working area Candirejo 
Health Center period December 2010–February 2011 by using cluster random sampling. 
The data was processed and analyzed using chi-square. The whole subjects of the 
research was 88 infants. 

The results found that 95% subjects who were breastfed exclusively had normal 
development. Only 11% subjects who did not receive exclusive breastfeeding had normal 
development. The result of bivariate and mutivariate analysis showed there was significant 
differences development of infants aged 6–9 months who received breast and not milk 
exclusively (p <0.05)  odds-ratio 193.632 (95% CI: 26.13–1435.06).  

Conclusions: 6–9 months old babies who are breastfed exclusively have more 
development of gross motor, fine motor, language, and personal social normal compared 
with those not exclusively breastfed. Babies who are not exclusively breastfed had a risk of 
interference with the development of 193.6 times was higher when compared with 
exclusive breast-fed babies. 
    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: Denver II, exclusive breastfeeding, infant development  
*=Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan, Kampus Magetan 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
    

Sebesar 30% atau sekitar 40 juta anak Indonesia diperkirakan mengalami gangguan 
perkembangan serta memiliki kebutuhan khusus. Gangguan perkembangan adalah salah 
satu penghambat pertumbuhan anak-anak secara fisik, perilaku, maupun sosial.1  

Pemberian ASI sejak bayi lahir akan menjamin seorang bayi berkembang menjadi 
anak yang cerdas.2 Air susu ibu mengandung nutrisi khusus yang diperlukan otak bayi 
agar tumbuh secara optimal.3,4 Menyusui akan meningkatkan hubungan atau ikatan batin 
antara ibu dan anak. Anak yang banyak mendapat stimulasi terarah akan cepat 
berkembang dibanding anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat stimulasi.5 Dengan 
stimulasi dan pertumbuhan otak yang optimal yang didapatkan pada saat menyusui secara 
eksklusif diharapkan bayi akan memiliki perkembangan motorik kasar, motorik halus, 
bahasa, dan personal sosial yang baik. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan perkembangan motorik kasar, 
motorik halus, bahasa, dan personal sosial pada bayi usia 6–9 bulan yang mendapat dan 
tidak mendapat ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Candirejo Magetan Jawa Timur. 
    

METODEMETODEMETODEMETODE    PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN    
    

Jenis penelitian ini adalah analitik komparatif dengan rancangan cross-sectional. 
Subjek penelitian adalah 88 bayi usia 6–9 bulan (44 bayi yang mendapat ASI eksklusif dan 
44 bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif), dilakukan dengan cara cluster sampling. Data 
sekunder dikumpulkan untuk melihat variabel bebas berupa data semua anak berusia 6–9 
bulan dengan cara mencatat nama-nama anak yang berusia 6–9 bulan, memberi kode 
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anak yang mendapat dan tidak mendapat ASI eksklusif, dilakukan oleh bidan koordinator 
wilayah setempat yang telah ditunjuk. Selanjutnya melakukan pengumpulan data primer 
untuk melihat variabel terikat berupa penilaian perkembangan anak dengan melakukan 
pemeriksaan menggunakan Denver II dan variabel perancu yang didapatkan langsung 
dengan mengajukan pertanyaan pada orangtua. Analisis data terdiri dari univariabel, 
bivariabel (chi-square), dan multivariabel (regresi logistik) dengan p <0,05.  

 

HASIL HASIL HASIL HASIL PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN DAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASAN    
    

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
    

Tabel 1. Perbedaan Perkembangan Anak berdasarkan Karakteristik Subjek Penelitian, 
Orangtua Subjek Penelitian, dan Pemberian ASI Eksklusif (n= 88) 

    

    
KarakteKarakteKarakteKarakteristikristikristikristik    

Perkembangan AnakPerkembangan AnakPerkembangan AnakPerkembangan Anak    TotalTotalTotalTotal        
xxxx

2222    
NilaiNilaiNilaiNilai    

p p p p     NormalNormalNormalNormal    SuspekSuspekSuspekSuspek    
nnnn    %%%%    nnnn    %%%%    nnnn    %%%%    

UsiaUsiaUsiaUsia    (bulan)(bulan)(bulan)(bulan)    
     6  
     7  
     8  
     9  

 
14 
9 

10 
14 

 
56 
45 
55 
56 

 
11 
11 
8 

11 

 
44 
55 
45 
44 

 
25 
20 
18 
25 

 
100 
100 
100 
100 

 
0,737 

 

 
0,865 

Jenis KelaminJenis KelaminJenis KelaminJenis Kelamin    
     Laki-laki 
     Perempuan 

 
24 
23 

 
56 
51 

 
19 
22 

 
44 
49 

 
43 
45 

 
100 
100 

 
0,195 

 
0,658 

PengasuhPengasuhPengasuhPengasuh                                  
Orangtua (keluarga) 

     Nonkeluarga 

 
45 
2 

 
56 
25 

 
35 
6 

 
44 
75 

 
80 
8 

 
100 
100 

 
2,854 

 
0,139 

 
Pekerjaan AyahPekerjaan AyahPekerjaan AyahPekerjaan Ayah    
     PNS 
     Non-PNS 

 
5 

42 

 
26 
61 

 
14 
27 

 
74 
39 

 
19 
69 

 
100 
100 

 
7,148 

 
0,008 

    

Pekerjaan IbuPekerjaan IbuPekerjaan IbuPekerjaan Ibu    
     Bekerja 
     Tidak Bekerja 

 
12 
35 

 
34 
66 

 
23 
18 

 
66 
34 

 
35 
53 

 
100 
100 

 
8,541 

 
0,003 

Pendidikan AyahPendidikan AyahPendidikan AyahPendidikan Ayah    (tahun)(tahun)(tahun)(tahun)                                
6  

     9–12  
     > 12  

 
3 

32 
12 

 
60 
60 
40 

 
2 

21 
18 

 
40 
40 
60 

 
5 

53 
30 

 
100 
100 
100 

 
3,289 

 
0,193 

Pendidikan IbuPendidikan IbuPendidikan IbuPendidikan Ibu    (tahun)(tahun)(tahun)(tahun)    
     6  
     9–12  
     > 12  

 
2 

34 
11 

 
50 
67 
33 

 
2 

17 
22 

 
50 
33 
67 

 
4 

51 
33 

 
100 
100 
100 

 
8,966 

 
0,011 

Jumlah AnakJumlah AnakJumlah AnakJumlah Anak    
     1 
     2–3 
     >3 
Pemberian ASI EksklPemberian ASI EksklPemberian ASI EksklPemberian ASI Eksklusifusifusifusif    

 
18 
25 
4 

 
41 
66 
67 

 
26 
13 
2 

 
59 
34 
33 

 
44 
38 
6 

 
100 
100 
100 

 

 
5,527 

 
0,063 

     Mendapat 
     Tidak Mendapat 

42 
5 

95 
11 

2 
39 

5 
89 

44 
44 

100 
100 

62,51
8 

<0,001 

    

Subjek penelitian yang mendapat ASI eksklusif paling banyak memiliki 
perkembangan normal (95%), sedangkan subjek penelitian yang tidak mendapat ASI 
eksklusif paling banyak memiliki perkembangan suspek (89%). Perhitungan uji Chi kuadrat 
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menunjukkan ada perbedaan sangat signifikan antara perkembangan anak dan pemberian 
ASI eksklusif (p<0,001). Usia, jenis kelamin, pengasuh, pendidikan ayah, dan jumlah anak 
tidak mempunyai perbedaan dengan perkembangan anak. Pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, 
dan pendidikan ibu mempunyai perbedaan yang signifikan dengan perkembangan anak, 
hal ini ditunjukkan melalui uji Chi kuadrat dengan nilai p ≤0,05. Hasil analisis 
menggunakan regresi logistik menemukan hanya terdapat satu variabel yang mempunyai 
perbedaan sangat signifikan terhadap perkembangan anak, yaitu pemberian ASI eksklusif 
OR=193,632 (95% CI: 26,13–1435,06). 
 

PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan    
    

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan 
antara perkembangan anak dan pemberian ASI eksklusif dengan nilai p<0,001, sedangkan 
hasil analisis multivariabel juga mendapatkan hasil yang sama OR=193,632 (95% CI: 
26,13–1435,06). Perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial 
pada bayi usia 6–9 bulan yang mendapat ASI eksklusif lebih banyak yang normal 
dibandingkan dengan yang tidak mendapat ASI eksklusif. Hasil penelitian ini sama dengan 
hasil penelitian yang ditemukan oleh Nuryanti, Warliana, Lesmana, Nofita, Riva, Sacker 
dkk, Kramer dkk, serta Anderson dkk.6–13 Sesuai juga dengan hasil penelitian yang 
dilakukan di Amerika Serikat.14  

Selain mengembangkan hipotesis mengenai pengaruh lingkungan dan psikososial 
yang berkaitan dengan pemberian ASI (misalnya interaksi ibu dan anak serta keterikatan 
sewaktu pemberian ASI), berbagai penelitian juga mengidentifikasi adanya sejumlah 
pengaruh biologis dari ASI.14 Air susu ibu mengandung nutrisi khusus yang diperlukan 
otak bayi agar tumbuh secara optimal. Kandungan dari ASI yang paling penting adalah 
asam lemak tidak jenuh dengan rantai panjang yang mempunyai konsentrasi tinggi dalam 
ASI, dapat membantu proses sinaptogenesisi sehingga meningkatkan kemampuan otak 
untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menjawab rangsangan yang diterimanya. 3,4 

Pada penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara usia dan 
perkembangan anak (p>0,05). Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa usia 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, 
semakin bertambah usia seseorang maka akan semakin meningkat pula 
perkembangannya. Berdasarkan teori tentang cara penggunaan Denver II, tes yang 
dilakukan sesuai dengan usia anak, jadi untuk pengukuran perkembangan anak 
disesuaikan dengan usia anak pada saat dilakukan tes.  

Hasil penelitian ini menemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis 
kelamin dan perkembangan anak (p>0,05). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan di 
Filipina, baik faktor biologis maupun lingkungan dapat memainkan peran penting terhadap 
arti menjadi laki-laki atau perempuan. Pengaruh biologis tidak selalu universal, tidak 
terelakkan, atau tidak dapat diubah, demikian juga dengan pengaruh sosial atau budaya 
yang tidak selalu mudah diatasi. Perbedaan yang terukur antara bayi laki-laki dan 
perempuan sangat sedikit. Bayi laki-laki biasanya mempunyai karakteristik tubuh yang 
lebih panjang dan berat serta sedikit lebih kuat. Bayi perempuan tidak sereaktif laki-laki 
terhadap stres dan lebih besar kemungkinan berhasil melewati masa bayi. Kedua jenis 
kelamin sama-sama sensitif terhadap sentuhan, pola tumbuh gigi cenderung sama, 
bangun dari rebah ke duduk, dan berjalan pada jadwal yang sama. Bayi laki-laki dan 
perempun juga mencapai titik awal perkembangan motorik semasa bayi pada saat yang 
sama.15  

Hasil penelitian ini mendapatkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
pengasuh dan perkembangan anak (p>0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) di 
Amerika Serikat. Pengasuhan merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan 
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pertumbuhan dan perkembangan anak balita selain faktor gizi. Semakin besarnya 
pengasuhan anak bukan oleh ibunya mendorong rendahnya keharmonisan interaksi ibu-
anak, munculnya perilaku bermasalah ketika anak menginjak usia dua tahun, dan 
rendahnya kedekatan hubungan di antara mereka.16 Di sisi lain, pengasuhan oleh orang 
lain yang berkualitas tampaknya membantu menihilkan pengasuhan tidak sensitif oleh 
ibu.17  

Perhitungan dengan menggunakan uji Chi kuadrat menunjukkan ada perbedaan 
signifikan perkembangan anak dengan pekerjaan ayah dan ibu (p<0,05). Hasil penelitian 
ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Filipina. Orangtua yang mempunyai 
pekerjaan mapan lebih mampu untuk memberikan fasilitas yang dapat menunjang 
perkembangan anak, lebih mampu menyediakan mainan untuk stimulasi anak, mampu 
menitipkan anak kepada tempat pengasuhan yang berkualitas.15 National Institute of Child 
Health and Human Development (NICHD) di Amerika Serikat, telah meneliti masalah ibu 
bekerja yang menitipkan anaknya pada pengasuhan orang lain. Terdapat perbedaan 
antara perkembangan anak dan status pekerjaan ibu.16 Pekerjaan berkaitan dengan 
pemberian ASI. Ibu yang bekerja cenderung memiliki waktu yang sedikit untuk menyusui 
bayinya akibat kesibukan kerja, sedangkan ibu yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) 
mempunyai waktu yang cukup untuk menyusui bayinya. Banyaknya waktu yang tersedia 
bagi ibu untuk menyusui anaknya, membuat interaksi yang panjang terjadi antara ibu dan 
anak. Dengan interaksi yang panjang, ibu secara tidak langsung mendapatkan 
kesempatan yang lebih luas untuk memberikan stimulasi kepada bayinya. Anak yang 
banyak mendapat stimulasi terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak 
yang kurang atau bahkan tidak mendapat stimulasi.5  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
perkembangan anak dan pendidikan ayah (p>0,05), namun terdapat perbedaan yang 
signifikan perkembangan anak dengan pendidikan ibu (p<0,05). Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan di Filipina.15 Pendidikan orangtua merupakan salah satu 
faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan latar belakang pendidikan 
orangtua yang baik maka pemberian stimulasi pada anak juga akan menjadi lebih baik 
dibandingkan dengan anak dari latar belakang pendidikan orangtua yang kurang.  

Pada penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara perkembangan anak 
dengan jumlah anak (p>0,05). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian di 
London.16 Secara teori jumlah anak yang banyak pada suatu keluarga yang keadaan 
ekonominya cukup akan mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang. Perhatian 
dan kasih sayang yang baik akan menciptakan interaksi yang baik pula antara orangtua 
dan anak sehingga perkembangan anak menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak 
yang mempunyai interaksi yang kurang baik dengan orangtua. Di sisi lain dengan 
banyaknya jumlah anak maka orangtua semakin banyak mempunyai pengalaman untuk 
memberikan stimulasi atau rangsangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Stimulasi yang diberikan dapat melalui penyediaan fasilitas untuk melatih perkembangan 
anak maupun melalui interaksi yang dapat dilakukan oleh orangtua dan anak.  
    

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
    

Perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial pada bayi 
usia 6–9 bulan yang mendapat ASI eksklusif lebih banyak yang normal dibandingkan 
dengan yang tidak mendapat ASI eksklusif. Subjek penelitian dengan lama pendidikan ibu 
dan ayah selama 9–12 tahun paling banyak memiliki perkembangan normal. Pekerjaan 
dan pendidikan dari ayah maupun ibu mempengaruhi interaksi dan stimulasi yang 
diberikan pada anak, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Bayi yang 
tidak mendapatkan ASI eksklusif mempunyai risiko terjadinya gangguan perkembangan 
sebesar 193,6 kali lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang diberi ASI eksklusif. 
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Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor suplementasi prenatal 
dari ibu yang memberikan ASI kepada bayinya yang dapat mempengaruhi perkembangan 
anak. 
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TENTANG EFEK PENAMBAHAN BERAT BADANTENTANG EFEK PENAMBAHAN BERAT BADANTENTANG EFEK PENAMBAHAN BERAT BADANTENTANG EFEK PENAMBAHAN BERAT BADAN    
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Hj. K. KasiatiHj. K. KasiatiHj. K. KasiatiHj. K. Kasiati****, Bambang Trijanto, Bambang Trijanto, Bambang Trijanto, Bambang Trijanto****, Agung Dwi Dharmayanti, Agung Dwi Dharmayanti, Agung Dwi Dharmayanti, Agung Dwi Dharmayanti****        

    

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Masing-masing metode KB memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu efek KB 
suntik adalah peningkatan berat badan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan 
antara tingkat pengetahuan dengan sikap terhadap peningkatan berat badan.  

Penelitian cross sectional ini, menggunakan populasi semua akseptor KB suntik di 
Puskesmas Pacar Keling Surabaya pada tahun 2010. Variabel  independen penelitian 
adalah pengetahuan akseptor KB suntik, dan variabel dependen adalah sikap akseptor KB 
suntik terhadap efek penambahan berat badan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas akseptor berusia mayoritas akseptor berusia mayoritas akseptor berusia mayoritas akseptor berusia 20-35 tahun 
(58,1%), berpendidikan dasar (71%), lama pemakaian KB suntik 4-7 tahun (38,7%). 
Tingkat pengetahuan terbanyak adalah baik (58,1%), sedangkan sikap terbanyak adalah 
positif.  Hasil Chi Square Test adalah p=0,326, maka H0 diterima, berarti tidak ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap akseptor KB suntik terhadap 
peningkatan berat badan.  

Kesimpulan penelitian adalah mayoritas akseptor KB suntik berpengetahuan baik, 
bersikap positif, dan tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap akseptor KB 
suntik. Disarankan agar 1) akseptor selalu memperhatikan penyuluhan dan konseling yang 
telah diberikan, 2) petugas kesehatan memberikan konseling kepada tiap akseptor, 3) para 
peneliti melanjutkan penelitian ini dengan metode yang lebih baik, 4) institusi pendidikan 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai literatur. 

 

Kata kunci: pengetahuan, sikap, KB suntik 
*= Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
 

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    
 

Perkiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2004 adalah 216 juta jiwa, dengan 
tingkat kepadatan 112 jiwa per km2. Angka fertilitas pada tahun 2003 adalah 2,6%, yang 
berarti Total Fertility Rate (TFR) Indonesia rendah jika dibandingkan dengan tahun 1971: 
5,6%. Tingkat fertilitas Indonesia lebih rendah daripada negara-negara di Asia Tenggara 
lainnya, seperti; Laos: 4,7%, Kamboja: 4,0%, Filipina: 3,7%, Malaysia: 2,9% dan Myanmar: 
2,8%, walaupun tidak serendah Singapura: 1,4%, Thailand: 1,7%, Vietnam: 1,9% dan 
Brunei: 2,5% (Badan Pusat Statistik, 2004).  

Peserta KB aktif wanita menurut BKKBN Provinsi Jatim pada bulan November 2009 
adalah 5.746.418 yang sebagian besar adalah KB Suntik yaitu 2.822.286 (IKAP 2009, 
DKK). Salah satu jenis kontrasepsi efektif yang dipilih oleh kaum ibu adalah KB suntik, 
karena praktis, efektif, sederhana dan murah dibandingkan dengan kontrasepsi lain. 
Namun, KB suntik juga mempunyai banyak efek samping, seperti amenorea (30%), 
spoting dan menoragia, seperti halnya kontrasepsi hormonal lainnya dan dijumpai pula 
keluhan mual, sakit kepala (<1-17%) (pusing), galaktorea (90%), dan peningkatan berat 
badan (23-25%) (Hartanto, 2005). Walaupun peningkatan berat badan akibat KB suntik 
hanya 23-25% (Hartanto, 2005), namun hasil penelitian University of Texas Medical 
Branch (UTMB), hampir 70% akseptor KB suntik mengalami penambahan berat badan.  

Kondisi di Puskesmas Pacar Keling ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil 
penelitian UTMB bahwa banyak akseptor KB suntik yang mengalami kenaikan berat 
badan. Informasi ini didapat dari sejawat yang bekerja di Puskesmas Pacar Keling. 
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Penambahan berat badan secara terus menerus dapat menyebabkan berbagai gangguan 
pada tubuh seperti penyakit diabetes, jantung, stroke. Hal ini diperkuat oleh penelitian 
UTMB bahwa wanita akseptor KB suntik, mengalami peningkatan berat badan rata-rata 
5,5 kg dan mengalami peningkatan lemak tubuh sebanyak 3,4% dalam 3 tahun 
pemakaian. Peserta yang beralih ke kontrasepsi pil akan mengalami kenaikan berat badan 
sekitar 2 kg dalam waktu yang sama. Peningkatan berat badan tergantung lamanya 
penggunaan KB suntikan 3 bulan. Sedangkan mereka yang beralih ke kontrasepsi non-
hormonal akan mengalami penurunan berat badan dan massa lemak akibat pemakaian 
kontrasepsi hormonal sebelumnya. KB suntik berkaitan dengan peningkatan lemak perut, 
salah satu komponen dari sindroma metabolik yang terkait dengan risiko penyakit jantung, 
stroke, dan diabetes. Akseptor KB suntik berisiko 2 kali lipat dibandingkan pengguna 
kontrasepsi lainnya untuk mengalami obesitas selama 3 tahun pemakaian. 

Informasi serta konseling secara berkala dapat memberikan pengetahuan tentang 
efek samping KB sehingga di waktu ke depan akseptor tidak khawatir akan efek samping, 
dapat menanggapi secara positif, dan dapat mencari alternatif solusi terhadap efek 
samping. Tidak diharapkan akseptor KB suntik sampai menyatakan drop out akibat efek 
samping yang terjadi tanpa informasi yang sebelumnya terjadi. Bahkan bila akseptor KB 
suntik tersebut ingin berganti metode lain, akseptor dapat memilih metoda yang benar.  

Hasil studi pendahuluan pada data sekunder di Puskesmas Pacar Keling Surabaya 
tanggal 12 September 2011 menunjukkan bahwa dari 92 akseptor KB suntik pada bulan 
Juli–Agustus 2011, 56 akseptor mengalami kenaikan berat badan. Dari wawancara 
diketahui bahwa dari 15 akseptor, 13 orang mengatakan tidak suka terhadap penambahan 
berat badan. Mereka mengatakan menjadi tidak cantik, menarik, dan seksi.  
 

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
 

Rancangan penelitian ini adalah cross sectional. Populasi penelitian adalah semua 
akseptor KB suntik yang datang ke Puskesmas Pacar Keling Surabaya pada tahun 2010 
sebanyak 7.678 orang. Besar sampel adalah 31 orang. Variabel  independen adalah 
pengetahuan akseptor KB suntik, dan variabel dependen adalah sikap akseptor KB suntik 
terhadap efek penambahan berat badan. 
 

HASIL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN....    
 

Mengenai karakteristik responden, sebagian besar akseptor berusia 20-35 tahun 
(58,1%). Pada usia reproduktif, seorang wanita lebih mudah mendapatkan pengetahuan, 
karena daya ingin tahu seseorang pada usia tersebut sangat tinggi pada hal-hal tertentu. 
Nursalam (2001) menyatakan bahwa usia dapat mempengaruhi pengalaman karena 
bertambahnya usia maka seseorang bertambah dewasa pula daya nalar dan 
intelektualnya, sebagai akibat dari kematangan jiwa. Selain usia, pendidikan dan 
pengalaman juga dapat mempengaruhi  pengetahuan. Sebagian besar akseptor (71%) 
berpendidikan Dasar. Tingkat pendidikan ini tergolong rendah. Menurut Nursalam (2001), 
semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula pengetahuan yang didapat 
karena dengan tingginya pendidikan yang ditempuh diharapkan seseorang tersebut akan 
mudah dalam menerima atau mengadopsi perilaku yang baru. Sebagian besar lama 
akseptor adalah 4-7 tahun (38,7%) sehingga dengan lamanya akseptor memakai KB 
suntik maka diharapkan pengalaman pribadi yang didapatkan juga akan bertambah pula 
sesuai dengan lama pemakaiannya.  

Pengetahuan Akseptor KB suntik mayoritas baik (58,1%). Pengetahuan akseptor 
tentang KB suntik adalah kemampuan ibu untuk mengetahui, memahami mengenai 
pengertian KB suntik, macam, mekanisme kerja, kontra indikasi dan efek samping. Para 
akseptor telah mendapatkan konseling ataupun penyuluhan dari bidan mengenai KB 
suntik terutama efek samping yang akan dialami oleh akseptor. Pengetahuan akseptor 



Volume II Nomor 1, Februari 2012                         ISSN: 2089-4686 

2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan   16 

bisa juga dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisi dan media cetak. Dari 
media massa, kita dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di seluruh dunia sehingga 
wawasan kita akan menjadi bertambah luas dan dapat mempengaruhi hidup seseorang. 

Sebagian besar akseptor (64,5%) bersikap positif terhadap peningkatan berat badan. 
Akseptor KB yang berkriteria pengetahuan baik dan cukup, mayoritas bersikap positif. 
Akseptor dengan kriteria pengetahuan kurang, meskipun yang bersikap positif lebih sedikit 
daripada pada kelompok pengetahuan baik dan cukup, namun jumlahnya tidak jauh 
berbeda. Mereka masih bisa menerima, salah satu alasannya adalah faktor ekonomi, 
dengan adanya program JAMKESMAS dari pemerintah, yang memberikan pelayanan 
gratis pada KB suntik. Walaupun memiliki tingkat pengetahuan kurang, akseptor masih 
bersikap positif, untuk tetap mengikuti KB tersebut. Menurut Notoatmodjo (2003) bahwa 
perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 
didasari oleh pengetahuan, oleh karena itu amatlah penting untuk memberikan 
penyuluhan ataupun konseling pada Akseptor KB suntik sehingga dengan pengetahuan 
yang cukup tersebut diharapkan dapat membentuk suatu sikap dan perilaku yang adaptif 
dan langgeng. Namun ada beberapa hal memepengaruhi perilaku seseorang pada 
keadaan tertentu, salah satunya karena keadaan ekonomi. Karena tersebut yang 
mendukung untuk mengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan bertindak.  

Hasil Chi Square Test adalah p=0,326 (>0,05) sehingga H0 diterima, berarti tidak ada 
hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap akseptor KB suntik 
terhadap peningkatan berat badan. positif tidak terlalu jauh beda,dengan sikap negatif.  
 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
 

Kesimpulan penelitian adalah: 1) mayoritas akseptor KB suntik berpengetahuan baik, 
2) mayoritas akseptor KB suntik memiliki sikap positif terhadap peningkatan berat badan, 
3) Tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap akseptor KB suntik. 

Saran yang diajukan adalah diharapkan: 1) akseptor selalu memperhatikan dan 
menghayati penyuluhan ataupun konseling yang telah diberikan oleh petugas kesehatan 
dan bagi masyarakat pada umumnya, 2) petugas kesehatan atau bidan pemberi 
pelayanan KB meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan konseling pada tiap 
Akseptor sebelum pemberian pelayanan metode KB khususnya pelayanan KB suntik, 3) 
peneliti melanjutkan penelitian ini dengan sampel lebih besar dan metode yang lebih baik, 
4) institusi pendidikan menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan literatur. 
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HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PERILAKU PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI  
Maria Retno Ambarwati* 

 

ABSTRAK 
 

Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan 
masyarakat. Deteksi dini merupakan hal yang terpenting untuk mengontrol kanker payudara 
karena angka harapan hidup berhubungan langsung dengan stadium penyakit saat diagnosis. 
Deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan SADARI yang bertujuan untuk menemukan 
kanker dalam stadium dini sehingga pengobatannya menjadi lebih baik. Namun dari studi 
pendahuluan pada mahasiswa masih ada mahasiswa yang menunjukkan perilaku SADARI 
yang cukup bahkan ada yang kurang. Karenanya ingin diteliti tentang hubungan motivasi 
dengan perilaku SADARI mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan tingkat II.  

Jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian 
adalah mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan tingkat II sejumlah 43 mahasiswa dan 
seluruhnya dijadikan sampel.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi dan variabel 
terikatnya adalah perilaku SADARI. Pengumpulan data menggunakan alat bantu kuesioner 
motivasi dan perilaku SADARI. Analisis data menggunakan uji korelasi dengan p = 0,05.  

Dari hasil penelitian didapatkan nilai mean motivasi adalah 38.9767 sedangkan nilai 
mean perilaku SADARI adalah 40.3488. Hasil uji korelasi didapatkan nilai p = 0.006 (p < 0,05) 
yang berarti ada hubungan antara motivasi dengan perilaku SADARI.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa motivasi memiliki hubungan dengan perilaku 
SADARI. Guna meningkatkan perilaku SADARI perlu peningkatan motivasi. Peningkatan 
motivasi dan perilaku tentunya tidak terlepas dari peningkatan pengetahuan terhadap kanker 
payudara dan tujuan dan manfaat perilaku SADARI itu sendiri. Karena dengan pengetahuan 
yang baik diharapkan akan tumbuh kebutuhan dalam diri seseorang dan kebutuhan ini 
menjadi motivasi untuk berperilaku SADARI dengan baik. 
 

Kata kunci: SADARI, motivasi, perilaku 
Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Tjandra Yoga 
Aditama dalam Bambang (2010) mengatakan jenis penyakit kanker yang paling banyak terjadi 
di Indonesia masih kanker payudara dan kanker leher rahim. Pusat Komunikasi Publik, 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI (2011) menyampaikan bahwa kanker 
merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, 
baik di dunia maupun di Indonesia. Menurut statistik RS dalam Sistem Informasi Rumah Sakit 
(SIRS) tahun 2008, kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di 
seluruh RS di Indonesia (18,4%), disusul kanker leher rahim (10,3%), kanker hati dan saluran 
empedu intrahepatik (8,2%), Leukemia (7,3%), dan Limfoma non Hodgkin (6,5%). 

Deteksi dini merupakan hal yang terpenting untuk mengontrol kanker payudara karena 
para peneliti telah menunjukkan bahwa angka harapan hidup berhubungan langsung dengan 
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stadium penyakit saat diagnosis (Otto, 2003). Hal ini juga disampaikan oleh Purwoastuti 
(2008) bahwa kanker payudara masih memiliki kemungkinan disembuhkan jika ditemukan 
dalam tahap awal atau dini, sehingga penemuan dini kanker payudara sangat penting untuk 
kesembuhan. Otto (2003) menyampaikan bahwa ACS telah menetapkan petunjuk penapisan 
untuk wanita tanpa gejala yang meliputi tiga metode deteksi dini yang salah satunya adalah 
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yang harus dilakukan setiap bulan oleh semua 
wanita berusia mulai dari 20 tahun. Purwoastuti (2008) menyampaikan bahwa deteksi dini 
kanker payudara dilakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Tujuan utama 
deteksi dini kanker payudara adalah untuk menemukan kanker dalam stadium dini sehingga 
pengobatannya menjadi lebih baik. Namun dari studi pendahuluan pada mahasiswa masih 
ada mahasiswa yang menunjukkan perilaku SADARI yang cukup bahkan ada yang kurang.  

Setiap perilaku manusia menurut Sunaryo (2002) pada hakekatnya mempunyai motif 
tertentu. Motif mencakup penggerak, keinginan, rangsangan, hasrat, pembangkit tenaga, 
alasan, dan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. 
Motif bisa dikatakan sebagai energi dasar yang terdapat dalam diri individu dan menentukan 
perilaku. Dari studi pendahuluan ternyata mayoritas mahasiswa hanya menunjukkan perilaku 
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yang cukup bahkan ada yang kurang. Berdasarkan 
uraian diatas maka ingin diteliti tentang hubungan motivasi dengan perilaku pemeriksaan 
payudara sendiri (SADARI) mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan tingkat II. 

 

Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan motivasi dengan perilaku 
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 
  

METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan tingkat II dan 
jumlah sampel 43 mahasiswa. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi dan 
variabel terikatnya adalah perilaku pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Pengumpulan 
data menggunakan alat bantu kuesioner motivasi dan perilaku tentang pemeriksaan payudara 
sendiri (SADARI). Analisis data menggunakan uji korelasi dengan p = 0,05.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Dari hasil penelitian pada 43 mahasiswa tentang motivasi SADARI didapatkan nilai mean 
motivasi adalah 38.9767 sedangkan nilai mean perilaku pemeriksaan payudara sendiri 
SADARI adalah 40.3488. dan dari hasil uji korelasi didapatkan nilai  p = 0,006 (p < 0,05) yang 
berarti ada hubungan antara motivasi dengan perilaku pemeriksaan payudara sendiri SADARI.  

Setiap perilaku manusia menurut Sunaryo (2002) pada hakekatnya mempunyai motif 
tertentu. Motif ini mencakup penggerak, keinginan, rangsangan, hasrat, pembangkit tenaga, 
alasan, dan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. 
Motif ini bisa dikatakan sebagai energy dasar yang terdapat dalam diri individu dan 
menentukan perilaku. Motif memberi tujuan dan arah kepada perilaku manusia. Motif timbul 
karena adanya ketidakseimbangan dalam diri individu yang menimbulkan kebutuhan sehingga 
seseorang harus berperilaku untuk memenuhi keseimbangan tersebut.  
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Wahjosumidjo (1985) menyampaikan bahwa motivasi merupakan suatu proses 
psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan 
yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu 
kegiatan, akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, tetapi motivasi juga 
dipengaruhi oleh tujuan. Sudrajat (2008) menyampaikan bahwa seberapa kuat motivasi yang 
dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik 
dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.  

Menurut teori lingkaran dalam Widayatun (1999), manusia berperilaku atau beraktifitas 
karena adanya kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kebutuhan maka 
muncul motivasi atau penggerak/pendorong, sehingga individu/ manusia itu beraktivitas/ 
berperilaku, baru tujuan tercapai dan individu mengalami kepuasan. Dengan demikian bisa 
disampaikan bahwa motif yang mendasari motivasi untuk melakukan pemeriksaan payudara 
sendiri (SADARI) akan muncul jika ada kebutuhan dari dalam mahasiswa sendiri untuk 
melaksanakannya. Kebutuhan ini akan muncul tentunya berdasar dari pengetahuan 
mahasiswa tentang pentingnya SADARI ini dalam usaha pendeteksian dini. Sudarminta (2002) 
menyampaikan bahwa kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan merupakan suatu faktor 
yang mendasari dan mendorong berkembangnya pengetahuan manusia. Memperoleh 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup merupakan bagian hakiki dari cara berada 
manusia. Pengetahuan merupakan upaya untuk menafsirkan, memahami dan akhirnya untuk 
menguasai dan memanfaatkan dunia sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam suatu hierarki yang dikenal dengan 
hierarki Maslow. Sudrajat (2008) menyampaikan bahwa teori motivasi yang dikembangkan 
oleh Maslow berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat kebutuhan, 
yaitu: (1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti: rasa lapar, haus, istirahat dan 
sex; (2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga 
mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang (love needs); (4) 
kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai 
simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya 
kesempatan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah 
menjadi kemampuan nyata. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Ivancevich, dkk 
(2005) bahwa inti teori maslow adalah bahwa kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki.  

Dengan demikian SADARI merupakan perilaku untuk memenuhi kebutuhan agar 
terbebas dari ancaman kanker payudara. Karena seperti yang disampaikan oleh Purwoastuti 
(2008) bahwa deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri 
(SADARI) dengan tujuan utama deteksi dini kanker payudara untuk menemukan kanker dalam 
stadium dini sehingga pengobatannya menjadi lebih baik. Sehingga dalam kebutuhannya 
untuk aman dan selamat dan tetap sehat, manusia kemungkinan akan berusaha untuk 
mencegah dan mengatasi kanker payudara. Untuk itu manusia akan mengembangkan 
pengetahuannya tentang kanker payudara yang mendorong diperolehnya pengetahuan 
tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Dengan demikian pengetahuan yang baik 
tentang tujuan dan manfaat SADARI tentunya dapat menumbuhkan kesadaran manusia yang 
dapat menumbuhkan kebutuhan manusia untuk melaksanakannya. Kebutuhan ini pada 
akhirnya akan bermuara pada munculnya motivasi untuk melaksanakannya. 
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Seperti disampaikan Otto (2003) deteksi dini merupakan hal yang terpenting untuk 
mengontrol kanker payudara karena para peneliti telah menunjukkan bahwa angka harapan 
hidup berhubungan langsung dengan stadium penyakit saat diagnosis. Purwoastuti (2008) 
menyatakan kanker payudara masih memiliki kemungkinan disembuhkan jika ditemukan 
dalam tahap awal atau dini, sehingga penemuan dini kanker payudara sangat penting untuk 
kesembuhan. Karena tujuan utama deteksi dini kanker payudara adalah untuk menemukan 
kanker dalam stadium dini sehingga pengobatannya menjadi lebih baik.  

Kebutuhan akan aman dan keselamatan kemungkinan bisa memotivasi seseorang untuk 
melaksanakan SADARI. Sehingga baik atau tidaknya suatu perilaku SADARI ditentukan oleh 
besarnya kebutuhan ini terhadap bahaya kanker payudara dalam diri seseorang. Bagi 
seseorang yang menyadari kebutuhannya untuk menemukan kanker payudara sedini 
mungkin, kemungkinan akan memunculkan perilaku SADARI yang baik. Begitu juga 
sebaliknya. Bagi seseorang yang kesadaran akan kebutuhannya untuk menemukan kanker 
payudara sedini mungkin, kemungkinan akan memunculkan perilaku SADARI yang tidak baik.  

Perilaku kesehatan menurut Notoatmodjo (2005) adalah respon seseorang terhadap 
stimulus atau obyek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi sehat-sakit. Perilaku kesehatan bisa dikatakan juga sebagai semua aktivitas 
seseorang yang dapat diamati, maupun yang tidak dapat diamati yang berkaitan dengan 
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, yang mencakup mencegah atau melindungi diri 
dari penyakit dan masalah kesehatan lain, meningkatkan kesehatan, dan mencari 
penyembuhan apabila sakit atau terkena masalah kesehatan. Perilaku kesehatan dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu perilaku orang sehat untuk tetap sehat dan meningkat dan 
yang kedua adalah perilaku orang yang sakit. Perilaku orang sehat mencakup perilaku-
perilaku dalam mencegah atau menghindar dari penyakit dan penyebab penyakit/masalah 
atau penyebab masalah kesehatan, dan perilaku dalam mengupayakan meningkatnya 
kesehatan. Sedangkan yang termasuk perilaku orang yang sakit adalah perilaku pencarian 
pelayanan kesehatan. Perilaku ini mencakup tindakan-tindakan yang diambil seseorang untuk 
memperoleh kesembuhan atau terlepas dari masalah kesehatan yang dideritanya.  

Sejalan dengan penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa perilaku kesehatan baik 
perilaku orang sehat untuk tetap sehat dan meningkat maupun perilaku orang yang sakit, akan 
timbul karena adanya suatu respon akan stimulus atau obyek yang berkaitan dengan 
kesehatan. Dalam hal ini resiko terkena kanker payudara bagi seseorang bisa merupakan 
stimulus yang mengancam kesehatannya sehingga memunculkan respon orang tersebut 
untuk beraktivitas atau melakukan suatu usaha yang mencakup mencegah atau melindungi 
diri dari penyakit kanker payudara. Karenanya perilaku SADARI sebagai suatu usaha 
pendeteksian dini untuk mengontrol kanker payudara menjadi pilihan bagi seseorang. Karena 
kanker payudara masih memiliki kemungkinan disembuhkan jika ditemukan dalam tahap awal 
atau dini, sehingga penemuan dini kanker payudara sangat penting untuk kesembuhan.  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan antara motivasi dengan 
perilaku pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) mahasiswa Prodi Kebidanan Magetan 
tingkat II. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan perilaku pemeriksaan payudara 
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sendiri (SADARI) perlu juga diikuti dengan meningkatkan motivasi untuk melaksanakannya. 
Peningkatan motivasi dan perilaku tentunya tidak terlepas dari peningkatan pengetahuan 
terhadap kanker payudara dan tujuan dan manfaat perilaku SADARI itu sendiri. Karena 
dengan pengetahuan yang baik diharapkan akan tumbuh kebutuhan dalam diri seseorang dan 
kebutuhan ini menjadi motivasi untuk berperilaku SADARI dengan baik 
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PENGARUH PENYULUHAN PENGARUH PENYULUHAN PENGARUH PENYULUHAN PENGARUH PENYULUHAN DUDUDUDUKUN BAYI KUN BAYI KUN BAYI KUN BAYI TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG PERAWATAN TALI PUSATPERAWATAN TALI PUSATPERAWATAN TALI PUSATPERAWATAN TALI PUSAT    
Feftin Hendriyani*Feftin Hendriyani*Feftin Hendriyani*Feftin Hendriyani*    

 

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh penyuluhan terhadap dukun bayi 
dalam melakukan perawatan tali pusat. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 
desain quasy experimental (one group pra-post test design). Populasi penelitian adalah 
dukun bayi yang ada diwilayah Puskesmas Palengaan Pamekasan sejumlah 41 dukun. 
Besar sampel 37 responden yang dipilih secara purposive sampling. Sebagai variabel 
independen penelitian adalah penyuluhan, sedang variabel dependen adalah tindakan 
perawatan tali pusat oleh dukun bayi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
penyuluhan terhadap dukun bayi dalam melakukan perawatan tali pusat. 
 

Kata kunci : dukun bayi, penyuluhan, tali pusat 
*= Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan, Kampus Bangkalan 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
    

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    
    

Hasil Susenas 2006, pertolongan persalinan oleh tenaga medis: 57,5% sedangkan 
oleh tenaga non medis cukup tinggi: 42,5%. Di Kabupaten Pamekasan jumlah dukun bayi: 
383 orang, yang bermitra dengan bidan 274 orang (71,54%), yang belum bermitra dengan 
bidan 109 orang (28,45%). Persalinan yang ditolong oleh dukun bayi pada tahun 2008: 
823 persalinan. Di wilayah kerja Puskesmas Palengaan jumlah dukun bayi: 41 orang dan 
yang bermitra dengan bidan 22 orang (53,65%), yang belum bermitra dengan bidan 19 
orang (46,34%). Studi pendahuluan penelitian di Desa Banyu Pelle, Palengaan, 
Pamekasan menunjukkan jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun bayi pada tahun 
2008: 38 persalinan dan dukun yang ada sebanyak 6 orang, terdiri atas 4 dukun terlatih 
dan 2 dukun tidak terlatih. Dari 4 dukun terlatih, ada 2 dukun yang juga melakukan 
perawatan tali pusat secara tradisional. 

Penyebab dukun bayi melakukan perawatan tali pusat secara tradisional terkait 
dengan perilaku menurut Green yang dikutip Uha Suliha (2002) bahwa perilaku 
dipengaruhi 3 faktor, yakni faktor predisposisi: pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, 
nilai dan persepsi, faktor pemungkin: ketersediaan sumber daya/ fasilitas, keterjangkauan 
rujukan, keterampilan petugas, dan faktor pendorong: sikap dan perilaku petugas. Hal ini 
dapat menyebabkan infeksi sebesar 57,1% (termasuk tetanus neonatorum, sepsis), 
perdarahan 15% yang dapat mengancam jiwa bayi / kematian sehingga mengakibatkan 
terjadinya peningkatan angka kematian bayi (AKB). (Saifudin,2006). 

Jadi cara untuk menanggulangi keadaan tersebut dapat dilakukan berbagai upaya 
diantaranya pemberian penyuluhan dan bimbingan kepada dukun bayi tentang cara 
pemotongan dan perawatan  tali pusat agar perilaku dukun bayi berubah ke perilaku sehat, 
dengan harapan setelah bayi lahir, tali pusat dipotong 5 cm dari dinding perut bayi dengan 
gunting steril dan diikat dengan pengikat steril. Luka tali pusat dibersihkan dan dirawat 
dengan alcohol 70% / providon 10% serta dibalut kasa steril.  
    

Tujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan Penelitian    
    

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penyuluhan terhadap tindakan  
dukun bayi dalam melakukan perawatan tali pusat. 
 

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
    

Desain penelitian ini adalah Quasy Experimental (one group pra-post test  design). 
Populasi penelitian ini adalah dukun bayi di wilayah PKM Palengaan Pamekasan sejumlah 
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41 dukun. Besar sampel 37 responden yang dipilih secara purposive sampling. Variabel 
independen penelitian adalah penyuluhan, sedangkan  variabel dependen adalah terapi 
perawatan tali pusat pada dukun bayi. Instrument yang digunakan adalah format 
pengumpulan data SAP, check list, dan lembar observasi. Setelah data terkumpul maka 
tahap selanjutnya adalah mengolah data (editing, coding, scoring, dan tabulating). Setelah 
itu dilakukan analisis data menggunakan Fisher Exact Test. 
 

HASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIAN    DAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASAN    
    

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
    

Sebagian besar usia responden: 41-55 tahun (81,1%), pendidikan: tidak sekolah 
(94,6%) dan lama menjadi dukun: ≥11 tahun (72,10%). Sebelum diberikan penyuluhan, 
tindakan perawatan tali pusat oleh dukun yang sesuai standar hanya 24,3% selebihnya 
(75,7%) tak sesuai standar. Sesudah diberi penyuluhan tindakan yang sesuai standar 
meningkat menjadi 37,8%. Hasil Fisher Exact Test membuktikan adanya pengaruh yang 
bermakna pemberian penyuluhan terhadap tindakan perawatan tali pusat oleh dukun bayi. 
 

PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan    
 

Tindakan perawatan tali pusat dukun bayi sebelum diberikan penyuluhan dalam 
melakukan tindakan perawatan tali pusat terdapat 75,7% yang tidak sesuai standard 
pelayanan kesehatan dan yang sesuai hanya 24,3% dukun bayi. Hal ini dimungkinkan oleh 
faktor pendidikan, berdasarkan data 94,6% dukun bayi tidak sekolah (buta huruf latin), 
keadaan ini sangat menyulitkan untuk menerima dan memahami informasi tentang 
perawatan tali pusat. Apalagi tindakan ini pengetahuan dan pendidikan khusus baik 
melalui pendidikan formal maupun informal. 

 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
    

Kesimpulan penelitian adalah ada pengaruh penyuluhan dukun bayi terhadap 
tindakan perawatan tali pusat. Selanjutnya disarankan agar kegiatan penyuluhan kepada 
dukun bayi terus ditingkatkan substansi dan jangkauannya agar dapat mendukung upaya 
penurunan angka kematian ibu dan bayi. 
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DENGAN KEJADIAN DENGAN KEJADIAN DENGAN KEJADIAN DENGAN KEJADIAN DROP OUT DROP OUT DROP OUT DROP OUT ALAT KONTRASEPSI SUNTIKAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIKAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIKAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIKAN     

DI PUSKESMAS DI PUSKESMAS DI PUSKESMAS DI PUSKESMAS WONOKROMO WONOKROMO WONOKROMO WONOKROMO     
K. KasiatiK. KasiatiK. KasiatiK. Kasiati****, Rizki Amelia, Rizki Amelia, Rizki Amelia, Rizki Amelia****        

    

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Kejadian drop out kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo tahun 2010 
mencapai 66,25% dari kejadian drop out seluruh metode kontrasepsi, dengan 52,83% 
akseptor alat kontrasepsi suntikan yang memiliki keluhan efek samping gangguan haid. 
Maka perlu dilakukan penelitian untuk mempelajari hubungan antara efektifitas konseling 
tentang efek samping gangguan haid pada akseptor alat kontrasepsi suntikan dengan 
kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo. 

Populasi penelitian survei analitik berdesain cross sectional ini adalah seluruh 
peserta KB baru suntikan bulan Januari hingga Juni 2010 di Puskesmas Wonokromo (211 
orang). Sampel diambil 25% dari populasi (±53 orang), melalui teknik simple random 
sampling. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan buku register kohort KB. Analisis 
data menggunakan uji Chi Square dan Contingency Coefficient. 

Sebagian besar responden (70%) yang mendapatkan konseling secara efektif tidak 
mengalami drop out alat kontrasepsi suntikan dan sebagian besar responden (82,60%) 
yang tidak mendapatkan konseling secara efektif mengalami drop out alat kontrasepsi 
suntikan. Hasil Chi Square test: p=0,000, berarti ada hubungan antara efektifitas konseling 
tentang efek samping gangguan haid dengan kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan. 
Nilai C=0,463 (ada kekuatan yang cukup antara kedua variabel), nilai PR= 0,36 (<1), maka 
efektifitas konseling tentang efek samping gangguan haid merupakan faktor proteksi 
terhadap kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan.  

Kesimpulan penelitian: ada hubungan bermakna antara efektifitas konseling tentang 
efek samping gangguan haid dengan kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di 
Puskesmas Wonokromo. Disarankan agar petugas kesehatan selalu meningkatkan 
kualitas konseling mengenai alat kontrasepsi suntikan. Kualitas konseling dapat 
ditingkatkan salah satunya dengan cara menggunakan media lembar balik Alat Bantu 
Pengambilan Keputusan (ABPK). Konseling tersebut diharapkan diberikan secara 
komprehensif  berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien, meliputi 
seluruh aspek yang wajib dibahas dalam konseling keluarga berencana 
 

Kata kunci: kontrasepsi suntikan, gangguan haid, konseling, drop out 
*= Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
    

Damayanti (2007) mengemukakan bahwa salah satu program Keluarga Berencana 
yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2010-2014 adalah menurunkan angka kejadian drop out alat kontrasepsi. Kejadian drop 
out alat kontrasepsi suntikan tergolong cukup tinggi dibandingkan kejadian drop out alat 
kontrasepsi lainnya. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada pencapaian jumlah 
peserta KB nasional di mana alat kontrasepsi suntikan merupakan jenis kontrasepsi yang 
paling diminati dengan jumlah akseptor paling tinggi, baik pada skala nasional, provinsi 
maupun wilayah kota. Semua jenis metode kontrasepsi sampai saat ini belum ada yang 
100% ideal atau sempurna. Alat kontrasepsi suntikan pun masih memiliki beberapa 
keterbatasan yang dapat menimbulkan keluhan bagi akseptornya. Gangguan haid, seperti 
siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, 
perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak (spotting) dan tidak haid sama sekali 
(amenorrhea) merupakan yang paling sering terjadi dan yang paling mengganggu 
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(Saifuddin, 2006; Hartanto, 2004). Kerugian atau penyulit inilah yang menyebabkan 
peserta KB menghentikan suntikan KB. Speroff & Darney (2003) mengemukakan bahwa 
akseptor yang berhenti (drop out) dari metode/alat kontrasepsi suntikan pada tahun 
pertama mencapai 25% akibat perdarahan yang tidak teratur. Gangguan pola haid bersifat 
fisiologis dalam pemakaian alat kontrasepsi suntikan dan merupakan keluhan efek 
samping yang paling sering dijumpai. Perdarahan bercak (spotting) ataupun amenorrhea 
tidak perlu diobati secara rutin. Hanya perdarahan hebat atau perdarahan yang lama, yang 
perlu mendapat perhatian dan pertolongan medis. Konseling sebelum dan selama 
pemakaian metode kontrasepsi suntikan adalah hal yang terpenting (Hartanto, 2004).  

Kejadian drop out kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo tahun 2010 
mencapai 66,25% dari kejadian drop out seluruh metode kontrasepsi, dengan 52,83% 
akseptor alat kontrasepsi suntikan yang memiliki keluhan efek samping gangguan haid. 
Maka perlu dilakukan penelitian untuk mempelajari hubungan antara efektifitas konseling 
tentang efek samping gangguan haid pada akseptor alat kontrasepsi suntikan dengan 
kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo. 
    

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
    

Metode penelitian ini ialah survei analitik berdesain cross sectional. Populasi adalah 
seluruh peserta KB baru suntikan pada bulan Januari-Juni 2010 di Puskesmas 
Wonokromo (211 orang). Sampel diambil 25% dari populasi, ±53 orang, melalui teknik 
simple random sampling. Variabel independen penelitian adalah efektifitas konseling 
tentang efek samping gangguan haid dan variabel dependen adalah kejadian drop out alat 
kontrasepsi suntikan. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan register kohort pelayanan 
KB. Analisis data menggunakan uji Chi Square Test dan Contingency Coefficient. 
    

HASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIAN    DAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASAN    
    

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
    

Sebagian besar responden (70%) yang mendapatkan konseling secara efektif tidak 
mengalami drop out alat kontrasepsi suntikan dan sebagian besar responden (82,60%) 
yang tidak mendapatkan konseling secara efektif mengalami drop out alat kontrasepsi 
suntikan. Hasil uji Chi Square didapatkan p=0,000 (<0,05) berarti ada hubungan yang 
bermakna antara kedua variabel. Kekuatan hubungan kedua variabel tersebut diketahui 
melalui nilai C (0,463), artinya ada kekuatan yng cukup antara kedua variabel. Prevalence 
Ratio (PR) adalah 0,36 (<1) berarti efektifitas konseling tentang efek samping gangguan 
haid merupakan faktor proteksi terhadap kejadian drop out kontrasepsi suntikan.  
    

PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN    
    

Efektifitas konseling tentang efek samping gangguan haid pada akseptor alat 
kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo masih tergolong kurang. Efektifitas 
konseling tersebut dinilai berdasarkan pengetahuan klien, sesuai pendapat Rosdiana 
(2007) dalam Tumini (2010) berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan konseling KB 
dapat diketahui dari pemahaman akseptor tentang jenis kontrasepsi, keuntungan dan 
kerugian masing-masing kontrasepsi atau efektifitas dan efisiensinya. Konseling dikatakan 
efektif jika dapat meningkatkan pengetahuan akseptor. Teori ini sejalan pula dengan 
penelitian berjudul “Pengaruh  pemberian  konseling  terhadap pengetahuan tentang 
keluarga berencana  dan  kemantapan  dalam  pemilihan  alat  kontrasepsi  pada  calon 
akseptor  keluarga berencana” yang dilakukan oleh Tumini (2011) menunjukkan bahwa 
ada perbedaan pengetahuan antara kelompok yang diberi konseling dengan kelompok 
yang tidak diberi konseling (p value < 0,001), dimana kelompok yang diberikan konseling 
memiliki skor pengetahuan lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak diberi konseling.  
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Kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo tergolong 
tinggi, dengan proporsi lebih dari setengah jumlah responden telah drop out atau berhenti 
menggunakan alat kontrasepsi suntikan dalam tahun pertama penggunaan. Kejadian drop 
out dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Damayanti (2007) berpendapat bahwa 
keluhan efek samping yang dialami oleh sebagian akseptor KB dan kurangnya konseling 
yang efektif dari petugas kesehatan disinyalir menyebabkan seorang akseptor mengalami 
drop out atau putus pakai suatu metode kontrasepsi. Hasil penelitian menggambarkan 
bahwa seluruh responden memiliki keluhan haid dan sebagian besarnya memiliki keluhan 
haid tersebut hanya setelah menggunakan alat kontrasepsi suntikan. Jenis keluhan haid 
yang dirasakan oleh responden antara lain siklus haid tidak teratur, perdarahan bercak 
atau flek/spotting dan tidak mendapat haid selama 3 bulan berturut-turut atau 
lebih/amenorrhea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan haid yang 
dirasakan oleh responden yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan 1 bulan adalah 
perdarahan bercak atau flek/spotting sedangkan sebagian besar keluhan haid yang 
dirasakan oleh responden yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan 3 bulan adalah 
amenorrhea. Speroff & Darney (2003) menyatakan bahwa sampai 25% klien peserta KB 
suntikan berhenti (drop out) menjadi akseptor pada tahun pertama akibat perdarahan yang 
tidak teratur. Hartanto (2004) berpendapat pula bahwa kelainan haid merupakan sebab 
utama dari penghentian kontrasepsi suntikan. Gangguan pola haid adalah sesuatu yang 
sifatnya fisiologis dalam pemakaian alat kontrasepsi suntikan dan merupakan keluhan efek 
samping yang paling sering dijumpai. Perdarahan bercak (spotting) ataupun amenorrhea 
tidak perlu diobati secara rutin. Konseling sebelum dan selama pemakaian metode 
kontrasepsi suntikan adalah hal yang terpenting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kurang dari setengah jumlah seluruh responden yang telah mendapatkan konseling lebih 
dari tiga kali dan menunjukkan pula bahwa hanya sedikit responden yang telah 
mengetahui tentang efek samping dan komplikasi yang dapat terjadi selama penggunaan 
alat kontrasepsi suntikan serta cara mengatasinya. Uraian di atas menggambarkan bahwa 
kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo tergolong tinggi, 
salah satunya disebabkan karena keluhan efek samping gangguan haid yang tinggi dan 
kurangnya konseling tentang efek samping gangguan haid tersebut kepada akseptor alat 
kontrasepsi suntikan. 

Hasil analisis penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara efektifitas konseling tentang efek samping gangguan haid dengan 
kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo.    Sebagian besar 
responden yang tidak mendapatkan konseling yang efektif mengalami drop out alat 
kontrasepsi suntikan dan sebagian besar lainnya yang dinyatakan telah mendapatkan 
konseling yang efektif, tidak mengalami drop out atau masih aktif menggunakan alat 
kontrasepsi suntikan. Hasil penelitian ini sesuai    dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Herlinawati (2004) berjudul “Pengaruh komunikasi, informasi, edukasi dan kualitas 
pelayanan kontrasepsi terhadap drop out penggunaan alat kontrasepsi di desa Setupatok” 
yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian 
konseling KB terhadap kejadian drop out alat kontrasepsi (p value 0,0001).   
 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
    

Kesimpulan yang diambil antara lain: 1) Efektifitas konseling tentang efek samping 
gangguan haid pada akseptor alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo masih 
tergolong kurang; 2) Kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas 
Wonokromo tergolong tinggi, termasuk pada tahun pertama penggunaan; 3) Ada 
hubungan yang bermakna antara efektifitas konseling tentang efek samping gangguan 
haid dengan kejadian drop out alat kontrasepsi suntikan di Puskesmas Wonokromo.  
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Saran kepada petugas kesehatan sebagai provider layanan keluarga berencana 
untuk selalu meningkatkan kualitas konseling mengenai alat kontrasepsi suntikan. Kualitas 
konseling dapat ditingkatkan salah satunya dengan cara menggunakan media lembar balik 
Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK). Konseling tersebut diharapkan diberikan 
secara komprehensif  berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien, 
meliputi seluruh aspek yang wajib dibahas dalam konseling keluarga berencana.  
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GAMBARAN PERAN SERTA KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN GAMBARAN PERAN SERTA KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN GAMBARAN PERAN SERTA KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN GAMBARAN PERAN SERTA KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN     
KEGIATAN USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGAKEGIATAN USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGAKEGIATAN USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGAKEGIATAN USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGA    

Sumiatun*, Sumiatun*, Sumiatun*, Sumiatun*, SSSSubagyo**, ubagyo**, ubagyo**, ubagyo**, SSSSukardi**ukardi**ukardi**ukardi**    
    

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
 

Salah satu kegiatan nyata UPGK yang melibatkan peran serta kader secara 
langsung adalah pelaksanaan Posyandu. Kegiatan Posyandu di kenal dengan sistem 5 
meja, pada praktiknya kader Posyandu yang melaksanakan kegiatan meja I-IV. Di Desa 
Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, peranserta kader Posyandu di meja I 
dan meja II dikategorikan sudah melaksanakan, sedangkan di meja III dan meja IV 
dikategorikan kurang melaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar peran serta kader Posyandu pada pelaksanaan kegiatan UPGK 
khususnya pelaksanaan kegiatan Posyandu di meja I sampai IV. 

Jenis penelitian ini adalah diskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua kader 
Posyandu yang ada di Desa Musir Kidul  yaitu sebanyak 25 kader. Teknik sampling 
menggunakan total populasi. Data dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan dengan 
menggunakan ceklis pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu. Analisis data hasil 
pengamatan secara diskriptif, dalam bentuk persentase dan dikategorikan. 

Hasil penelitian menggambarkan sebesar 80% kader Posyandu di meja I sudah 
melaksanakan perannya, dan 20% kader cukup melaksanakan perannya. Di meja II 
sebesar 76% kader sudah melaksanakan perannya, dan sebesar 24% kader cukup 
melaksanakan perannya. Di meja III sebesar 44% kader sudah melaksanakan 
perannya,dan sebesar 24% kader cukup melaksanakan perannya, dan 32% kader kurang 
melaksanakan. Di meja IV sebesar 16% kader sudah melaksanakan perannya,dan 
sebesar 12% kader cukup melaksanakan perannya, serta dan sebesar 72% kader kurang 
melaksanakan perannya. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan tingkat peran 
serta kader Posyandu di meja III dan IV masih kurang adalah kurangnya kemampuan dan 
pengetahuan kader oleh karena tingkat pendidikan yang kurang memadai, serta belum 
mendapatkan pelatihan secara berkala bagi kader yang masih baru. 

Hasil penelitian dapat ditarik simpulan, bahwa pelaksanaan kegiatan UPGK di 
Posyandu belum maksimal. Dengan adanya upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh 
berbagai pihak yang terkait diharapkan ada peningkatan keberhasilan pelaksaan UPGK. 

 
Kata Kunci : Peran serta, Kader Posyandu, Kegiatan UPGK 
*   = Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 
**  = Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan kebidanan 
 

PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN     
    

Permasalahan gizi, salah satunya adalah gizi kurang yang masih bermunculan di 
seluruh daerah baik di kota (wilayah slum area) maupun di desa. Permasalahan gizi 
kurang terkait dengan kesadaran keluarga tentang pentingnya gizi dan rendahnya daya 
beli memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terwujudnya keluarga sadar gizi yang cerdas dan 
mandiri diperlukan suatu pendekatan gizi yaitu melalui pemberdayaan keluarga terutama 
melalui perubahan perilaku menuju perbaikan status kesehatan dan gizi. Upaya yang 
dapat ditempuh dan berdampak penting bagi peningkatan status gizi yaitu melalui Upaya 
Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi 
posyandu dan partisipasi masyarakat (kader Posyandu) serta keluarga. 

Salah satu upaya yang berdampak terhadap peningkatan status gizi guna 
meningkatkan sumber daya manusia, antara lain Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). 
UPGK bertujuan memperbaiki gizi keluarga dan anak balita, perubahan perilaku yang 
mendukung perbaikan gizi keluarga, dan partisipasi dan pemerataan kegiatan UPGK. 
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UPGK ditujukan kepada Wanita Usia Subur (WUS), ibu menyusui, ibu dengan balita dan 
bapak. Kegiatan yang dilaksanakan melalui UPGK yaitu penyuluhan gizi, pelayanan gizi di 
Posyandu dan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga (DepKes RI, 
2006). Kegiatan UPGK antara lain pelayanan gizi di Posyandu yang merupakan 
perpaduan antara kegiatan penimbangan balita dengan pelayanan kesehatan sederhana. 

Kegiatan Posyandu dikenal dengan 5 meja. Pelaksana meja I-IV adalah kader, 
sesuai konsep posyandu yang menyatakan bahwa kaderlah yang melakukan seluruh 
kegiatan mulai dari penimbangan hingga penyuluhan dan pemberian paket pertolongan 
gizi. Kenyataannya, tak semua kader mampu dan mau melaksanakan kegiatan UPGK 
dengan berbagai alasan. Hasil studi pendahuluan dari 25 kader di Desa Musir Kidul hanya 
10 kader (40%) yang berperan serta dalam pelaksanaan UPGK di Posyandu. Kegiatan 
UPGK khususnya di meja I dan II sebagian besar (70%) kader sudah dapat melaksanakan 
peran sertanya secara baik, sedangkan pelaksanaan kegiatan di meja III dan IV sebagian 
kecil (30 %) kader yang dapat melaksanakan peran sertanya dengan baik.  

Keberhasilan UPGK tergantung pada beberapa faktor yang terkait dengan 
keberhasilan kader, antara lain tingkat pendidikan yang tinggi dari kader akan lebih cepat 
menerima informasi dari orang lain, lamanya kader dalam melaksanakan Posyandu akan 
menambah pengetahuan dan keterampilan, serta frekuensi pelatihan kader yang diikuti. 
Dengan peranserta kader yang lebih optimal diharapkan UPGK dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan. Mengingat peran serta kader dalam melaksanakan UPGK masih kurang, 
maka diperlukan upaya yang lebih konkrit dan konsisten. Upaya yang bisa dilakukan 
adalah dengan pelatihan kader baru, penyegaran kembali kader dalam melaksanakan 
kegiatan UPGK serta bimbingan-bimbingan dari bidan. Bimbingan dapat dilaksanakan 
setelah kegiatan Posyandu, dalam pertemuan ini dapat dilakukan evaluasi hasil 
pelaksanaan kegiatan dan penjelasan kembali hal-hal yang belum dipahami oleh kader.  

Tujuan penelitian ini adalah: a). mengidentifikasi  peran  serta  kader  pada  meja  I  
(Pendaftaran Balita),  b). mengidentifikasi peran serta kader pada meja II (Penimbangan 
Balita), c). mengidentifikasi peran serta kader pada meja III (Pencatatan), d). 
mengidentifikasi peran serta kader pada meja IV (Penyuluhan dan Pelayanan Gizi). 
 

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
    

Penelitian deskriptif ini hendak menggambarkan peran serta kader posyandu dalam 
pelaksanaan kegiatan usaha perbaikan gizi keluarga.  Populasi penelitian adalah semua 
kader Posyandu di Desa Musir Kidul sebanyak 25 kader. Sampel diambil dengan teknik 
total populasi. Variabel penelitian adalah peran serta kader posyandu dalam pelaksanaan 
kegiatan UPGK di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

Pengumpulan data menggunakan chek list dari Depkes RI (1999) dengan modifikasi 
seperlunya. Semua kader yang bertugas di masing-masing meja diamati 2 kali dalam 
melaksanakan UPGK, hasil pengamatan ke 2 yang digunakan sebagai data dan 
pelaksanaan Posyandu sesuai dengan jadual Posyandu. Selanjutnya data dianalisis 
secara deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBHASIL PENELITIAN DAN PEMBHASIL PENELITIAN DAN PEMBHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN AHASAN AHASAN AHASAN     
 

PeranPeranPeranPeranserta serta serta serta KKKKader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di MMMMejaejaejaeja    I I I I     
 

Hasil penelitian menggambarkan sebagian besar (80%) kader di meja I sudah 
melaksanakan peran sertanya; dan sebagian kecil (20%) kader belum dapat 
melaksanakan peransertanya secara optimal, karena tak semua langkah kegiatan di meja 
I terlaksana dengan benar, terutama langkah ke-2 (membuat KMS  baru dan lengkap bagi 
yang belum punya KMS). Hal tersebut terjadi karena ada kader yang baru dan belum 
mendapatkan pelatihan secara berkala.  
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Peran serta kader dalam pelaksanaan kegiatan di Meja I mengacu pada peran serta 
kader Posyandu menurut Depkes RI (1999) yaitu melaksanakan pendaftaran balita. 
Pertama-tama melakukan pendaftaran terhadap balita dalam buku bantu pencatatan 
balita. Apabila balita sudah mempunyai KMS, berarti bulan lalu anak sudah ditimbang, 
KMS-nya diminta. Pencatatan nama anak pada secarik kertas, diselipkan di KMS, 
kemudian, ibu balita membawa anaknya menuju ke tempat penimbangan. Bila anak belum 
mempunyai KMS, berarti anak baru datang pada bulan ini, dan diberikan KMS. Cara 
pencatatannya sama dengan anak yang sudah memiliki KMS. 

Agar semua kader dapat melaksanakan kegiatan di meja I sesuai dengan langkah-
langkah yang harus dikerjakan maka diperlukan 1). Pelatihan kader secara berkala, 
terutama pada  kader yang baru baik oleh pembina wilayah maupun oleh Puskesmas 
secara langsung, 2). Pendampingan bagi kader yang masih baru oleh kader yang sudah 
mampu ataupun pendampingan langsung oleh petugas kesehatan. Dengan demikian 
peran serta kader Posyandu yang sudah mencapai 80% bisa ditingkatkan, selain itu juga 
dapat menertibkan pencatatan dan pelaporan serta kelancaran pelaksanaan Posyandu. 
 

PeranPeranPeranPeranserta serta serta serta KKKKader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di MMMMejaejaejaeja    II II II II     
    

Hasil penelitian menggambarkan sebagian besar (76%) kader di meja II sudah 
melaksanakan peransertanya, sedangkan sebesar 24% kader belum dapat melaksanakan 
peransertanya sesuai standar. Ada dua langkah yang sering diabaikan oleh semua kader 
terutama langkah 4 (menempatkan dacin seimbang dengan meletakkan bandul geser di 
titik 0 diseimbangkan dengan pemberat pada ujung lengan dacin sehingga seimbang). 
Langkah ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena kebiasaan menimbang 
dengan cara mengurangi berat tempat penimbangan, tanpa harus mengganti kantong 
pemberat yang terdiri dari berbagai ukuran (dianggap menyita waktu), dan langkah 5 
(membaca hasil dengan cermat dan timbangan dalam keadaan tenang). Langkah ini 
belum terlaksana dengan baik karaena pembacaan hasil penimbangan tergesa-gesa 
karena anak menangis dan menolak ditimbang. Hal ini mempengaruhi  hasil penimbangan 
(kurang valid), serta kader baru belum mengerti cara menimbang dengan benar.  

Peran serta kader Posyandu di meja II mengacu pada peran serta kader Posyandu 
menurut Depkes (1999) tentang penimbangan balita; beberapa kegiatan yang perlu 
diperhatikan yaitu 1). Dacin sudah siap, kemudian anak di timbang, 2). Hasil penimbangan 
berat anak dicatat pada secarik kertas, selipkan kertas ini ke dalam KMS, 3). Selesai 
ditimbang, ibu dan anaknya dipersilakan menuju ke kegiatan meja III untuk dicatat.  

Menurut teori, supaya mencapai hasil penimbangan yang sesuai standar maka dapat 
dilakukan dengan berbagai cara yaitu 1). Membiasakan menimbang sesuai dengan 
standar, walaupun memerlukan waktu agak lama, 2). Membaca hasil penimbangan 
setelah anak tenang, 3). Melatih kader baru secara berkala. Apabila langkah-langkah di 
meja II dilaksanakan secara benar dan berurutan maka pencapaian peran serta kader 
Posyandu yang tadinya sudah mencapai 76% dapat ditingkatkan lagi (Depkes (1999). 
 

PPPPererereransansansanserta erta erta erta KKKKader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di MMMMejaejaejaeja    III III III III     
    

Hasil penelitian menggambarkan 44% kader dikategorikan sudah melaksanakan 
peransertanya, 24% kader cukup melaksanakan, dan sebesar 34% kader kurang 
melaksanakan peran sertanya. Walaupun sebagian besar kader sudah melaksanakan, 
namun masih banyak kader yang kurang melaksanakan peran sertanya. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Muryati (2006), menunjukkan hal yang yang sama yaitu 87% kader 
dikategorikan kurang baik dalam melaksanakan peransertanya. Langkah-langkah yang 
sering dikerjakan pada meja III terletak pada langkah ke-2 (mengisi KMS dengan cara 
membubuhkan titik pada KMS anak sesuai dengan BB anak pada bulan tersebut), langkah 
ke-3 (menghubungkan dua titik dari dua bulan yang berurutan). Langkah ke-4 (mengisikan 
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hasil penimbangan pada register penimbangan balita (R/I/Gizi/85)),dan langkah ke lima 
(mengkategorikan status gizi anak menurut BB sesuai dengan tabel yang tersedia). 

Peran serta kader di meja III ini pelaksanaannya mengacu pada peranserta kader 
menurut Depkes RI (1999) yang meliputi pencatatan; 1). KMS balita, 2). Pindahkan hasil 
penimbangan dari kertas ke KMS, ada penimbangan pertama, semua kolom yang tersedia 
pada KMS diisi; bila ada kartu kelahiran dicatat bulan lahir anak dari kartu tersebut, bila 
tidak ada kartu kelahiran tetapi ibu ingat, dicatat bulan lahir anak sesuai dengan ingatan 
ibu, bila ibu tidak ingat semua dan hanya tahu umur anaknya sekarang perkirakan bulan 
lahir anak dan dicatat, cantumkan bulan lahir anak pada kolom. Kemudian isilah semua 
kolom bulan secara berurutan, setelah anak ditimbang, tulislah titik berat badannya pada 
titik temu garis tegak (sesuai dengan bulan penimbangan) dengan garis datar (sesuai hasil 
penimbangan dalam kilogram), pada penimbangan selanjutnya, penimbangan bulan Mei 
dan Juni kedua titik dihubungkan dengan garis, pada penimbangan selanjutnya, dalam 
bulan Juli misalnya tidak hadir untuk ditimbang, pada bulan Agustus ditimbang maka titik 
berat badan bulan Juni dan Agustus jangan dihubungkan. 

Pelaksanaan kegiatan Posyandu di meja III di Desa Musir Kidul masih jauh dari 
sempurna, karena tidak semua langkah-langkah dikerjakan secara berurutan oleh kader 
Posyandu, ada beberapa langkah yang sering terabaikan oleh karena keterbatasan 
kemampuan kader yang bertugas di meja III. 

Dari faktor penghambat tersebut, dapat dilaksanakan alernatif pemecahan, yaitu  1).  
Menertibkan  pembagian tugas kader sesuai dengan jadwal yang disepakati, 2). 
Mengadakan pelatihan khusus pada kader baru dan penyegaran kembali kader yang 
sudah lama. Bila hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka selanjutnya dilakukan 1). 
Pelaksanaan kegiatan di meja III bisa ditingkatkan, sehingga kader  Posyandu  yang   
sudah  melaksanakan  peran  serta  sebesar 44% dapat meningkat  lagi, 2). Kelancaran 
Posyandu lebih baik karena semua kader dapat melaksanakan peran sertanya, 3). Proses 
pencatatan dan pelaporan lebih tertib, 4). Semua kader bisa diandalkan.  
 

PeranPeranPeranPeranserta serta serta serta KKKKader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di ader Posyandu di MMMMejaejaejaeja    IV IV IV IV     
    

Hasil penelitian menggambarkan sebagian besar (72%) kader Posyandu kurang 
melaksanakan peran sertanya. Dari hasil observasi awal penelitian ini sudah menunjukkan 
bahwa sebagian besar kader Posyandu tidak melaksanakan peran sertanya di meja IV ini, 
demikian pula dengan hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang sama yaitu 
90,6% peran serta kader Posyandu dikategorikan kurang baik. Langkah-langkah 
pelaksanaan kegiatan di meja IV  yang sering terabaikan atau tidak dilaksanakan, yaitu 
pada langkah 1 (menjelaskan hasil penimbangan) dan langkah 2 (memberikan penyuluhan 
perorangan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan).  

Peranserta kader Posyandu IV mengacu pada peran serta kader Posyandu menurut 
Depkes RI (1999) meliputi kegiatan penyuluhan; 1). Penimbangan (pentingnya 
penimbangan balita tiap bulan), 2). Gizi (pentingnya ASI saja sampai anak umur 6 bulan, 
pentingnya MP ASI bagi anak yang berumur di atas 6 bulan, pentingnya pemberian 
vitamin A), 3). Imunisasi (pentingnya imunisasi lengkap untuk mencegah penyakit pada 
balita), 4). KIA (pentingnya pemeriksaan kehamilan, bahaya anemi, pengenalan tanda 
bahaya kehamilan), 5). KB (pentingnya perencanaan KB), 6). Rujukan (balita BGM harus 
dirujuk ke tenaga kesehatan, balita dengan batuk pilek, sesak nafas, diare, demam 
berdarah segera dirujuk ke tenaga kesehatan). 

Beberapa  usaha  yang dapat dilakukan menurut Depkes RI (1999), bahwa untuk 
mengatasi hambatan yang dialami yaitu 1). Pengadaan buku-buku panduan, alat peraga 
penyuluhan yang dapat mempermudah pelaksanaan penyuluhan, 2). Melatih kader secara 
berkala dalam hal pemberian penyuluhan, 3). Melatih kemandirian kader untuk 
memberikan penyuluhan, 4). Memberi   reward  kepada  kader  yang  mampu  memberikan  
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penyuluhan, 5). Memberikan penghargaan/pujian atas usaha yang telah dilakukan. 
Dengan upaya tersebut diharapkan peranserta kader di meja IV menjadi lebih baik. 

Salah satu pelayanan gizi di Posyandu adalah memberian makanan tambahan 
kepada anak balita yang dilaksanakan oleh kader-kader PKK atau kader desa lainnya 
dengan bimbingan teknis oleh petugas gizi Puskesmas. 

        

KESKESKESKESIMPULAN DAN SARIMPULAN DAN SARIMPULAN DAN SARIMPULAN DAN SARAN AN AN AN     
    

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  
1. Sebesar 80% kader Posyandu di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten 

Nganjuk sudah melaksanakan peran sertanya pada meja I. 
2. Sebesar 76% kader Posyandu di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten 

Nganjuk sudah melaksanakan peran sertanya pada kegiatan meja II. 
3. Sebesar 44% Peran serta kader Posyandu di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, 

Kabupaten Nganjuk yang bertugas di meja III sudah melaksanakan, namun 32% kader 
masih dikategorikan kurang melaksanakan peransertanya.  

4. Sebesar 72 % kader Posyandu di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten 
Nganjuk yang bertugas di meja IV kurang melaksanakan peransertanya.  
Selanjutnya diajukan saran sebagai berikut: 

1. Perlu komitmen dan kemauan kader untuk melaksanakan Posyandu dan 
mengembangkan diri melalui pelatihan dan membaca buku panduan Posyandu 

2. Perlu perhatian khusus dari pemerintahan desa terhadap Posyandu serta kadernya 
dengan memasukkan dalam agenda perencanaan desa, reward finansial kepada kader 
dan aparat desa terlibat langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu. 

3. Perlu peningkatan evaluasi dari Dinas Kesehatan terhadap hasil kerja kader Posyandu, 
pelatihan kepada kader baru dan penyegaran kepada kader yang sudah lama bekerja. 
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
 

Nutrisi selain mempengaruhi pertumbuhan juga mempengaruhi perkembangan otak. 
Masalah dalam penelitian ini adalah masih ada 0,9% balita dengan gizi buruk di 
Kabupaten Nganjuk, hal ini akan menghambat tumbuh kembang balita, sehingga 
diselenggarakan program gerakan gizi buruk untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk. 
Penelitian ini bertujuan membuktikan kenaikan berat badan balita yang signifikans 
sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi buruk.  

Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan one group pretest posttest. 
Lokasi penelitian di Puskesmas Lengkong Nganjuk pada bulan September 2010-Februari 
2011. Populasi penelitian seluruh balita yang diberikan program gerakan pengentasan gizi 
buruk sejumlah 49 balita, besar sampel 44 balita dengan menggunakan teknik simple 
random sampling. Varibel independen adalah program gerakan pengentasan gizi buruk 
dan varibel dependen adalah kenaikan berat badan. Uji statistik menggunakan t test. 

Rata-rata kenaikan berat badan balita sebelum diberikan program gerakan 
pengentasan gizi buruk adalah 473 gram, sedangkan sesudah diberikan program gerakan 
pengentasan gizi buruk adalah 1.310 gram. Hasil t test adalah p= 0,000; <0,05, maka 
terbukti ada perbedaan yang signifikans kenaikan berat badan balita sebelum dan 
sesudah program gerakan pengentasan gizi buruk.  

Disimpulkan bahwa program gerakan pengentasan gizi buruk bermanfaat untuk 
meningkatkan berat badan balita. Disarankan upaya meningkatkan mutu pelayanan 
program gerakan pengentasan gizi buruk bagi balita di seluruh wilayah Puskesmas.  

 

Kata kunci : kenaikan berat badan, balita, gerakan pengentasan gizi buruk 
*   = Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 
** = Politeknik Kesehatan Surabaya Jurusan Kebidanan   
    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN      
      

Kesehatan dan gizi merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kualitas 
hidup yang optimal, konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. 
Kondisi status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang akan 
digunakan secara efisien sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik, 
perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai tingkat kesehatan optimal 
(Depkes RI, 2000). Di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan hasil pemantauan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Nganjuk melalui posyandu setiap bulan di 1301 posyandu; serta 
hasil monitoring Tim Kabupaten pada bulan Pebruari 2009 dari 73.540 balita yang ada dan 
dari sejumlah 58.592 balita yang ditimbang di Posyandu, tercatat sebesar 6.735 (11,5%) 
yang mengalami gizi kurang dan 524 (0,9%) balita yang menderita gizi buruk.  

Menurut Narendra, (2002), kekurangan gizi dalam makanan menyebabkan 
pertumbuhan anak terganggu yang akan mempengaruhi perkembangan seluruh dirinya. 
Keberhasilan perkembangan anak ditentukan oleh keberhasilan pertumbuhan dan 
perkembangan otak, sehingga nutrisi selain mempengaruhi pertumbuhan juga 
mempengaruhi perkembangan otak. Banyak faktor saling terkait terhadap tumbuh 
kembang anak, secara langsung dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan tidak cukupnya 
asupan gizi secara kuantitas dan kualitas; sedangkan secara tak langsung dipengaruhi 
oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh kurang memadai, kurang 
baiknya sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. 
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Program gerakan pengentasan gizi buruk (GENTASIBU) di Puskesmas Lengkong 
Nganjuk, dimungkikan dapat mengatasi masalah gizi buruk, selain peranserta stakeholder  
lain; yang secara terintegrasi, sinergi serta dukungan dari masyarakat, LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) dan sektor swasta. Tujuan penelitian membuktikan kenaikan yang 
signifikans berat badan balita sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi buruk. 
Tujuan Khusus yaitu mengidentifikasi rata-rata berat badan balita sebelum diberi program 
gerakan pengentasan gizi buruk, mengidentifikasi rata-rata berat badan balita sesudah 
diberi program gerak pengentasan gizi buruk, dan menganalisis perbedaan kenaikan berat 
badan balita sebelum dan sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi buruk.  

 

METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN     
    

Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancngan onegroup pretest-posttest. 
Tempat penelitian di Puskesmas Lengkong Kabupaten Nganjuk pada bulan Juni sampai 
dengan Agustus 2011. Populasi penelitian adalah seluruh balita yang diberikan program 
gerakan pengentasan gizi buruk sejumlah 49 balita. Besar 44 balita yang diberikan 
program gerakan pengentasan gizi buruk, diambil dengan teknik simple random sampling.  

Variabel independen penelitian adalah program gerakan pengentasan gizi buruk, dan   
variabel dependen adalah kenaikan berat badan balita. Pengumpulan data menggunakan 
instrumen LB3 Gizi di Puskesmas Lengkong Kabupaten Nganjuk, sedangkan data diambil 
pada bulan Maret 2010-Februari 2011. Data LB3 Gizi pada bulan Maret-Agustus 2010 
(sebelum diberikan gerakan pengentasan gizi buruk) dan data bulan September 2010-
Februari 2011 (setelah diberikan gerakan pengentasan gizi buruk). 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan rerata kenaikan berat badan 
balita, dan t-test digunakan untuk menganalisis perbedaan kenaikan berat badan balita 
sebelum dan sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi buruk.  
    

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    
    

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
 

Rata-rata kenaikan berat badan balita sebelum program GENTASIBU adalah 473 
gram. Sejumlah 8 balita (16,3%) berat badannya naik 300 gram, 15 balita (30,6%) naik 
400 gram, 14 balita (28,6%) naik 500 gram, dan 1 balita (2,0%) naik 1.000 gram.  

Rata-rata kenaikan berat badan balita sesudah program GENTASIBU yaitu 1.310 
gram. Sejumlah 5 balita (10,2%) berat badannya naik 1.000 gram, 9 balita (18,4%)  berat  
badannya  naik  1.300 gram,  4 balita (8,2%)  berat badannya naik 1.500 gram, 2 balita 
(4,1%) berat badannya naik 1.700 gram, dan 1 balita (2,0%) berat badannya naik 2.000 
gram. Secara terinci terdapat dalam diagram tersebut. 

Berdasarkan hasil uji  statistik  t-test , dieroleh nilai probabilitas (p)=0,000, hal ini 
menunujukkan hipotesis alternatif diterima, yaitu adanya perbedaan kenaikan berat badan 
balita sebelum dan sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi buruk. 
 

PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan    
    

Rata-rata kenaikan berat badan  balita sebelum gerakan  pengentasan gizi buruk 
yang lamban dimungkinkan akibat kurangnya makanan tambahan yang dibutuhkan anak. 
Selain itu penyebab permasalahan kenaikan berat badan misalnya karena faktor organik 
dan faktor nonorganik. Faktor organik adalah masalah medis atau penyakit tertentu, 
sedangkan faktor nonorganik adalah masalah kurangnya asupan nutrisi, psikososial, dan 
telah dibuktikan tidak ada penyakit tertentu. (http://dokterkeluargaku.blogspot.com). 

Menurut Soetjiningsih (2002), gizi kurang dapat disebabkan karena anak mulai sulit 
makan, sudah mengenal bermain, aktifitas tinggi, perkembangan psikologi mulai pandai 
memprotes dan membangkang, ibu atau pengasuh tidak telaten memberikan nutrisi sesuai 
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kebutuhan sehingga berat badan cenderung tetap atau turun, aktifitas yang tinggi, bermain 
di sembarang tempat, membuat balita rentan terhadap penyakit infeksi. 

Pemberian makanan tambahan penting, balita setiap bulan diberi MPASI 2 pak @7 
bungkus @115 gram,  Susu SGM 900 gram 1 kotak, penyuluhan pada ibu tentang 
makanan sehat, cara menghidangkan makanan, jenis makanan bervariasi atau beraneka 
ragam, pola makan balita, pemberian makanan sesuai umur, cara pembuatan makanan. 

Upaya perbaikan gizi yang seharusnya adalah meningkatkan kemandirian dengan 
fokus keluarga mandiri sadar gizi agar mereka mengenal dan mencari pemecahan 
masalah. Kegiatan masyarakat seperti, pemetaan keluarga mandiri sadar gizi oleh dasa 
wisma dalam rangka survei mawas diri masalah gizi keluarga, guna mengidentifikasi 
keluarga yang belum melaksanakan perilaku gizi yang baik dan benar (penderita gizi 
buruk), mengidentifikasi penyakit pada balita gizi buruk dari rencana intervensinya. 

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita, sangat 
menunjang kekurangan gizi yang dialami oleh anak-anak. Sesuai teori di atas yang 
menyatakan bahwa salah satu penyebab kenaikan berat badan yang tidak optimal karena 
kurangnya asupan gizi, sehingga pemberian makanan tambahan sangat diperlukan dalam 
dalam menaikan berat badan balita. 

Kenaikan berat badan balita sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi 
buruk. Secara bermakna bahwa balita sesudah diberikan program gerakan pengentasan 
gizi buruk, menunjukkan kenaikan berat badan rata-rata 1.310 gram. Pemberian nutrisi 
yang cukup adekuat berefek positif terhadap penurunan angka kurang gizi.  

Status gizi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu konsumsi makanan dan kesehatan. 
Konsumsi makanan meliputi faktor zat gizi dalam makanan, ada tidaknya program 
pemberian makanan di luar keluarga, dan kebiasaan makan (Soetjiningsih, 2002). Lebih 
lanjut (Supariasa, 2006), menyatakan bahwa akibat jangka panjang terhadap tumbuh 
kembang anak akan lebih buruk, bila kekurangan gizi intra uterin pada bayi kecil masa 
kehamilan (KMK) akan terus berlanjut sampai 2 tahun setelah lahir, morbiditas dan 
mortalitas bayi berat lahir rendah (BBLR) lebih tinggi daripada bayi dengan berat lahir 
cukup, sedangkan. Kesehatan meliputi faktor daya beli masyarakat, kebiasaan makan, 
pemeliharaan kesehatan, lingkungan fisik dan sosial (Supariasa:2006).  

Menurut Adriyanti (2008) tentang Profil Status Gizi Balita Tahun 2008-2009, di Desa 
Sumbersono Kecamatan Lengkong Nganjuk, dilaporkan status gizi balita usia 0-12 bulan 
pada anak perempuan tidak didapatkan status gizi buruk. Profil status gizi balita usia 13-36 
bulan pada anak laki-laki didapat status gizi buruk sampai akhir tahun 2008. Pada 
kelompok balita usia 37-60 bulan baik laki-laki maupun perempuan, didapatkan 
peningkatan status gizi dan penurunan status gizi kurang. Hasil memberi gambaran bahwa 
kondisi gizi kurang maupun gizi buruk terdapat pada beberapa kelompok usia balita. 

Upaya pengentasan gizi buruk antara lain untuk peningkatan, pencegahan, dan 
penanggulangan masalah gizi dapat ditempatkan sebagai bagian ujung tombak paradigma 
sehat untuk mencapai Indonesia sehat 2010. Untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kembali keadaan gizi masyarakat serta mendukung paradigma sehat telah ditetapkan visi 
dan misi dan salah satu dari misi tersebut adalah keluarga mandiri sadar gizi. Berdasarkan 
hasil optimal dari pemberian gizi, maka program gerakan pengentasan gizi buruk sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan berat badan balita dan memperbaiki status gizi balita. 

Kegiatan untuk mengatasi gizi kurang adalah a). menyusun standar tata laksana 
asuhan dan konseling gizi, b). melaksanakan asuhan dan konseling gizi secara profesional 
dengan memanfaatkan makanan lokal di Poli PKG= Penanggulangan Kasus Gizi Buruk. 
Ibu sebagai penyaji makanan anak, maka penyuluhan tentang makanan sehat, cara 
menghidangkan, jenis makanan yang bervariasi, pola makan balita, pemberian makanan 
kepada anak sesuai umurnya, cara pembuatan makanan sangat diperlukan. 
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Pemberian makanan tambahan dapat membantu kandungan nutrisi dalam makanan 
yang kurang. Evaluasi preskripsi diet/menu makanan balita dengan cara antara lain a). 
meningkatkan status kesehatan dan gizi keluarga melalui pemberdayaan keluarga dan 
masyarakat, b). meningkatkan kemampuan kader dalam berkomunikasi  dan  memberikan  
konseling  yang  bermutu  di masyarakat, c). meningkatkan kemandirian dan daya dukung 
keluarga dan masyarakat dalam perilaku keluarga sadar gizi. 

Hasil anailisis tentang perbedaan kenaikan berat badan balita sebelum dan sesudah 
diberikan program gerak pengentasan gizi buruk, menunjukkan ada signifikansi. Hal ini 
dapat ditarik simpulan bahwa gerakan pengentasan gizi buruk sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan berat badan balita. Pemberian makanan tambahan seharusnya 
dilaksanakan untuk mencegah gizi kurang sampai dengan gizi buruk di masyarakat. 
    

KEKEKEKESIMPULAN DAN SARANSIMPULAN DAN SARANSIMPULAN DAN SARANSIMPULAN DAN SARAN    
 

Kesimpulan penelitian adalah: 
1. Rerata kenaikan berat badan balita sebelum diberikan program gerakan pengentasan 

gizi buruk adalah 473 gram. 
2. Rerata kenaikan berat badan balita sesudah diberikan program gerakan pengentasan 

gizi buruk adalah 1.310 gram. 
3. Ada perbedaan yang signifikans antara kenaikan berat badan balita sebelum dan 

sesudah diberikan program gerakan pengentasan gizi buruk pada balita. 
Selanjutnya diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan para peneliti menambah pengetahuan tentang program gerakan 
pengentasan gizi buruk sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian. 

2. Diharapkan institusi pelayanan kesehatan menggunakan penelitian ini sebagai 
masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan gerakan pengentasan gizi buruk. 

3. Diharapkan institusi pendidikan menggunakan penelitian ini sebagai bahan bacaan di 
Perpustakaan terutama mengenai program gerakan pengentasan gizi buruk.  

4. Hendaknya masyarakat berpartisipasi aktif dalam gerakan pengentasan gizi buruk. 
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 
bila tercapai penurunan angka kematian ibu dan balita serta tercapainya perbaikan gizi 
keluarga (Depkes RI, 2005). Sasaran yang menjadi prioritas utama adalah golongan 
rawan gizi seperti ibu hamil yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) dan Anemia Gizi 

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. 
Populasi adalah seluruh ibu hamil yang bersalin di wilayah kerja Puskesmas Poncol 
Magetan yang tercatat di buku KIA selama tahun 2010 sebesar 321. Besar sampel 178 
diambil menggunakan teknik simple random sampling. Variabel bebas adalah; LILA, 
Kenaikan Berat Badan, Kadar Hemoglobin dan Variabel terikat adalah: Berat Bayi Lahir. 
Pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Uji Statistik yang digunakan adalah uji 
regresi linear, dengan tingkat kesalahan 0.05. 

Hasil penelitian adalah: Status Gizi ibu hamil; 92 (51.7%) pada kondisi Kurang Energi 
Kalori,dari kenaikan berat badan menggambarkan ibu hamil ; 92 (51.7%) berada pada 
kondisi Gizi Kurang kadar Hb ibu hamil digambarkan 66 (37.1%) berada pada kondisi 
anemia ,dan tentang berat bayi lahir berat rata-rata 2816 dan hasil uji statistik regresi linier  
yang diperoleh dari analisis adalah Y=460.275+40.133X1 + 47.201X2 + 87.155X. 
Berdasarkan hasil nilai t test dieroleh hasil X1, p=0.003, X2, p=0.000 dan X3 p=0.000.  

Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan antara status gizi, kenaikan berat badan 
dan kadar Hb dengan berat bayi lahir. Upaya untuk mengurangi angka kejadian BBLR 
adalah memantau dan skrining kurang gizi pada ibu hamil.  

 

Kata kunci : Status gizi, Berat Bayi  lahir, Haemoglobin 
*= Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
 

Salah satu indikator keberhasilan program menuju Indonesia Sehat 2010 bila 
tercapai penurunan angka kematian ibu dan balita serta tercapainya perbaikan gizi 
keluarga (Depkes RI, 2005). Sasaran yang menjadi prioritas utama adalah golongan 
rawan gizi seperti ibu hamil yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) dan Anemia Gizi 
(Husaini,1998). Status gizi ibu hamil dapat diukur secara antropometri/pengukuran 
komposisi tubuh dengan mengukur LILA (Lingkar Lengan Atas), disebut KEK bila LILA 
kurang dari 23,5 cm. LILA merupakan faktor dominan terhadap risiko terjadinya BBLR 
dengan odd ratio sebesar 8,24 (Budijanto dan Didik, 2000;40). Menurut Surtiati,E 
(2009;80) faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR adalah; usia kehamilan, usia 
ibu, peningkatan berat badan selama kehamilan. Peningkatan berat badan selama 
kehamilan kurang dari 10 kg berisiko bayinya BBLR ketika lahir sebesar 3,12 kali. Ibu 
hamil dengan anemia berisiko bayinya BBLR sebesar 10,3 kali.  

Angka kejadian BBLR di Indonesia pada tahun 2003 sekitar 14% (Sjahmien M, 
2003:20), dan tahun 2010 berdasarkan hasil RISKESDAS 2010 sebesar 11.1% 
(Kemenkes RI,2010). Prevalensi AKB di Indonesia tahun 2003 sekitar 35 per seribu 
kelahiran hidup dan angka kematian neonatal sekitar 25 per seribu kelahiran hidup, 50% 
dari kematian neonatal terjadi karena BBLR (Suryatni, 2004). Angka kejadian BBLR 
Kabupaten Magetan tahun 2007 sebesar 3,08 % (Dinkes Magetan, 2007;18) dan tahun 
2009 sebanyak 3.68%(Dinkes Magetan;2010). Sedangkan angka prevalensi BBLR di 
Kecamatan Poncol Tahun 2009 sebanyak 4.27% lebih tinggi dibandingkan dengan 
kecamatan Bendo yang hanya mencapai 2.25% dan angka prevalensi AKB sebesar 
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1.06%(Dinkes Magetan 2010;15). Survei Peranginangin H (2007;67) terhadap 
pemanfaatan fasilitas pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan selama kehamilan di 10 
Kabupaten di Jawa Timur cakupannya baru 83%, di Kabupaten Magetan mencapai 
kisaran angka 77,43% padahal indicator harapan diatas 90%.  

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama 
masa kehamilan sesuai standar pelayanan antenatal seperti yang ditetapkan pada buku 
pedoman pelayanan antenatal bagi petugas Puskesmas (Depkes RI, 1997;14). Asuhan 
standar pelayanan antenatal minimal ini sesuai dengan program Making Pregnancy Safer 
(MPS), yaitu harapan ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas 
ke tenaga kesehatan yang terlatih yaitu profesi kesehatan yang terakreditasi.  

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi gambaran status gizi ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Poncol Magetan, 2) Mengidentifikasi gambaran kenaikan berat 
badan, ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Poncol Magetan, 3) Mengidentifikasi 
gambaran kadar hemoglobin ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Poncol Magetan, 4) 
Mengidentifikasi gambaran berat bayi lahir di wilayah kerja Puskesmas Poncol Magetan, 
5) Menganalisis hubungan antara status gizi, kenaikan berat badan, kadar hemoglobin ibu 
hamil dengan berat bayi lahir di wilayah kerja Puskesmas Poncol Magetan. 
    

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
    

Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil yang bersalin di wilayah kerja Puskesmas 
Poncol Magetan yang tercatat di buku KIA Ibu Hamil selama tahun 2010 sebesar 321, 
besar sampel penelitian sejumlah 178, teknik sampling simple random sampling.    Variabel 
bebas adalah; LILA, Kenaikan Berat Badan (BB), Kadar Hemoglobin. Variabel terikat 
adalah : Berat Bayi Lahir (BBL).    Instrumen pengumpulan data ANC yang berupa data 
status gizi ibu hamil, kenaikan berat badan dan kadah Hb ibu hamil  adalah lembar 
pengumpulan data dan Buku KIA serta Regester Kohort Ibu Hamil tahun 2010 di wilayah 
kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. . . . Analisis data untuk untuk  menguji hipotesis 

dengan menggunakan pendekatan uji statistic multivariate regresi linear dengan α < 0,05. 
    

HASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIAN    DAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASAN    
 

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
    

Penyebaran umur ibu hamil di Puskesmas Poncol adalah umur reproduksi sehat: 139 
(78,1%) dan bukan umur reproduksi sehat: 39 (21,9%). Untuk paritas, primipara: 109 
(61,2%), multipara: 67 (37,6%) dan grandemultipara: 2 (1,1%). Untuk tinggi badan, 
serotinus: 29 (16,3%), aterm: 146 (82,0%) dan prematur: 3 (1,7%). Sedangkan tinggi 
badan adalah normal: 170 (95,5%) dan tidak normal: 8 (4,5%). 

 

Tabel 1. Distribusi Status Gizi, Kenaikan Berat Badan dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil 
di Wilayah Kerja Puskesmas Poncol Magetan Tahun 2010 

 

VariabelVariabelVariabelVariabel    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    PersentasePersentasePersentasePersentase    
Status Gizi:Status Gizi:Status Gizi:Status Gizi:                       1.KEK 92 51.7 

                               2.Non-KEK 86 41.3 
                                  Total 178 100 

Kenaikan Berat Badan:Kenaikan Berat Badan:Kenaikan Berat Badan:Kenaikan Berat Badan:   1.Gizi Kurang 92 51.7 
                                          2.Gizi Baik 86 41.3 

                                  Total 178 100 
Kadar hemoglobin:Kadar hemoglobin:Kadar hemoglobin:Kadar hemoglobin:          1.Anemia 66 37.1 
                                          2.Tidak anemia 112 62.9 

                                  Total 178 100 
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Pada analisis bivariat, berdasarkan hasil uji Pearson, ketiga variabel berhubungan 
dengan berat bayi lahir yaitu; status gizi (r=0.275; p=0,000); kenaikan berat badan 
(r=0.412; p=0,00) dan kadar hemoglobin trimester III (r=0.407; p=0,00).     

Hasil uji korelasi ganda antara variabel status gizi, kenaikan berat badan dan kadar 
Hb ibu hamil secara bersama sama terhadap berat badan bayi lahir sebesar 0.555. 
Koeffisien determinasi (R²) sebesar 0.308. Artinya pengaruh status gizi, kenaikan berat 
badan dan kadar Hb terhadap berat bayi lahir adalah 30.8% sedangkan sisanya 69.2% 
dipengaruhi oleh variabel lain. Standar kesalahan estimasi  adalah 322.40614. Nilai Durbin 
Watson adalah 1.981. Persamaan Model Regresi Linear uji Anova diperoleh hasil p=0,000 
< ά 0.05 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya secara bersama sama variabel 
status gizi, kenaikan berat badan dan kadar Hb berpengaruh terhadap berat bayi lahir.    
Persamaan regresi linier adalah Y=460.275+40.133X1+47.201X2+87.155X3. Berdasarkan 
hasil t test diperoleh hasil X1, p=0.003, X2, p=0.000 dan X3 p=0.000. Dengan demikian 
status gizi berpengaruh terhadap berat bayi lahir, kenaikan berat badan berpengaruh 
terhadap berat bayi lahir dan kadar Hb berpengaruh terhadap berat bayi lahir.    
    

PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan    
    

Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian Mutalazimah (2005) yang melaporkan 
bahwa ada hubungan bermakna antara LILA dengan BBLR dengan nilai kemaknaan 
p=0,029 berdasar uji product moment. Jumlah subyek penelitian Mutalazimah sebesar 106 
ibu hamil yang akan melahirkan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. Penelitian serupa juga 
pernah dilaporkan oleh Hanafiah L (2008) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara status gizi ibu hamil dengan berat badan bayi lahir (p=0,000). 
Penelitian Ngare dan Newnman di Kenya (1998) menyimpulkan bahwa ukuran LILA ibu 
hamil merupakan salah satu faktor prediktor yang meningkatkan resiko melahirkan bayi 
dengan berat badan lahir rendah. Penelitian berbeda juga dilaporkan oleh Budiyanto 
(2000) di Madiun yang menyatakan bahwa ukuran LILA ibu hamil merupakan faktor resiko 
yang menyebabkan bayi berat lahir rendah. 

Data kenaikan berat badan selama kehamilan ditentukan dari ukuran berat badan 
sebelum hamil dan catatan berat badan terakhir sebelum inpartu pada buku KIA. Hasil Uji 
Pearson Corelation  diperoleh hasil p=0.000<ά 0.05 . Dengan demikian hasil penelitian ini 
terdapat hubungan antara kenaikan berat badan selama hamil dengan berat bayi lahir. 
Kenaikan berat badan memiliki kontribusi terhadap persamaan model regresi lenear untuk 
memprediksi kejadian BBLR karena nilai p=0,000 (lampiran print out uji statistik). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan laporan penelitian Damanik R (2009) yang 
menyatakan bahwa kenaikan berat badan selama hamil berhubungan dengan berat bayi 
lahir dengan p=0,000 dari model persamaan garis regresi, hasil penelitian ini mendukung 
penelitian Notobroto HB (2004) yang menyatakan bahwa pertambahan berat badan 
selama kehamilan dapat menjelaskan variasi berat lahir bayi hanya sebesar 7,8% saja. 

Hasil uji Pearson Corelation diperoleh nilai p = 0,000< ά 0.05, artinya variabel kadar 
hemoglobin trimester III mempunyai kontribusi pada kejadian berat lahir rendah. Pada 
persamaan model regresi linear, variabel kadar hemoglobin trimester III memiliki kontribusi 
terhadap berat bayi lahir rendah karena nilai p=0,000, artinya bahwa ibu hamil dengan Hb 
<11gr% dikatakan bermakna sebagai faktor risiko timbulnya berat bayi lahir rendah 
(BBLR). Apabila ibu hamil disertai anemis akan memiliki pengaruh sebesar 23.5%  
melahirkan BBLR sedangkan sisanya sekitar 71.5% dipengaruhi oleh variable lain selain 
variabel status gizi, kenaikan berat badan dan kadar Hb . 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mutalazimah (2005) yang melaporkan 
bahwa ibu hamil anemia (Hb<11 gr%) berkorelasi dengan kejadian BBLR dengan tingkat 
kemaknaan p=0,000. Indahsari (2009) juga melaporkan bahwa anemia gizi mempunyai 
peran utama terhadap terjadinya BBLR. Penelitian Barghava di Kenya tahun 2000 
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melaporkan bahwa ada hubungan positif antara anemia ibu hamil dengan berat bayi lahir. 
Penelitian Bondevik di Nepal (2000), yang menyatakan bahwa anemia gizi pada ibu hamil 
berhubungan secara signifikan dengan berat bayi lahir rendah.  

Anemia pada ibu hamil menyebabkan gangguan nutrisi dan oksigenasi utero 
plasenta yang menimbulkan gangguan hasil konsepsi, sehingga pertumbuhan dan 
perkembangan janin terhambat, sehingga janin lahir dengan berat badan rendah 
(Soeharyo, 1999). Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, karena itu 
kebutuhan energi dan zat gizi lain meningkat selama kehamilan. Peningkatan tersebut 
diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Bila kekurangan zat gizi tertentu, 
dapat menyebabkan janin tumbuh tidak sempurna (Lubis Z, 2003). 

Fakta ini memberikan gambaran bahwa ibu hamil dalam kondisi anemis hampir 
setengahnya melahirkan BBLR. Keadaan anemis ini diperiksa saat usia kehamilan 
trimester III. Energi yang diperlukan tubuh tidak sesuai dengan kebutuhan energi total 
selama kehamilan. Faktor yang mempengaruhi antara lain; pola makan, kecukupan gizi 
kurang, kemiskinan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal.  

Anemia didefinisikan sebagai kondisi dengan kadar hemoglobin berada di bawah 
normal (11 gr%). Di Indonesia anemia ibu hamil sebagian besar disebabkan oleh 
kekurangan zat besi, sehingga lebih dikenal dengan anemia gizi besi. Ibu hamil 
mengalami deplesi zat besi sehingga kebutuhan janin untuk metabolisme besi tidak 
normal. Bila metabolisme besi pada janin berkurang akibatnya adalah gangguan 
pertumbuhan sel tubuh dan sel otak. Dampak masalah pada janin antara lain; kematian 
janin dalam kandungan, abortus, cacat bawaan, BBLR, anemia pada bayi yang dilahirkan. 
Keadaan ini memberikan efek morbiditas dan mortalitas ibu dan kematian perinatal cukup 
tinggi. Upaya untuk mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas adalah mengukur kadar 
hemoglobin ibu hamil saat kunjungan pertama (K-1) dan saat usia kehamilan trimester III.      

 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
    

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah:1) Status gizi ibu 
hamil: 57.9% berada pada kondisi Kurang Energi Kalori, 2) Riwayat kenaikan berat badan  
pada  ibu hamil: 58.4% adalah Gizi Kurang, 3) Riwayat kadar hemoglobin ibu hamil: 36.5% 
adalah anemia, 4) berat bayi lahir maksimum: 3500 gram, minimum: 1400 gram dan rata-
rata berat bayi lahir adalah 2816 gram, sedangkan standar deviasinya adalah 384.31 
gram. 5) Secara bersama sama, status gizi, kenaikan berat badan dan kadar Hb 
berpengaruh terhadap berat bayi lahir. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat diberikan 
adalah:1) Ukuran LILA pada penelitian ini b cukup bermakna sebagai faktor risiko 
terjadinya BBLR, Kenaikan berat badan selama kehamilan sesuai hasil penelitian cukup 
bermakna sebagai faktor risiko terjadinya BBLR, maka disarankan setiap pemeriksaan 
kehamilan (ANC) ibu hamil harus ditimbang dan hasilnya dicatat di buku KIA. 2)Anemia ibu 
hamil beresiko melahirkan BBLR, maka disarankan setiap kunjungan K-1 ibu hamil, 
trimester III dan saat inpartu bidan harus mengukur kadar hemoglobin ibu dan dicatat pada 
buku KIA. 3)Karena kejadian BBLR bisa diprediksi dari ukuran LILA, Kenaikan berat badan 
dan kadar hemoglobin, maka setiap ibu hamil harus diukur dan dicatat usia kehamilan 
menurut patokan HPHT ataupun USG dan diukur serta dicatat kadar hemoglobin saat 
kunjungan K-1 untuk mengetahui apakah ibu hamil awalnya anemis atau tidak. 
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan IQ anak kelas 6 di SD Muhammadiyah 
Magetan yaitu rata-rata atas: 40,74%, rata-rata: 51,85%, rata-rata bawah: 7,41%. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan antara pola asuh dengan IQ anak. Jenis 
penelitian adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas 6. Besar sampel: 45 anak yang diambil secara simple random 
sampling. Pengumpulan data pola asuh menggunakan kuesioner dan data IQ dari data 
sekunder. Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan α=0,05. Hasil penelitian 
menunjukkan 88,9% orang tua menerapkan pola asuh demokratis, 6,7% dengan permisif 
dan 4,4% dengan otoriter. Nilai IQ adalah: 51,1% Average, 40% High Average, 8,9% Low 
Average. Hasil analisis uji statistik menunjukkan ada hubungan  sedang antara pola asuh 
orang tua dengan IQ anak (C=0,550 dan p=0,001). Kesimpulan penelitian adalah terdapat 
hubungan yang sedang antara pola asuh orang tua dengan IQ anak. Disarankan orang tua 
bersikap lebih tanggap dalam menjaga dan menerapkan pola asuh yang tepat agar anak 
mampu mempersiapkan diri untuk masa depan kelak. 

 

Kata kunci : Pola asuh, IQ  
*=  Jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
**= Alumnus Jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
    

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan atau IQ anak adalah faktor 
genetik dan lingkungan yang meliputi tiga hal yaitu asuh (asupan nutrisi), asih (peran 
orang tua) dan asah (stimulasi) (Roesli, 2005:8). Menurut Devlin dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Pittsburg, Amerika Serikat, faktor genetik diperkirakan hanya menyumbang 
48% dalam membentuk IQ dan sisanya 52% adalah faktor lingkungan (Kasdu, 2004:12). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada anak kelas 6 
di SD Muhammadiyah Magetan, yang merupakan salah satu SD yang telah melakukan tes 
IQ secara berkala didapatkan hasil tes inteligensi (IQ) 54 siswa bulan September 2010 
yaitu rata-rata atas: 40,74%, rata-rata: 51,85%, rata-rata bawah: 7,41%. Harapan untuk 
nilai IQ seorang anak minimal adalah rata-rata. Dari data tersebut terlihat masih ada 
beberapa  anak yang mempunyai nilai IQ rata-rata bawah: 7,41%. 

Para ahli mengemukakan bahwa orang tua dapat membuat anaknya menjadi lebih 
cerdas jika dalam keluarga dibangun suasana hangat penuh kasih sayang dan rangsang 
positif. Anak yang lahir dengan kecerdasan biasa saja, tetapi tumbuh dalam keluarga 
penuh kasih sayang dan kondusif, sanggup meningkatkan kecerdasan anak menjadi lebih 
baik. Sebaliknya, anak lahir dengan kecerdasan tinggi, tetapi hidup dalam keluarga kurang 
kasih sayang dan lingkungan tidak mendukung, tidak akan berkembang menjadi anak 
cerdas (Kasdu, 2004:13). Cara-cara kepemimpinan dalam keluarga meliputi otoriter, 
demokratis dan bebas. Cara perlakuan orang tua dalam memimpin keluarga terhadap 
anak mempengaruhi suasana keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri 
tertentu pada pribadi anak. Pola asuh mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. 
Orang tua selayaknya lebih tanggap menjaga dan menerapkan pola asuh yang tepat bagi 
anak agar anak mampu mempersiapkan diri untuk masa depannya (Nasyrah, 2007:28). 

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya hubungan antara pola asuh dengan IQ 
anak kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan Tahun Ajaran 2010/2011. 
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METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
 

Penelitian ini adalah penelitian surveI analitik dengan rancangan cross sectional. 
Populasi adalah seluruh pengasuh anak kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan Tahun 
Ajaran 2010/2011. Kriteria Inklusi: Data IQ anak laki-laki dan perempuan kelas 6 di SD 
Muhammadiyah Magetan tahun ajaran 2010/2011 yang telah mengikuti tes IQ pada bulan 
September 2010. Orang tua (kandung/angkat) yang mengasuh anak sejak bayi. Kriteria 
eksklusi  adalah: Anak yang tidak mengikuti tes IQ pada bulan September 2010. Anak 
tinggal dengan kakek/nenek.Anak tinggal di panti asuhan. Penentuan populasi dalam 
penelitian ini dilakukan dengan bantuan pihak sekolah. Data IQ anak laki-laki dan 
perempuan yang mengikuti tes IQ pada bulan September 2010 sebanyak 54 anak, 
sedangkan penentuan orang tua sebagai responden dilaksanakan dengan bantuan guru 
dalam pemenuhan kriteria yang ditentukan yaitu orang tua (kandung/angkat) yang 
mengasuh anak sejak bayi,  anak tidak tinggal dengan kakek/nenek, anak tidak tinggal di 
panti asuhan, bersedia untuk diteliti. Dari 54 siswa yang telah mengikuti tes IQ, yang 
memenuhi kriteria populasi sebagai responden adalah 50 anak beserta orang tuanya. 
Sampel adalah sebagian  anak kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan Tahun Ajaran 
2010/2011 sebanyak  45 anak. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random 
sampling. Variabel bebas adalah pola asuh orang tua. Variabel tergantung adalah IQ anak 
kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan Tahun Ajaran 2010/2011. Analisis data dengan uji 

Chi Square (α=0,05), hubungan antar variabel dihitung dengan koefisien kontingensi. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    
 

Hasil penelitianHasil penelitianHasil penelitianHasil penelitian 
 

Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis: 40 orang (88,9%), permisif: 3 
orang (6,7%) dan otoriter: 2 orang (4,4%). Pola asuh penelantar tidak ditemukan dalam 
penelitian ini. Distribusi IQ berdasarkan pola asuh orang tua disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Distribusi IQ Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua 
 

Pola AsuhPola AsuhPola AsuhPola Asuh    
IQIQIQIQ    

TotalTotalTotalTotal    
High AverageHigh AverageHigh AverageHigh Average    AverageAverageAverageAverage    Low AverageLow AverageLow AverageLow Average    

DemoDemoDemoDemokratiskratiskratiskratis    17 (42,5%) 22 (55%) 1 (2,5%) 40 (100%) 

OtoriterOtoriterOtoriterOtoriter    1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2 (100%) 

PermisifPermisifPermisifPermisif    0 (0%) 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (100%) 
 

Hasil tes IQ pada bulan September 2010 adalah Average: 23 (51,1%), High Average: 
18 (40%) dan Low Average: 4 (8,9%). Kategori IQ Genius, Superior/Brilian, Boordelin, 
Mentally Retardet tidak ditemukan dalam penelitian ini (0%). Distribusi pola asuh menurut 
IQ anak disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Distribusi Pola Asuh Orang Tua Berdasarkan IQ 
 

IQIQIQIQ    
Pola asuhPola asuhPola asuhPola asuh    

TotalTotalTotalTotal    
DemoDemoDemoDemokratiskratiskratiskratis    OtoriterOtoriterOtoriterOtoriter    PermisifPermisifPermisifPermisif    

High AverageHigh AverageHigh AverageHigh Average    17 (94,4%) 1 (5,6%) 0 (0%) 18 (100%) 

AverageAverageAverageAverage    22 (95,7%) 0 (0%) 1 (4,3%) 23 (100%) 

Low AverageLow AverageLow AverageLow Average    1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 4 (100%) 
 

Hasil uji Chi Square adalah p<α (0,001<0,05), artinya Ho ditolak, yaitu ada hubungan 
antara Pola Asuh Orang Tua dengan IQ Anak Kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan 
Tahun Ajaran 2010/2011. Contingency coefficient adalah 0,550, berdasarkan tabel interval 
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koefisien diketahui bahwa koefisien kontingensi sebesar 0,550 termasuk pada interval 
koefisien 0,40-0,599 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan yang 
diperoleh dalam penelitian ini termasuk kategori sedang.  
 

PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan    
 

Pola asuh terbanyak adalah demokratis (88,9%), permisif: 6,7% dan otoriter: 4,4%, 
sedangkan pola asuh penelantar tidak ditemukan dalam penelitian ini. Orang tua yang 
menerapkan pola asuh demokratis dalam mendidik akan memprioritaskan kepentingan 
anak, tidak ragu-ragu dalam mengendalikan anak, bersikap rasional, selalu mendasari 
tindakan pada rasio atau pemikiran-pemikiran serta bersikap realistis terhadap 
kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui batas kemampuan 
anak. Orangtua memberikan kebebasan kepada anak memilih dan melakukan tindakan 
dengan pendekatan kepada anak bersifat hangat (Santrock, 2009:100-101). Pada pola 
asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak anak yang mandiri, dapat 
mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stress, 
mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan koperatif terhadap orang lain (Petranto, 
2008). Pola asuh orang tua mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. Orang tua 
selayaknya bersikap lebih tanggap dalam menjaga dan menerapkan pola asuh yang tepat 
agar anak mampu mempersiapkan diri untuk masa depannya (Nasyrah, 2007:28). 

IQ terbanyak adalah Average (51,1%), High Average: 40%, Low Average: 8,9%, 
sedangkan kategori IQ lain tidak ditemukan (0%). Faktor-faktor yang mempengaruhi IQ 
anak adalah faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan yang meliputi tiga hal 
yaitu asuh (asupan nutrisi), asih (peran orang tua) dan asah (stimulasi) (Roesli, 2005:8).  
Menurut Devlin dari Fakultas Kedokteran Universitas Pittsburg, Amerika Serikat, faktor 
genetik diperkirakan hanya menyumbang 48% dalam membentuk IQ anak sedangkan 
sisanya 52% adalah faktor lingkungan dan orang tua sangat berperan dalam memantau 
tumbuh kembang otak anak agar kecerdasan berkembang secara optimal. Pada penelitian 
ini faktor genetik, asupan nutrisi dan stimulasi  tidak diteliti.  

Jenis IQ yang terbanyak pada penelitian ini adalah Average yaitu 90-110. Pada 
range ini, pengembangan mental dan intelektual anak berjalan sempurna dan akan lebih 
baik lagi dengan adanya faktor stimulan yang memacu aspek kognitif anak (Hariwijaya, 
2005:126). Hasil tes IQ dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu kondisi anak antara lain 
marah, sedih, takut pada orang asing, sakit ataupun kelelahan dan kondisi lingkungan 
yang bising (Hariwijaya, 2005:3-4).  Dalam penelitian ini karena digunakan data sekunder 
sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak dapat dikendalikan. 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan sedang antara pola asuh orang tua dengan 
IQ anak kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan tahun ajaran 2010/2011. Kecerdasan 
anak tidak terlepas dari peran serta orang tua dalam memantau tumbuh kembang otak 
sebagai pusat kecerdasan. Perlakuan orang tua akan menentukan kualitas anak karena 
dapat membuat anak menjadi lebih cerdas jika dalam keluarga dibangun kasih sayang dan 
rangsang positif (Kasdu, 2004:13). Kecerdasan sangat berkaitan erat dengan 
perkembangan otak yang merupakan pemegang peranan penting dalam kehidupan 
manusia karena otak adalah pusat pengendali berbagai aktivitas fisik dan mental serta 
otak memiliki system kerja yang kompleks. Otak merupakan sekumpulan jaringan saraf 
yang tersusun dari bermilyar-milyar neuron (sel saraf). Sel saraf memiliki serabut (dendrit) 
dan bagian yang menyerupai batang (akson) yang terbagi menjadi dua, yaitu otak besar 
(serebrum) yang terdiri dari belahan otak kanan dan kiri, dan otak kecil (serebelum) 
(Kasdu, 2004:9). Pada saat lahir, otak telah mancapai pertumbuhan 25% dari otak dewasa 
dan telah mengandung 100 miliar sel otak (neuron). Saat berusia 1 tahun, pertumbuhan 
otak telah mencapai 70% dari otak dewasa. Selain itu, 70-85% sel otak yang ada sudah 
terbentuk secara lengkap. Pada usia 3 tahun, otak anak telah mencapai 90% dari ukuran 
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otak dewasa (Roesli, 2005: 10). Pada masa ini otak harus benar-benar aman dari 
gangguan karena pada periode ini sel sel otak sangat peka dan dipengaruhi oleh faktor-
faktor luar seperti gizi, lingkungan keluarga yaitu peran orang tua serta kesehatan yang 
harus didukung sebaik-baiknya untuk meningkatkan kecerdasan anak (Kasdu, 2004:10).  

Pola asuh orang tua merupakan bagian dari kegiatan asih yang akan mempengaruhi 
tingkat kecerdasan atau IQ (Kasdu, 2004:10). Namun, pemberian penerapan pola asuh 
orang tua bukan merupakan faktor utama pembentuk IQ. Masih ada faktor genetik dan 
stimulasi yang juga membentuk IQ anak. Karena keterbatasan peneliti sehingga belum 
mampu mengontrol faktor-faktor perancu lain yang juga mempengaruhi pembentukan IQ. 
 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
 

Kesimpulan penelitian adalah: 
1. Pola asuh orang tua anak kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan tahun ajaran 

2010/2011 yang terbanyak: demokratis (88,9%).  
2. IQ anak kelas 6 di SD Muhammadiyah Magetan tahun ajaran 2010/2011 pada bulan 

September 2010 yang terbanyak: Average (51,1%).  
3. Ada hubungan sedang antara Pola Asuh Orang Tua dengan IQ Anak Kelas 6 di SD 

Muhammadiyah Magetan Tahun Ajaran 2010/2011.  
Selanjutnya diajukan beberapa saran yaitu: 

1. Diharapkan orang tua dapat bekerja sama dengan pihak pendidikan dalam memantau 
perkembangan anak dan dalam menerapkan pola asuh yang benar pada anak.  

2. Diharapkan bagi institusi pendidikan terkait hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
masukan untuk melakukan pengkajian dan pemberian tindak lanjut bagi anak yang 
masih memiliki IQ di bawah rata-rata.  
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Kejadian retardasi mental di Indonesia selama 9 tahun terakhir meningkat sangat 
pesat yaitu 5 kali lipat. Betz & Sowden (2002) menyebutkan jumlah penderita retardasi 
mental sebesar 500.000 orang dan Yosep (2009) menyebutkan jumlah penderita retardasi 
mental meningkat menjadi 2.600.000 orang. Jumlah penderita retardasi mental di Desa 
Karang Patihan yaitu 1,11% dari seluruh jumlah penduduk. Dampak dari peningkatan 
retardasi mental adalah penurunan sumber daya manusia dan peningkatan angka 
ketergantungan merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari-hari. Penyebab 
retardasi mental komplek dan multifaktorial. Tujuan penelitian ini adalah untuk gambaran 
kemiskinan, prematuritas dan herediter sebagai faktor penyebab retardasi mental. 

Populasi penelitian diskriptif ini adalah seluruh penderita retardasi mental di Desa 
Karang Patihan Balong Ponorogo yang berusia ≤18 tahun berjumlah 15 orang dan semua 
diteliti (sampling jenuh). Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. 
Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dan disajikan berupa tabel distribusi frekuensi. 

Hasil penelitian menunjukkan penyebab retardasi mental di Desa Karang Patihan 
Balong Ponorogo yaitu kemiskinan: 26,7%, prematuritas: 33,3% dan herediter: 40%. 

Ditarik kesimpulan bahwa herediter merupakan faktor terbanyak penyebab retardasi 
mental. Dihimbau pada semua pihak untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan 
sesame penderita retardasi mental ataupun yang memiliki riwayat retardasi mental. 
 

Kata kunci: faktor penyebab retardasi mental 
*= Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
*= Alumnus Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
    

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    
    

Istilah retardasi mental merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari–hari 
(Betz & Sowden,2002). Seseorang dengan retardasi mental, karena keadaannya, 
sepanjang hidup menghadapi lebih banyak resiko daripada orang normal, resiko ini 
bertambah sesuai dengan beratnya retardasi mental (Maramis, 1995). Permasalahan 
penyandang cacat di Desa Karang Patihan ini adalah adanya gangguan fisik dan mobilitas 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari, gangguan keterampilan kerja produktif, rawan 
kondisi sosial ekonomi, gangguan mental psikologis dan lebih banyak tergantung pada 
orang lain. Retardasi mental dipandang sebagai masalah kedokteran, psikologik atau 
pendidikan, tetapi pada analisa terakhir merupakan masalah sosial, karena pencegahan, 
pengobatan, dan terutama perawatan serta pendidikan penderita ini hanya dapat 
dilakukan dengan baik melalui usaha – usaha kemasyarakatan (sosial) (Maramis, 1995). 

Retardasi mental merupakan masalah dunia dengan implikasi yang besar terutama 
bagi Negara berkembang. Diperkirakan angka kejadian retardasi mental berat sekitar 
0,3% dari seluruh populasi, dan hampir 3% mempunyai IQ di bawah 70. Insiden tertinggi 
adalah pada anak usia sekolah, dengan puncak usia 10 sampai 14 tahun (Kaplan & 
Sadock, 1997). Diperkirakan di Indonesia 1-3% dari jumlah penduduk mengalami 
Retardasi mental. Dalam buku Yosep (2009) jumlah penderita retardasi mental di 
Indonesia adalah 2.600.000 jiwa. Hal ini dapat mencerminkan status sosial bangsa 
(Suryanah, 1996). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Ponorogo tahun 2010 daerah 
Balong khususnya desa Karang Patihan dinyatakan menjadi jumlah terbanyak penderita 
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retardasi mental. Menurut data Puskesmas Balong di desa Karang Patihan  terdapat 
sekitar 1,11% penderita retardasi mental yang tersebar di 4 dusun. 

Dampak retardasi mental ini adalah keterbatasan dalam bidang keterampilan, 
perawatan diri, kegiatan sehari-hari, kesehatan dan keselamatan, akademis dan 
occupational sehingga mereka sangat ketergantungan pada orang sekitar. Karena 
keterbatasan tersebut penderita retardasi mental cenderung lebih mudah terserang 
penyakit sehingga menurunkan usia harapan hidup, selain itu sebagian besar penderita 
tidak sekolah dan tidak bekerja, hanya sebagian dari mereka yang mampu untuk 
melakukan pekerjaan ringan dan berkomunikasi, hal ini menyebabkan angka 
ketergantungan yang tinggi. 

Menanggapi hal ini yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan primer yaitu 
usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit misalnya melalui imunisasi, 
selain itu juga perlu dilakukan konseling perkawinan, pemeriksaan kehamilan yang rutin, 
nutrisi yang baik selama kehamilan, dan bersalin pada tenaga kesehatan yang berwenang, 
maka dapat membantu menurunkan angka kejadian retardasi mental. Sementara bagi 
penderita bantuan yang dapat diberikan adalah bimbingan dan dorongan agar anak yang 
mengalami retardasi mental dapat hidup mandiri.  
    

Tujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan Penelitian    
    

Tujuan Umumnya adalah ingin mengetahui gambaran faktor penyebab retardasi 
mental  di desa Karang patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Tujuan 
Khususnya 1) Mengidentifikasi karakteristik penderita retardasi mental berdasarkan umur, 
jenis kelamin dan pendidikan formal yang dapat/pernah dicapai, 2) Mengklasifikasikan 
tingkatan retardasi mental, 3) Menggambarkan faktor penyebab retardasi mental yaitu 
kemiskinan, prematuritas dan herediter di desa Karang Patihan Balong Ponorogo. 
    

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
 

Penelitian deskriptif ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Juli 2010. Populasi 
dan sampel penelitian adalah seluruh penderita retardasi mental di Desa Karang Patihan 
Balong Ponorogo yang berusia ≤18 tahun sebanyak 15 orang. Variabel    penelitian    adalah 
faktor penyebab retardasi mental (kemiskinan, prematuritas dan herediter). Pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara sistematik, yaitu wawancara langsung kepada 
anggota keluarga menggunakan pedoman wawancara dan melakukan pengamatan 
terhadap responden dengan alat check list. Peneliti mendatangi responden door to door. 
 

HASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIANHASIL PENELITIAN    DAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASANDAN PEMBAHASAN    
    

Hasil PenelitianHasil PenelitianHasil PenelitianHasil Penelitian    
    

Umur penderita retardasi mental (dalam tahun) adalah: mean: 10, median: 10, 
modus: 10, simpangan baku: 2,47848, dan rentang: 7-16. Distribusi jenis kelamin adalah 
laki-laki: 10  (66,7%) dan perempuan 5 (33,3%). Distribusi pendidikan formal yang dicapai 
adalah: Tidak sekolah: 1 (6,7%), SD Kelas 1: 5 (33,3%), SD Kelas 3: 6 (40,0%), SD Kelas 
4: 2 (13,3%), dan SD Kelas 5: 1 (6,7%). 

Distribusi tingkatan retardasi mental disajikan pada Tabel 1. Gambaran tentang 
faktor-faktor penyebab retardasi mental ditampilkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkatan Retardasi Mental 
 

KlaKlaKlaKlasifikasi RMsifikasi RMsifikasi RMsifikasi RM    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    PresentasePresentasePresentasePresentase    
Moron 14 93,3 

Embicile 1 6,7 
JumlahJumlahJumlahJumlah    15151515    100100100100    
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Tabel 2. Distribusi Faktor-Faktor Penyebab Retardasi Mental 
    

Faktor PenyebabFaktor PenyebabFaktor PenyebabFaktor Penyebab    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    PersentasePersentasePersentasePersentase    
KemiskinanKemiskinanKemiskinanKemiskinan        : Miskin: Miskin: Miskin: Miskin    
            : Tidak Miskin: Tidak Miskin: Tidak Miskin: Tidak Miskin    

4 
11 

26,7 
73,3 

PrematuritasPrematuritasPrematuritasPrematuritas        : Prema: Prema: Prema: Prematurturturtur    
            : Tidak Prematur: Tidak Prematur: Tidak Prematur: Tidak Prematur    

5 
10 

33,3 
66,7 

HerediterHerediterHerediterHerediter        : Herediter: Herediter: Herediter: Herediter    
            : Bukan Herediter: Bukan Herediter: Bukan Herediter: Bukan Herediter    

6 
9 

40,0 
60,0 

    

PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN    
    

Rata-rata usia penderita retardasi mental adalah 10 tahun, termuda 7 tahun dan 
tertua 16 tahun. Hasil wawancara adalah rata-rata orang tua tak menyadari keterlambatan 
anaknya sejak dini. Menurut mereka waktu kecil anak terlihat normal seperti anak lainnya, 
namun setelah anak ini duduk di bangku sekolah mereka mendapat laporan dari pihak 
sekolah bahwa anak mereka memiliki kemampuan di bawah anak seusia dan mengalami 
kesulitan mengikuti pelajaran sehingga sering tak naik kelas. Pada usia ini baru diketahui 
bahwa mereka menderita retardasi mental. Ini sesuai dengan Jasmine (2010), insiden 
retardasi mental tertinggi pada masa anak sekolah dengan puncak umur 10-14 tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas penderita retardasi mental berjenis kelamin 
laki-laki. Menurut Jasmine (2010) retardasi mental mengenai 1,5 kali lebih banyak pada 
laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 

Rata-rata penderita retardasi mental duduk di kelas 3 SD, kelas terendah yang 
tercapai: kelas 1 SD dan tertinggi kelas 5 SD. Ini terjadi karena mereka mengalami 
kesulitan belajar dan kemampuannya mengikuti pelajaran di bawah anak seusianya, 
sehingga mereka sering tak naik kelas. Ini sesuai dengan Soetjiningsih (1995) bahwa 
penderita retaradasi mental tingkat ringan dapat mencapai kelas 4-6 SD, walau dengan 
beberapa kali tidak naik kelas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 6,7% atau 1 
orang anak tidak sekolah karena tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah biasa. Dia 
memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mendapat pendidikan secara akademik. 

Sebagian besar penyandang retardasi mental adalah klasifikasi moron. Berdasarkan 
hasil wawancara dan pengamatan terhadap penderita diketahui bahwa penderita retardasi 
mental ini bisa diajar membaca, menulis dan berhitung, namun di sekolah mereka sering 
tak naik kelas. Menurut orang tua, mereka mampu diajari dan melakukan pekerjaan 
sederhana seperti menyapu, membantu mencari makan ternak atau bekerja di kebun. Ini 
sesuai dengan Sobur (2003) bahwa penyandang retardasi mental moron di sekolah jarang 
mencapai lebih dari kelas 5, sampai tingkat tertentu, mereka dapat belajar membaca, 
menulis dan berhitung yang sederhana, mereka dapat mempelajari pekerjaan rutin dan 
bisa terus melakukan pekerjaan itu selama tidak mengalami perubahan yang berarti. Hasil  
penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Sutjiningsih (1995) bahwa kelompok 
penderita retardasi mental ringan merupakan bagian terbesar dari retardasi mental. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat  responden yang masuk klasifikasi 
embicile, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan anak ini tidak bisa mengikuti 
sekolah di sekolah biasa sehingga sampai usianya 10 tahun ini dia tidak disekolahkan, 
anak ini dapat mengurus diri sendiri seperti berpakaian, makan, minum, mandi namun 
memerlukan pengawasan lebih dari keluarga, dan riwayatnya saat masih kecil dia sulit 
untuk merespon saat diajak bermain (missal bermain ciluk ba) ataupun berbicara oleh 
keluarga, namun dapat diajari mengenal bahaya seperti bahaya api, air panas dan benda-
benda tajam. Penelitian ini sesuai dengan Sobur (2003) bahwa penyandang retardasi 
mental golongan embicile tidak dapat dididik di sekolah bagi anak-anak normal, walaupun 
dapat mengurus dirinya sendiri, mereka masih memerlukan pengawasan yang teliti dan 



Volume II Nomor 1, Februari 2012                         ISSN: 2089-4686 

2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan   52 

memerlukan kesabaran. Pada waktu bayi, mereka sangat tidak responsive dan apatis 
sekali, mereka umumnya baru bisa berjalan sendiri pada umur tiga atau empat tahun, dan 
baru pada umur lima tahun mereka berbicara, kebiasaan makan dan keberhasilannya 
terbelakang tiga sampai empat tahun, mereka dapat diajari mengenal bahaya, seperti 
bahaya api, bahaya tenggelam di air yang dalam, dan sebagainya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil penderita retardasi mental 
berasal dari keluarga miskin, hasil wawancara dan pengamatan diketahui bahwa semua 
keluarga miskin ini bermatapencaharian sebagai buruh tani, menurut mereka upah yang 
mereka dapat terkadang tidak mencukupi untuk pemenuhan gizi yang baik bagi keluarga 
sehingga anak-anak mengalami gizi buruk, selain itu mereka juga kurang memperhatikan 
kesehatan karena keterbatasan biaya untuk pemeliharaan kesehatan.  

Anak yang terlahir dari keluarga miskin memiliki resiko retardasi mental karena 
dampak dari kemiskinan menimbulkan resiko tinggi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan 
juga balita, selain itu biasanya keluarga dengan sosial ekonomi rendah kurang 
memperhatikan nutrisi yang baik bagi keluarga terutama bagi anak, selain itu mereka juga 
kurang memperhatikan kesehatan karena keterbatasan biaya. Penderita retardasi mental 
yang berasal dari keluarga miskin ini beberapa mengalami gizi buruk dan ada yang 
memiliki riwayat penyakit kejang namun tidak mendapatkan pengobatan, akibatnya 
perkembangan otak mereka terganggu. Sesuai dengan pendapat Anonim (2010), anak 
yang terlahir dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah cenderung memiliki berat badan 
lahir yang rendah, tingkat kematian yang tinggi, dan tingkat kesehatan yang rendah. 
Keluarga dengan sosial ekonomi rendah seringkali mengalami gizi buruk yang 
berpengaruh terhadap perkembangan otak. Kondisi rumah pada keluarga dengan sosial 
ekonomi rendah telah terbukti menimbulkan stress yang berlebihan untuk anak-anak, 
selain itu kondisi rumah yang sempit dapat mengakibatkan kebersihan yang buruk 
sehingga meningkatkan resiko infeksi. Anak-anak dengan sosial ekonomi rendah 
cenderung tidak mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga mereka kurang 
berkembang dan seringkali mengalami keterlambatan.  

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 33,3% responden memiliki riwayat 
premature, yaitu memiliki berat badan lahir kurang dari 2500 gram dan usia kehamilan 
kurang dari 37 minggu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua penderita 
retardasi mental, persalinan premature ini terjadi karena ibu sering bekerja berat dan  gizi 
yang kurang baik, sehingga bayi yang dilahirkanpun selain kurang bulan juga memiliki 
berat lahir yang rendah. Menurut Atmie (2009),  lebih banyak kasus gangguan mental 
yang serius ditemukan pada bayi premature daripada  bayi umumnya.Bayi premature 
memiliki alat tubuh yang belum berfungsi secara sempurna, daya tahan tubuhnya  juga 
kurang sehingga lebih mudah terjadi komplikasi, selain itu bayi premature juga memiliki 
resiko asfiksia yang dapat berakibat buruk terhadap sel-sel otak. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Isfandari (2010), bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram 
sewaktu dilahirkan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menderita retardasi 
mental. Anak dengan usia kandungan di bawah 37 minggu berkaitan dengan tidak 
sempurnanya keadaan bayi yang membuatnya peka terhadap tekanan, stres dan penyakit 
dari lingkungan. Berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan basil bahwa ada hubungan 
antara berat badan anak dengan taraf retardasi mental. Anak dengan berat badan makin 
ringan cenderung mengalami retardasi mental yang lebih berat, bayi yang sewaktu lahir 
mempunyai berat di bawah 2500 gram cenderung mengalami retardasi mental lebih berat. 
Makin ringan berat bayi, makin besar kemungkinan untuk mengalami retardasi mental, 
tetapi  bayi dengan umur kandungan di bawah 37 minggu dan memiliki berat  normal 
cenderung mengalami retardasi mental ke arah ringan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa herediter juga merupakan faktor penyebab 
retardasi mental, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat 2 keluarga yang 
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melaksanakan pernikahan antar sesama penderita retardasi mental dan melahirkan anak 
yang juga menderita retardasi mental, 4 keluarga karena ada riwayat retardasi mental dari 
salah satu orang tua, hal ini  karena terbatasnya stimulasi sosial yang diberikan oleh orang 
tua terbelakang, juga karena lingkungan tempat mereka hidup tidak sempurna. Seperti  
pendapat Putra (2009), kelompok psikometrika radikal berpendapat bahwa perkembangan 
intelektual individu sekitar 90% ditentukan oleh faktor hereditas dan pengaruh lingkungan, 
termasuk didalamnya pendidikan, yang hanya memberikan kontribusi sekitar 10% saja. 
Kelompok ini memberikan bukti bahwa individu yang memiliki hereditas intelektual unggul, 
pengembangannya sangat mudah meskipun dengan intervensi lingkungan yang tidak 
maksimal. Adapun individu yang memiliki hereditas intelektual rendah seringkali intervensi 
lingkungan sulit dilkukan meskipun sudah secara maksimal. Penelitian ini sesuai dengan 
pernyataan Nadesul (2010), jika salah satu dari orangtua menderita tingkat kecerdasan 
yang rendah, anak mewariskan juga sifat kekurangan ini. 
    

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
    

Berdasarkan hasil analisa data didapatkan beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Kebanyakan  penderita retardasi mental berusia 10 tahun. 
2. Sebagian besar penyandang retardasi mental berjenis kelamin laki-laki. 
3. Rata-rata penderita retardasi mental dapat mencapai kelas 3 SD. 
4.4.4.4. Herediter merupakan faktor terbanyak penyebab retardasi mental.     

Selanjutnya disarankan agar:    
1. Pelayanan kesehatan khususnya bidan diharapkan lebih berperan aktif dalam upaya 

pencegahan retardasi mental melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan 
anak khususnya, mulai dari konseling pernikahan, pemeriksaan kehamilan, persalinan, 
serta pemantauan tumbuh kembang anak.    

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan/dasar penelitian selanjutnya.    
3. Bila dilakukan penelitian yang sama atau lanjutan, maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap faktor-faktor lain penyebab retardasi mental seperti riwayat penyakit, riwayat 
persalinan, asfiksia, ikterus neonatorum, defisiensi yodium dan defisiensi besi.    
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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Dalam LB3 Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2009 dilaporkan bahwa 
bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan 20,97%, dan mengalami penurunan pada 
tahun 2010 menjadi 20,48%. Di Kecamatan Mantingan, bayi yang mendapatkan ASI 
eksklusif sampai 6 bulan sebanyak 57,72% pada tahun 2009, dan mengalami penurunan 
menjadi 22,40%) pada tahun 2010. Masalah dalam penelitian ini adalah masih tingginya 
pemberian MP-ASI dini kepada bayi, dimungkinkan banyak faktor yang mempengaruhi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah ibu yang 
mempunyai bayi 0-6 bulan yang telah diberi MP-ASI di Kecamatan Mantingan Ngawi. 
Waktu penelitian November 2011. Variabel penelitian adalah faktor yang mempengaruhi 
pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan, meliputi pendidikan, pekerjaan, 
pengetahuan ibu, dan dukungan keluarga. Pengumpulan data menggunakan  kuesioner 
tertutup,  kemudian data diseleksi, ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian adalah: ibu yang memberikan MP-ASI dini hampir seluruhnya 
(76,06%) berpendidikan dasar; sebesar 56,34% ibu berpengetahuan cukup; sebesar 
54,93% ibu bekerja; dan hampir seluruhnya (94,37%) mendapat dukungan keluarga. 

Disimpulkan bahwa pemberian MP-ASI dini pada bayi 0-6 bulan terutama 
dipengaruhi oleh dukungan sosial/keluarga. Hendaknya Bidan menggunakan penelitian ini 
sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada 
masyarakat terutama Kesehatan Ibu menyusui dan Anak dalam meningkatkan 
pelaksanaan program ASI Eksklusif sampai bayi usia 6 bulan secara efektif dan efisien. 
 

Kata Kunci: MP-ASI, bayi usia 0-6 bulan. 
  

*  = Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan 
** = Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
 

Latar belakangLatar belakangLatar belakangLatar belakang    
    

Dalam LB3 Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2009, didapatkan bahwa 
bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan dari 12.878 bayi adalah 2.828 (20,97%), dan 
menurun pada tahun 2010 menjadi 2.637 (20,48%) dari 12.875 bayi. Data di Kecamatan 
Mantingan, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan dari 316 bayi sebanyak 
183(57,72%) pada tahun 2009, dan mengalami penurunan menjadi 71 (22,40%)  dari 317 
bayi pada tahun 2010 (LB3 GIZI Dinkes Kabupaten Ngawi). 

ASI mengandung banyak antibodi dan sel darah putih yang sangat membantu 
melindungi bayi dari berbagai infeksi. Selain itu ASI juga kaya akan nutrisi khusus yang 
sangat diperlukan otak bayi untuk tumbuh optimal yaitu asam lemak ikatan panjang (DHA, 
AA, Omega-3, Omega-6), suatu asam lemak yang sangat penting untuk memenuhi 
kebutuhan perkembangan otak (Roesli, 2000). 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa bayi yang diberikan ASI mempunyai IQ 
lebih tinggi daripada bayi yang tidak diberikan ASI. Pemberian ASI juga menunjukkan 
dapat memperlambat/mengurangi  terjadinya alergi pada anak-anak; terutama bagi 
mereka yang memiliki sejarah alergi di keluarganya seperti  asma, hayfever, eksim dan 
alergi makanan. Kolostrum pada ASI yang dihasilkan di hari-hari pertama adalah sumber 
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antibodi yang sangat penting bagi bayi. Kenyataan ini menunjukkan pentingnya pemberian 
ASI bagi sang bayi, karena manfaatnya yang luar biasa bagi bayi (Roesli, 2000).  

Makanan padat atau tambahan yang terlalu dini dapat mengganggu pemberian ASI 
Eksklusif serta meningkatkan angka kesakitan pada bayi. Dari riset yang dilakukan selama 
21 bulan, diketahui bahwa bayi yang diberi MP-ASI lebih banyak yang terserang diare, 
batuk-pilek, dan panas ketimbang bayi ASI predominan. Semakin bertambah umur bayi, 
frekuensi terserang diare, batuk-pilek, dan panas semakin meningkat (Anonim, 2011). 

Dari studi pendahuluan tanggal 12 September 2011 di Poli Imunisasi Puskesmas 
Mantingan, dari 8 ibu yang memberikan MP-ASI dini 5 orang (62,5%) berpendidikan 
Dasar, 3 orang (37,5%) anak ditinggal ibu bekerja, 6 orang (75%) mengatakan anaknya 
pernah mengalami diare, batuk pilek dan terkadang sulit BAB; namun hal tersebut oleh ibu 
dianggap bukan merupakan masalah. Hasil wawancara didapatkan bahwa alasan mereka 
memberikan MP-ASI pada bayi 0-6 bulan adalah bayi dianggap lapar karena sering rewel, 
biar cepat gemuk, anjuran dari orangtua atau tetangga. Dari alasan-alasan yang 
dikemukakan ibu menyusui tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ibu-ibu 
menyusui yang memberikan makanan pendamping ASI sejak dini pada usia 0-6 bulan. 

Penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa pemberian MP-ASI dini dipengaruhi 
oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal terdiri dari pendidikan, 
pekerjaan, dan pengetahuan ibu, sedangkan faktor eksternal terdiri dari 
dorongan/dukungan dan sosial budaya masyarakat (Wulandari, 2010).  

Pada mulanya WHO (World Health Organization) menganjurkan pemberian ASI 
sampai umur 4 bulan, lalu bersamaan dengan perubahan situasi, juga dengan ilmu dan 
teknologi, ilmu medis juga terus berkembang dan berubah berdasarkan riset-riset yang 
terus dilakukan oleh peneliti, pemberian ASI juga mengalami perubahan. Sekitar lebih dari 
5 tahun yang lalu, MP-ASI disarankan diperkenalkan pada anak saat ia berusia 4 bulan. 
Kemudian beberapa penelitian tahun-tahun terakhir menghasilkan banyak hal sehingga 
MP-ASI sebaiknya diberikan setelah anak berusia lebih dari 6 bulan (Mommies, 2005). 

Umur 6 bulan adalah saat yang tepat memberikan MP-ASI ada beberapa alasan di 
antaranya; pemberian makanan pada usia 6 bulan memberikan perlindungan ekstra dari 
berbagai penyakit karena sistem imun bayi 0-6 bulan belum sempurna, sehingga dengan 
pemberian MP-ASI dini sama saja dengan membuka pintu gerbang masuknya berbagai 
jenis kuman; saat bayi berumur 6 bulan ke atas sistem pencernaanya sudah relatif 
sempurna dan siap menerima MP-ASI, serta beberapa enzim pemecah protein (asam 
lambung, pepsin lipase, enzim amylase, dan sebagainya) baru diproduksi sempurna saat 
berumur 6 bulan, mengurangi risiko alergi akibat makanan, karena saat itu sel-sel di 
sekitar ususnya belum siap untuk kandungan dari makanan. Menunda pemberian MP-ASI 
hingga 6 bulan melindungi bayi dari obesitas dikemudian hari (Momies, 2005). 

 

Tujuan penelitianTujuan penelitianTujuan penelitianTujuan penelitian    
 

Penelitian ini bertjuan mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI dini 
pada bayi usia 0-6 bulan meliputi faktor pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dan 
dukungan keluarga di Puskesmas Mantingan, Ngawi. 
 

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
 

Penelitian ini berjenis deskriptif, yang bertujuan menggambarkan faktor yang 
mempengaruhi pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan meliputi faktor 
pendidikan, pekerjaan, pengetahuan ibu, dan dukungan/dorongan keluarga. Populasi 
penelitian adalah keseluruhan ibu menyusui berjumlah 71 orang yang memberikan MP-
ASI usia 0-6 bulan dalam bulan September 2011 yang berada di wilayah kerja Puskesman 
Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, dan semua kasus dijadikan sampel 
(total populasi). Variabel penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi pemberian MP-
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ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat 
pengetahuan ibu, dan dukungan/dorongan keluarga. 

Instrumen yang dipakai adalah kuesioner, terdiri atas 4 kelompok jenis pertanyaan 
mengenai tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan tentang MP-ASI, dukungan 
keluarga tentang pemberian MP-ASI Dini. Analisa Data menggunakan analisis deskriptif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    
 

Faktor yang Mempengaruhi Pemberian MPASI DiniFaktor yang Mempengaruhi Pemberian MPASI DiniFaktor yang Mempengaruhi Pemberian MPASI DiniFaktor yang Mempengaruhi Pemberian MPASI Dini    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    PersentasePersentasePersentasePersentase    
Tingkat Pendidikan  : Dasar 
      Menengah 
      Tinggi 

54 
24 
3 

76,06 
19,72 
4,22 

Tingkat Pengetahuan : Baik 
      Cukup 
      Kurang 

14 
40 
17 

19,72 
56,34 
23,94 

Pekerjaan   : Bekerja 
      Tidak bekerja 

39 
32 

54,93 
45,07 

Dukungan Keluarga  : Mendukung 
      Tidak Mendukung 

4 
67 

5,63 
94,37 

 

TTTTingkat ingkat ingkat ingkat PPPPendidikan endidikan endidikan endidikan IIIIbubububu    
 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa ibu yang memberikan  MP-ASI dini pada bayi 
usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Mantingan Ngawi sebanyak 76,06% 
berpendidikan dasar, dan hanya 4.22% berpendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Wulandari (2010) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian 
makanan pendamping ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan dengan hasil kesimpulan bahwa 
faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI dini adalah pendidikan rendah. 
Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap menuju perilaku hidup 
sehat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat 
memperoleh dan mengolah informasi yang kemudian menentukan pilihan dalam 
pelayanan kesehatan dan menerapkan hidup sehat. Tingkat pendidikan, khususnya 
tingkat pendidikan wanita mempengaruhi derajat kesehatan (Depkes RI, 1999).  

Di wilayah  kerja  Puskesmas Mantingan sebagian ibu yang memberikan MP-ASI dini 
pada bayi usia 0-6 bulan berpendidikan dasar hal ini menunjukkan bahwa perilaku yang 
mereka pilih kurang tepat, kemungkinan karena kesulitan menerima dan mengolah 
informasi kesehatan yang diberikan oleh bidan, tokoh masyarakat maupun kader desa; 
meskipun ASI eksklusif sudah dicanangkan sejak tahun 2006 dan sudah dipublikasikan. 

Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan tidak lepas dari proses belajar, dan faktor 
manusia yang berperan dalam proses belajar adalah kematangan, pengetahuan dan 
motivasi. Pendidikan kesehatan di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai lembaga 
dan organisasi masyarakat. Jadi, pendidikan kesehatan adalah penerapan konsep 
pendidikan dalam bidang kesehatan, maka pendidikan kesehatan dapat didefinisikan 
sebagai usaha untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan 
kemampuan (perilakunya), untuk mencapai kesehatan secara optimal. Hasil dari 
pendidikan kesehatan yaitu dalam bentuk perilaku yang menguntungkan kesehatan; baik 
dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman yang positif terhadap kesehatan, yang 
akhirnya diterapkan dalam tindakan-tindakan yang menguntungkan kesehatan. 
 

TingkatTingkatTingkatTingkat    PPPPengetahuan engetahuan engetahuan engetahuan IIIIbubububu    
 

Diketahui bahwa ibu yang memberikan  MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di 
wilayah kerja Puskesmas Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebanyak 
56,34% berpengetahuan cukup. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 



Volume II Nomor 1, Februari 2012                         ISSN: 2089-4686 

2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan   57 

Wulandari (2010) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian makanan 
pendamping ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan dengan hasil kesimpulan bahwa faktor-
faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI dini adalah pengetahuan cukup.  

Menurut Notoatmodjo (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ada 2 
yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari 1) Usia, semakin cukup umur, 
tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan 
bekerja, 2) Intelegensi, 3) Pemahaman yaitu kemampuan seseorang menjelaskan secara 
benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara 
benar, 4) Keyakinan yaitu kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan. 
Bagian agama atau religi yang berwujud konsep-konsep yang menjadi kepercayaan atau 
keyakinan. Suatu keyakinan pada masyarakat akan mempengaruhi asupan nutrisi pada 
bayinya., 5) Gaya hidup, gaya hidup dijaman modern seperti ini dengan banyak film 
maupun promosi atau iklan sarana hiburan yang memberikan contoh model pergaulan 
modern biasanya mendorong mereka kepada pemakaian sesuatu yang dianggap trend. 
Sebagai contoh gaya hidup yang modern terkadang menimbulkan dampak yang negatif 
bagi bayi dalam pemberian makanan, para ibu lebih suka memberikan makanan secara 
instan dimana makanan tersebut ibu anggap lebih banyak mengandung gizi seperti yang 
dipromosikan walaupun mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi bayinya.  

Faktor eksternal yang terdiri dari 1). Pendidikan formal/informal. Semakin  tinggi  
pendidikan, semakin  mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pengetahuan 
yang dimiliki; 2). Pergaulan/lingkungan sosial, ada yang memberikan dampak 
positif/negatif. Orang yang sering bergaul dengan orang yang mempunyai pengetahuan 
tinggi maka secara langsung pengetahuan yang ia miliki akan bertambah, 3). Sarana 
informasi semakin banyak panca indera yang digunakan manusia untuk menerima 
informasi maka semakin jelas pengertian atau pengetahuan yang diperoleh; 4). Sosial, 
ekonomi dan budaya, seseorang dengan derajat sosial ekonomi menengah ke atas akan 
mangenyam pendidikan lebih bila ada kemauan dari individu; ini dapat dikatakan bahwa 
pengetahuan yang dia miliki semakin banyak pula. Sosial budaya: adanya kebiasaan 
dalam pemberian makanan pada bayi sebelum usia 6 bulan akan memberikan sugesti 
pada ibu untuk memberikan makanan pada bayinya sebelum usia 6 bulan, 5). Latar 
belakang pendidikan keluarga, semakin tinggi tingkat pendidikan keluarga semakin mudah 
menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Namun 
dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan tidak diteliti. Dalam 
penelitian ini tingkat pengetahuan ibu sebagian besar tergolong cukup, meskipun demikian 
masih banyak yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan dimungkinkan 
karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti sosial budaya dan dukungan keluarga.  

 

PPPPekerjaan ekerjaan ekerjaan ekerjaan IIIIbubububu    
 

Ibu yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Mantingan Ngawi sebagian besar bekerja yaitu sebanyak 54,93%. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian Wuri Wulandari, tahun 2010 tentang faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pemberian makanan pendamping ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan 
dengan hasil kesimpulan bahwa ibu yang memberikan MP-ASI dini adalah ibu pekerja. 

Menurut Henderson, kerja adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai 
profesi, yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Di daerah kota dan semi 
perkotaan, ada kecenderungan rendahnya frekuensi menyusui dan ASI dihentikan terlalu 
dini pada ibu-ibu yang bekerja karena ibu sibuk. Hal ini menyebabkan konsumsi zat gizi 
rendah apalagi kalau pemberian MP-ASI pada anak kurang diperhatikan. Untuk 
mendapatkan income yang lebih baik, semakin banyak kaum ibu yang terpaksa bekerja 
sehari penuh. Hal ini menyebabkan kecenderungan untuk memberikan MP-ASI sejak dini. 
Kinerja merupakan suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan ini bisa bermacam-
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macam, berkembang dan berubah bahkan sering tidak disadari pelakunya. Mantingan 
merupakan daerah semi perkotaan. Menurut Amiruddin (2010) ciri-ciri masyarakat semi 
perkotaan adalah: mata pencaharian campuran, kepadatan penduduk rendah, kebutuhan 
mulai berkembang, tempat kerja campuran, cara kehidupan sosial transisi (gotong royong 
formal), komunikasi campuran (jalan kaki-kendaraan yang kompleks), build up area: agak 
kompak. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa ibu yang tidak bekerja tetap memberikan 
MP-ASI dini dengan alasan bayinya yang sering rewel dan sulit tidur dianggap lapar 
sebanyak 14 ibu (19,72%) sehingga mereka memberikan MP-ASI dini pada bayinya. 
 

DDDDukungan/ukungan/ukungan/ukungan/DDDDorongan orongan orongan orongan KKKKeluargaeluargaeluargaeluarga    
 

Ibu yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Mantingan Ngawi hampir seluruhnya mendukung (94,37%). Ini sesuai dengan 
hasil penelitian Wuri Wulandari, tahun 2010 tentang faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pemberian makanan pendamping ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan dengan hasil 
kesimpulan bahwa ibu yang memberikan MP-ASI dini didukung oleh keluarganya.  

Dorongan/dukungan sosial merupakan ketersediaan sumber daya yang memberikan 
kenyamanan fisik dan psikologis yang didapat lewat pengetahuan bahwa individu tersebut 
dicintai, diperhatikan, dihargai oleh orang lain dan ia juga merupakan anggota dalam suatu 
kelompok yang berdasarkan kepentingan yang sama (Anonim, 2008). Dari definisi diatas 
dapat dilihat dengan jelas bahwa sumber dari dukungan sosial ini adalah orang lain yang 
akan berinteraksi dengan individu sehingga individu tersebut dapat marasakan 
kenyamanan fisik dan psikologis. Sumber dukungan sosial adalah dari orang lain yang 
terdiri dari pasangan hidup, orang tua, saudara, anak, kerabat, teman, rekan kerja, staf 
medis serta anggota dalam kelompok kemasyarakatan. 

Dukungan sosial menurut Sheridan dan Radmacher (1992), Sarafino (1998) serta 
Taylor (1999) dibagi dalam 5 bentuk: dukungan Instrumental (tangible assisstance), 
informasional, emosional, dukungan pada harga diri, dukungan dari kelompok sosial. 

Hampir seluruh keluarga mendukung pemberian MP-ASI dini, meskipun 
pengetahuan ibu cukup, namun dukungan keluarga sangat mempengaruhi pengambilan 
keputusan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan instrumental: suami/keluarga 
memberikan uang untuk membeli MP-ASI, keluarga membelikan MP-ASI, suami/keluarga 
mudah dimintai tolong membelikan MP-ASI. Dukungan informasi: suami berpendapat bayi 
kekurangan cairan diberi MP-ASI, suami/keluarga berpendapat bahwa pemberian MP-ASI 
dini itu tidak menyebabkan pencernaan bayi terganggu. Dukungan emosi: suami/keluarga 
mengatakan bahwa pemberian MP-ASI adalah jalan terbaik mencukupi gizi bayi, dan tidak 
akan berakibat buruk, ketika terjadi diare suami/keluarga mengatakan bahwa 
penyebabnya bukan dari pemberian MP-ASI dini, ketika terjadi kenaikan berat badan yang 
terlalu banyak suami/keluarga tetap menganjurkan untuk memberikan MP-ASI. Dukungan 
pada harga diri: suami/keluarga mengatakan setelah diberi MP-ASI pertumbuhan bayi 
cepat, karena pemberian MP-ASI ibu tidak perlu khawatir saat bekerja. Dan dukungan dari 
kelompok sosial: teman-teman dan tetangga banyak yang memberikan MP-ASI dini pada 
bayinya, mereka mengatakan bahwa MP-ASI selama ini tidak memiliki efek buruk, mereka 
juga tidak menganjurkan pemberian ASI Eksklusif.  
 

SIMPULAN DAN SARANSIMPULAN DAN SARANSIMPULAN DAN SARANSIMPULAN DAN SARAN    
 

SSSSimpulanimpulanimpulanimpulan    
  

1.  Sebesar 76,06% ibu yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah 
kerja Puskesmas  Mantingan Ngawi berpendidikan dasar. 

2. Sebagian besar (56,34%) ibu yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di 
wilayah kerja Puskesmas Mantingan Ngawi berpengetahuan cukup 

3. Sebagian besar (54,93%) ibu yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan di 
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wilayah kerja Puskesmas Mantingan Ngawi bekerja 
4. Hampir seluruhnya (94,37%) ibu yang memberikan MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Mantingan Ngawi didukung keluarganya. 
 

SaranSaranSaranSaran    
    

1. Hendaknya Bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan menggunakan penelitian ini 
sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada 
masyarakat terutama Kesehatan Ibu menyusui dan  Anak dalam meningkatkan 
pelaksanaan program ASI Eksklusif sampai bayi usia 6 bulan secara efektif dan efisien. 

2. Hendaknya ibu yang memiliki bayi usia 6 bulan serta masyarakat sadar pentingnya 
pemberian ASI-eksklusif. 
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PERBEDAAN KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANPERBEDAAN KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANPERBEDAAN KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANPERBEDAAN KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAN 5 MEJA AN 5 MEJA AN 5 MEJA AN 5 MEJA 
SEBELUM DAN SESUDAH REVITALISASI POSYANDUSEBELUM DAN SESUDAH REVITALISASI POSYANDUSEBELUM DAN SESUDAH REVITALISASI POSYANDUSEBELUM DAN SESUDAH REVITALISASI POSYANDU    

Nurlailis SaadahNurlailis SaadahNurlailis SaadahNurlailis Saadah****,,,,    Budi Joko SantosaBudi Joko SantosaBudi Joko SantosaBudi Joko Santosa****,,,,    Indiati WahyuningsihIndiati WahyuningsihIndiati WahyuningsihIndiati Wahyuningsih********    
    

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK    
    

Posyandu sangat penting dalam meningkatkan sasaran untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan dasar, dengan adanya krisis yang berkepanjangan kader tenggelam 
dalam kesibukan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya perbedaan 
kemampuan kader Posyandu dalam pelaksanaan  5 meja pelayanan sebelum dan 
sesudah dilakukan Revitalisasi Posyandu. Tempat penelitian di 7 desa wilayah kerja 
Puskesmas Sukosari Kecamatan Babadan Ponorogo Bulan Mei sampai Juli 2011. 

Jenis penelitian analitik. Rancangan penelitian Pra Eksperimen “One Group Pre-
Test–Post Test”. Populasi seluruh kader aktif yang belum terlatih sejumlah 49 kader. 
Sampel 44 kader yang memenuhi kriteria sampel. Tehnik pengambilan sampel secara 
“Proporsional Cluster Random Sampling“kemampuan kader dalam melaksanakan 5 meja 
pelayanan di Posyandu”. Analisa data dengan uji Mc Nemar.  

Hasil uji Mc.Nemar dengan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000. Karena nilai 
signifikasi <0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima dapat dinyatakan terdapat perbedaan 
yang signifikan kemampuan kader dalam pelaksanaan 5 meja pelayanan sebelum dan 
sesudah pelatihan revitalisasi Posyandu. Hipotesa penelitian diterima. 

Kesimpulan penelitian adalah “Ada perbedaan kemampuan Kader Posyandu dalam 
pelaksanaan 5 meja pelayanan sebelum dan sesudah Revitalisasi Posyandu”. setelah 
dilakukan pelatihan revitalisasi posyandu terdapat peningkatan kemampuan kader dalam 
pelaksanaan 5 meja pelayanan di Posyandu. Maka disarankan untuk diadakan pelatihan 
ataupun refresing untuk meningkatkan kemampuan kader Posyandu dalam pelaksanaan 
Pelatihan Revitalisasi Posyandu di masa yang akan datang. 

 

Kata Kunci : kemampuan kader, revitalisasi posyandu 
*=   Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jurusan Kebidanan 
**= Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo 
 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
    

Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) yang paling memasyarakat dewasa ini, yang dikelola dari, oleh dan untuk 
masyarakat. Posyandu dirasakan telah berperan sangat penting dalam meningkatkan 
sasaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Keberhasilan Posyandu tidak 
lepas dari kerja keras, kemauan dan kemampuan para kader dalam melaksanakan 
Posyandu dengan menggelar 5 meja pelayanan di Posyandu. Setelah terjadi krisis yang 
berkepanjangan seolah-olah kader tenggelam dalam kesibukan pribadinya bersama 
dengan keluarga masing-masing. Menyikapi hal tersebut, maka para kader perlu 
diperhatikan kembali keberadaan dan kemampuannya melalui pelatihan revitalisasi 
posyandu (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2009). Melalui program Revitalisasi Posyandu 
diharapkan mampu memfungsikan kembali fungsi Posyandu dengan berbagai macam 
kegiatan/ terobosan. kader merupakan motor penggerak dan nafas dalam Posyandu 
dipandang sangat perlu untuk meningkatkan kemampuan bagi kader Posyandu yang 
belum mampu (belum dilatih) dan penyegaran (bagi kader terlatih) dalam hal pelaksanaan 
5 meja pelayanan di Posyandu, melalui program Revitalisasi Posyandu yang intensif 
diharap kemampuan kader dalam melaksanakan 5 meja pelayanan Posyandu diharapkan 
memberi kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. 

Pada pelaksanaan kegiatan 5 meja pelayanan di posyandu ada faktor-faktor yang 
mempengaruhi antara lain: 1) pendidikan (pengetahuan), 2) sarana dan prasarana, 3) 
peran tokoh masyarakat, lintas program dan lintas sector, 4) motivasi dan pengalaman 
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melaksanakan posyandu, 5) kemampuan/kesanggupan untuk melaksanakan tugas sesuai 
hasil (Azwar, 2008:30-37). Konsep solusi dari masalah tersebut diatas adalah 
meningkatkan kemampuan kader (yang belum dilatih) dengan melaksanakan Revitalisasi 
Posyandu bagi kader dan memberikan penyegaran kembali terhadap kader yang sudah 
terlatih yang sifatnya intensif dipandang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan 
kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya di Posyandu. 

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama mengidentifikasi kemampuan kader Posyandu 
dalam pelaksanaan Posyandu dengan menggelar 5 meja pelayanan sebelum dilakukan 
Revitalisasi Posyandu, kedua mengidentifikasi kemampuan kader Posyandu dalam 
pelaksanaan Posyandu dengan menggelar 5 meja pelayanan sesudah dilakukan 
Revitalisasi Posyandu, ketiga menganalisis perbedaan kemampuan kader Posyandu 
dalam pelaksanaan pelayanan 5 meja sebelum dan sesudah Revitalisasi Posyandu.  
    

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN    
    

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik, desain atau rancangan penelitian 
ini adalah penelitian eksperimen dalam bentuk Pra Eksperimen “One Group Pre-test – 
Post-test”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kader aktif yang belum terlatih di 
wilayah kerja Puskesmas Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sejumlah 
49 kader Posyandu. Kriteria sampel adalah sebagai berikut:  
1. Seluruh kader aktif belum belum terlatih di wilayah Puskesmas Sukosari Kecamatan 

Babadan  
2. Kader aktif belum terlatih yang bersedia menjadi Responden dalam penelitian ini  
3. Bersedia hadir saat dilakukan pelatihan  
Besar sampel yang dikehendaki adalah 44 orang kader aktif di wilayah kerja Puskesmas 
Sukosari yang terbesar di 5 desa. Teknik sampling yang digunakan adalah Proporsional 
Stratified Random Sampling.    

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahapan Penyuntingan Data 
(editing), Pemberian Kode (Coding), Pentabulasian (Tabulating). Tahap pertama yaitu 
mengolah data secara deskriptif untuk menggambarkan persentase. Untuk mengetahui 
perbedaan kemampuan kader dalam melaksanakan Posyandu dengan sistem 5 meja 
pelayanan sebelum dan sesudah pelatihan, diuji dengan metode statistik analitik Uji Mc. 
Nemar Test.    
    

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    
    

Karakteristik kader pada penelitian ini meliputi : umur, pendidikan terakhir, pekerjaan 
dan lama mejadi kader posyandu. Disttribusi frekuensi umur kader yang paling banyak 
pada kelompok umur 20-30 tahun 23 kader (52,27%), Umur berpengaruh dalam 
meningkatkan pengetahuan karena kemampuan mental yang diperlukan untuk 
mempelajari dan menyusun diri pada situasi-situasi baru, seperti mengingat hal-hal yang 
dipelajari, penalaran analogi dan berfikir kreatif dan bisa  mencapai puncaknya. Menurut 
Notoatmodjo (2003), semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 
akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

Distribusi frekuensi pendidikan kader paling banyak pada pendidikan SMA 20 kader 
(45,45%) Menurut Notoatmodjo, 2003 secara umum pendidikan merupakan pengalaman 
yang terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 
sosial secara efektif dan efisien. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat 
pengetahuan seseorang terhadap informasi dan pengetahuan. Pada umumnya makin 
tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. 

Distribusi frekuensi pekerjaan kader paling banyak pada ibu rumah tangga 19 kader 
(43,18%). Pekerjaan mempengaruhi pengetahuan, pekerjaan yang memungkinkan 
seseorang mempunyai waktu luang lebih banyak dan digunakan untuk mengikuti kegiatan-
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kegiatan yang ada dilingkungan sekitar atau pendidikan non formal akan dapat 
meningkatkan pengetahuan. 

Distribusi frekuensi lama menjadi kader paling banyak pada 3-5 tahun 21 kader 
(47,7%). Lama menjadi kader posyandu merupakan pengalaman yang sangat berharga 
sebagai bekal dalam mengikuti pelatihan. 
 

Kemampuan Kader Kemampuan Kader Kemampuan Kader Kemampuan Kader dalam Pelaksaan 5 Meja dalam Pelaksaan 5 Meja dalam Pelaksaan 5 Meja dalam Pelaksaan 5 Meja Sebelum Revitalisasi PosyanduSebelum Revitalisasi PosyanduSebelum Revitalisasi PosyanduSebelum Revitalisasi Posyandu    
 

Dari penelitian terhadap 44 kader tentang kemampuan kader melaksanakan 5 meja 
pelayanan di Posyandu sebelum pelatihan  revitalisasi Posyandu di Puskesmas Sukosari 
Babadan Ponorogo didapatkan hasil persentase rendah yaitu 18,18%. Berdasarkan hasil 
identifikasi kemampuan kader posyandu dalam pelaksanaan 5 meja pelayanan sebelum 
revitalisasi posyandu, menunjukkan bahwa kemampuan kader dalam hal 5 meja 
pelayanan di posyandu merupakan faktor yang dominan dan sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan pelaksanaan posyandu dengan system 5 meja pelayanan. Hal ini 
sesuai dengan teori diatas bahwa seorang kader posyandu merupakan orang yang akan 
melaksanakan tugasnya di posyandu. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik kader 
harus mempunyai kemampuan ( kepercayaan diri ), kesanggupan dan kepatuhan untuk 
melaksanakan tugas sesuai dengan ilmu, kemampuan pelatihan yang diperolehnya, dalam 
hal ini system 5 meja pelayanan di posyandu. Dengan harapan setelah dilakukan 
intervensi pelatihan revitalisasi kader posyandu tentang 5 meja pelayanan, kemampuan 
kader untuk dapat melaksanaan posyandu dengan system 5 meja pelayanan menigkat. 
Sehingga pelayanan serta kegiatan posyandu menjadi lebih berkualitas sesuai kebutuhan 
sasaran. Cakupan mencapai target 80% cakupan kunjungan baksos paripurna menjadi 80 
%, posyandu stratanya menjadi paripurna. Harapan posyandu merupakan UKBN yang 
dapat memberikan andil untuk penurunan AkI dan AKM segera terwujud. 

 

Kemampuan Kader Kemampuan Kader Kemampuan Kader Kemampuan Kader dalam Pelaksaan 5 Meja Sesudah dalam Pelaksaan 5 Meja Sesudah dalam Pelaksaan 5 Meja Sesudah dalam Pelaksaan 5 Meja Sesudah Revitalisasi PosyanduRevitalisasi PosyanduRevitalisasi PosyanduRevitalisasi Posyandu    
    

Kemampuan kader melaksanakan 5 meja pelayanan di Posyandu sesudah pelatihan  
revitalisasi Posyandu di Puskesmas Sukosari Babadan Ponorogo didapatkan hasil 
persentasenya meningkat menjadi 75%. Menurut Notoadmojo (2005) Pendidikan 
kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
upaya peningkatan derajat kesehatan yang optimal dan mandiri. Kader merupakan bagian 
dari masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksana dan pengelola Posyandu. Oleh sebab 
itu meningkatkan kemampuan kader melalui pelatihan revitalisasi posyandu diharapkan 
akan mempunyai daya ungkit yang optimal terhadap pelaksanaan posyandu yang 
paripurna. Adapun indikator terhadap pelaksanaan pelatihan 5 meja pelayanan dapat 
dilihat dari hasil postest yang baik (meningkat). Sedangkan indikator hasil diharapkan 
dapat dipantau dalam pelaksanaan posyandu di lapangan setelah kader mendapatkan 
pelatihan. Dimana cakupan menjadi 80%, cakupan kunjungan balita paripurna 80%, status 
posyandu dari madya ke paripurna. 

 

Perbedaan Kemampuan Kader Sebelum dan Sesudah Perbedaan Kemampuan Kader Sebelum dan Sesudah Perbedaan Kemampuan Kader Sebelum dan Sesudah Perbedaan Kemampuan Kader Sebelum dan Sesudah Revitalisasi PosyanduRevitalisasi PosyanduRevitalisasi PosyanduRevitalisasi Posyandu    
 

Sebelum pelatihan diberikan terdapat 36 orang kader yang tidak mampu, sedangkan 
sisanya 8 orang kader mampu. Setelah diberikan pelatihan 35 orang menjadi mampu dan 
sisanya 9 orang tidak mampu. Dari hasil uji Mc. Nemar diperoleh nilai signifikasi 0,00 lebih 
kecil dari 0,005 maka Ho ditolak dan hipotesis penelitian diterima, kesimpulan  “Ada 
perbedaan kemampuan kader posyandu dalam pelaksanaan 5 meja pelayanan sebelum 
dan sesudah Refilitasi posyandu”. 

Dari analisa terhadap kemampuan kader posyandu dalam hal pelaksanaan 5 meja 
pelayanan di posyandu dinyatakan “ada perbedaan kemampuan,” sebelum dan sesudah 
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dilaksanakan pelatihan revitalisasi posyandu bagi kader. Saat pelaksanaan intervensi, 
sebelum pelatihan di mulai dilakukan pretest  untuk menjaga kemampuan kader dengan 
teori, dan praktek 5 meja pelayanan melalui tim. Dengan hasil pretest terhadap 44 kader 
yang tidak mampu 36 orang. Kemudian dilakukan pelatihan tentang 5 meja pelayanan 
melalui teori pengetahuan serta praktek langsung 5 meja pelayanan. Untuk mengetahui 
adakah perbedaan kemampuan sebelum dan sesudah pelatihan, pada akhir pelatihan 
dilakukan postest teori. Pengetahuan dan praktek langsung 5 meja pelayanan posyandu, 
dengan hasil terjadi kenaikan prosentasi kemampuan menjadi 35 orang (79,6%) dari 44 
kader. Artinya sebelum pelatihan ada 36 kader yang tidak mampu setelah pelatihan hanya 
ada 9 kader yang tidak mampu melaksanakan 5 meja pelayanan. 

Menurut Notoadmojo, (2005) pelaksanaan 5 meja pelayanan di Posyandu adalah 
penyempurnaan potensi-potensi kader tentang 5 meja pelayanan di Posyandu dengan 
harapan pelatihan tersebut akan menghasilkan tindakan yang tanpa disadari akan menjadi 
pembiasaan melaksanakan Posyandu dengan sistem 5 meja pelayanan. 

Menganalisa dari uraian diatas pada pelaksanaan Posyandu kader memegang 
peranan yang sangat penting sekali dalam pelayanan  meja 1 sampai 5 kecuali meja 5 
oleh Petugas Kesehatan. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk membekali kader 
Posyandu dengan meningkatkan kemampuan kader Posyandu melalui pelatihan dan 
penyegaran kembali pelaksanaan Posyandu.  

Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan salah satu cara adalah dengan 
penyuluhan. Pemberian penyuluhan dapat meningkatkan kemampuan kader karena 
dengan penyuluhan ibu mendapat informasi, ketrampilan dalam meningkatkan 
kemampuan. Dengan peningkatan kemampuan kader diharapkan dapat terjadi perubahan 
perilaku dalam 5 meja pelayanan Posyandu. 

 

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    
    

KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan    
    

Berdasarkan hasil analisa data dapat dirumuskan berapa kesimpulan yaitu: 
1. Kemampuan kader posyandu sebelum mendapat pelatihan revitalisasi posyandu adalah 

hampir seluruh kader posyandu (81,8%) tidak mampu melaksanakan 5 meja pelayanan 
di posyandu Puskesmas Sukosari Kecamatan Babadan Ponorogo. 

2. Kemampuan kader posyandu setelah mendapat pelatihan revitalisasi posyandu adalah  
hampir seluruh kader posyandu (80%) mampu melaksanakan 5 meja pelayanan di 
posyandu Puskesmas Sukosari Kecamatan Babadan Ponorogo. 

3.3.3.3. Terbukti ada perbedaan yang signifikan antara kemapuan kader posyandu dalam 
pelaksanaan 5 meja pelayanan di posyandu sebelum dan setelah mendapat pelatihan 
revitalisasi posyandu. Hipotesa penelitian diterima karena berdasarkan hasil uji 
McNemar diperoleh nilai signifikasi 0,000<0,005.    

    

SaranSaranSaranSaran    
    

1. Bagi Instansi Kesehatan 
Penelitian ini agar dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya (sebagai 
Rekam/Rujukan penelitian selanjutnya), dan dapat dilaksanakan pelatihan Revitalisasi 
Posyandu di Posyandu yang lain. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  
Penelitian ini menjadi masukan untuk mengembangkan kurikulum khususnya mata 
ajaran yang terkait dengan UKBM (Posyandu) di Institusi Program Studi Kebidanan 
Magetan. 

3. Bagi Responden  
Hasil Penelitian dapat meningkatkan pengetahuan kemampuan yang lebih baik  lagi 
tentang pelaksanaan Posyandu  
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4. Bagi Tempat Peneliti  
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam perbaikan pelaksanaan 
Revitalisasi Posyandu dimasa yang akan datang.  
 

DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA    
    

Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta : 
Rineka Cipta. 

Aziz alimul. 2007. .Metode Penelitian kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta : 
Salemba Medika. 

Azwar Saifuddin. 2004. Releabilitas dan Validitas Edisi 3. Yogyakarta : Putaka Pelajar. 
Dinkes Propinsi Jawa Timur. 2005. Pegangan Kader Posyandu. Surabaya 
_______________________. 2007. Pegangan Kader Posyandu. Surabaya 
_______________________. 2009. Pegangan Kader Posyandu. Surabaya 
_______________________. 20010. Pegangan Kader Posyandu. Surabaya 
Dinkes Propinsi Jawa Timur. 2007. Pedoman Pelatihan Kader Posyandu. Surabaya 
_______________________. 2008. Pedoman Pelatihan Kader Posyandu. Surabaya 
_______________________. 2010. Pedoman Pelatihan Kader Posyandu. Surabaya 
Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. 

Jakarta: Salemba Medika. 
Notoatmojo, Soekidjo. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. 
_________________. 2007. Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Jakrata : Rineka 

Cipta. 
_________________. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta : 

PT.Rineka Cipta 


