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EDITORIAL 
 
Hari Kesehatan Nasional merupakan hari yang memiliki makna penting bagi insan tenaga 
kesehatan. Oleh karena itu Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes 
menampung berbagai hasil penelitian dalam bidang kesehatan untuk dipublikasikan pada hari 
bersejarah ini.  
 
Dewan redaksi berharap bahwa upaya publikasi penelitian pada HKN tahun 2010 ini menjadi 
manifestasi keikutsertaan jurnal ini untuk memeriahkan dan memetik hikmah dari hari 
bersejarah bagi jajaran kesehatan, yang akan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Tidak 
lupa disampaikan terimakasih kepada para peneliti yang telah memberi kepercayaan kepada 
jurnal ini sebagai media publikasi hasil penelitian. 
 
Seperti pada penerbitan-penerbitan sebelumnya, tak pernah bosan dewan redaksi mengajak 
para peneliti dan pembaca lainnya untuk membuka isi jurnal ini secara online melalui internet 
pada website: www.suaraforikes.page.tl. Terimakasih dan semoga dapat bersua pada 
penerbitan berikutnya Volume II Nomor 1, Desember 2011.  
 
 
Redaksi 
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN KEPATUHAN  
PASIEN DIABETES MELLITUS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DIET  

DI POLI PENYAKIT DALAM RSUD CIBABAT CIMAHI 
Linggar Lestari Anggina*, Ali Hamzah*, Pandhit* 

 

ABSTRAK 
 

Saat ini angka kejadian dan kematian Diabetes Mellitus di Indonesia di perkirakan  
jumlahnya akan mencapai 8,2 juta jiwa pada tahun 2020 dan terus meningkat sehingga 
diperkirakan pada tahun 2025 mendatang melebihi 21 juta jiwa. Oleh karena itu, hal ini 
memerlukan perhatian dan penanganan serius dari tenaga kesehatan termasuk perawat untuk 
menurunkan angka kejadian diabetes mellitus yang salah satunya adalah dengan patuh dalam 
melaksanakan program diet. Untuk mewujudkan kepatuhan diet pada pasien diabetes perlu 
adanya faktor yang mendukung salah satunya adalah dukungan sosial yang berasal dari 
keluarga.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan seberapa erat 
hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien dalam melaksanakan 
program diet. Penelitian ini  menggunakan metode Deskriptif correlation dengan desain 
penelitian cross sectional. Sample yang digunakan berjumlah 30 orang yaitu pasien Diabetes 
Mellitus yang berkunjung di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat Cimahi, yang diambil dengan 
menggunakan tehnik pengambilan sample accidental sampling. Adapun instrument penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dan food record. 

Berdasarkan hasil pengujian hubungan melalui Chi-Square, menunjukan bahwa terdapat 
hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien dalam melaksanakan 
program diet dengan derajat keeratan yang tinggi (0,603) dan ratio prevalensinya 70,000. 
Merujuk pada hasil penelitian, diharapkan kepada perawat dan petugas kesehatan lain untuk 
meningkatkan pelayanan tidak hanya kepada pasien namun mengikutsertakan keluarga dalam 
berbagai tindakan pengobatan dan perawatan.  
 

Kata kunci: Dukungan sosial keluarga, kepatuhan diet, Diebetes Mellitus 
 

*= Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bandung 
 
PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik di mana 

penderita diabetes tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau tidak mampu 
menggunakan insulin secara efektif sehingga terjadilah kelebihan gula dalam darah dan baru 
dirasakan setelah terjadi komplikasi lanjut pada organ tubuh (Misnadiarly, 2006). Menurut 
American Diabetes Association (2003) diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit 
metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 
insulin, atau kedua-duanya.  

Menurut WHO angka kejadian kasus Diabetes Mellitus di Indonesia saat ini terus 
meningkat hingga mencapai 8,4 juta jiwa, berarti 1 dari 40 penduduk menderita Diabetes 
Mellitus dan diprediksi jumlahnya akan melebihi 21 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang serta 
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lebih banyak terjadi pada rentang usia muda  atau masa produktif 
(http:///data/teori%20dm/data%20diabetes.html, diperoleh tanggal 15 Januari 2010). 

Di Jawa Barat, pada tahun 2001 terjadi peningkatan jumlah pasien Diabetes Mellitus, 
akan tetapi terjadi penurunan jumlah kematian di bandingkan data tahun 2000 (Dinkes Jabar, 
2004). Pada tahun 2003, penyakit Diabetes Mellitus di Jawa Barat menempati urutan ke 
sepuluh (Dinkes Jabar, 2003). Dari data morbiditas SP2RS (Sistem pencatatan dan Pelaporan 
Rumah Sakit) tahun 2004, dari 40 RS di Jawa Barat melaporkan kasus Diabetes Mellitus 
sebanyak 4233 orang dengan jumlah kematian 224 orang (5,3%) (Dinkes Jabar, 2004). 

Sementara data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandung (Dalam profil 
kesehatan Tahun 2005, 2006, dan 2007) tentang jumlah kasus Diabetes Mellitus yang terjadi 
di seluruh Rumah Sakit di seluruh Kota Bandung yaitu pada tahun 2005 kasus yang terjadi 
berjumlah 11.824 atau 19,11% kasus dengan persentase jumlah kematian 1,81%, sedangkan 
untuk tahun 2006 mengalami peningkatan sehingga jumlahnya menjadi 27.838 atau 21,16% 
kasus dengan persentase jumlah kematian adalah 8,8%, dan pada tahun 2007 berjumlah 
13.506 atau 18,89% kasus yang terjadi.  

Di Cimahi, prevalensi penderita Diabetes menurut data dari  RSUD Cibabat sebagai 
Rumah Sakit Rujukan Daerah di Cimahi, berdasarkan studi pendahuluan tentang prevalensi 
penderita Diabetes Mellitus selama 4 tahun terakhir (2006-2009) dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tampak bahwa  jumlah pasien dengan Diabetes Mellitus di RSUD Cibabat cukup tinggi, 
meskipun data menunjukkan adanya penurunan kunjungan pasien dalam satu tahun terakhir 
dari tahun 2008 yaitu 5340 jiwa menjadi 4280 pasien pada tahun 2009, namun jumlahnya 
masih cukup tinggi yakni masih  berada diatas 4000 pasien. 

 
Tabel 1.1  Jumlah Pasien DM di Poli Penyakit Dalam RSU Cibabat, Tahun 2006-2009 

 

Tahun Kunjungan baru Kunjungan lama Kunjungan keseluruhan 

2006 
2007 
2008 
2009 

311 
172 
195 
200 

5521 
5395 
5145 
4080 

5832 
5567 
5340 
4280 

     (Sumber : Rekam Medik RSU Cibabat) 
 

Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang tidak dapat di sembuhkan, namun 
pasien masih tetap memiliki harapan untuk memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik yaitu 
dengan melaksanakan lima komponen penatalaksanaan terapi diabetes yaitu: pengelolaan 
diet, latihan fisik, pemantauan gula darah, terapi dan pendidikan kesehatan.  

Salah satu komponen yang cukup penting adalah penatalaksanaan diet, yang diarahkan 
untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap terkontrol dan dipertahankan 
mendekati normal, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal, memberi 
cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal, menangani atau 
menghindari komplikasi akut pasien dan meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan 
melalui gizi yang optimal (Almatsier, 2005). Dengan demikian pasien diabetes harus mengikuti 
dan mematuhi program penatalaksanaan diet sesuai dengan ketentuan dari tim kesehatan 



Edisi Khusus Hari Kesehatan Nasional, November 2010                                     ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   3 

agar tercapai kontrol metabolik yang optimal, karena kepatuhan pasien terhadap diet adalah 
komponen utama keberhasilan dalam penatalaksanaan diabetes (Misnadiarly, 2006). 

Menurut Feuer Stein et al (1998) dalam Niven (2002) ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan pasien termasuk kepatuhan dalam melaksanakan program diet 
pada pasien Diabetes Mellitus yaitu pemahaman tentang instruksi, kualitas interaksi, 
dukungan sosial keluarga, serta keyakinan, sikap dan kepribadian pasien. Dari ke-4 faktor 
tersebut, dukungan sosial keluarga merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan 
begitu saja, karena dukungan sosial keluarga merupakan salah satu dari faktor yang memiliki 
kontribusi yang cukup berarti dan sebagai faktor penguat yang mempengaruhi kepatuhan 
pasien Diabetes Mellitus. Mengingat Diabetes merupakan penyakit kronis yang dapat hilang 
timbul atau dapat kambuh kapan saja jika pasien tidak mengikuti program yang telah 
ditetapkan oleh petugas kesehatan. 

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 8-9 Februari 2010 di Poli Penyakit Dalam, pada 
saat wawancara dan observasi terhadap 10 pasien diperoleh bahwa 2 orang pasien (20%) 
patuh terhadap program diet dan mereka mengungkapkan mendapatkan dukungan dari 
keluarga dan kerabat dekat, sedangkan 8 orang (80%) tidak patuh karena mereka tidak 
mendapatkan dukungan penuh dari keluarga berupa perhatian emosional dan informasional 
sehari-hari seperti mendampingi pasien di saat menghadapi masalah, mendengarkan keluhan 
pasien tentang perkembangan penyakitnya, mengurus keperluan sehari-hari seperti 
menyiapkan makanan sesuai program diet, mengingatkan makanan yang bisa memperburuk 
penyakitnya, menyediakan obat, memberi informasi tentang penyakit serta hasil pengobatan. 

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara dukungan 
sosial keluarga dengan kepatuhan menjalankan program diit pada pasien Diabetes Mellitus.  

 

Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dengan kepatuhan dalam melaksanakan program diet di Poli Penyakit Dalam RSU 
Cibabat Cimahi pada tahun 2010? 

 

Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi gambaran dukungan sosial keluarga 

dalam melaksanakan program diet di poli penyakit dalam RSUD Cibabat Cimahi, 2) 
mengidentifikasi gambaran kepatuhan diet pasien Diabetes Mellitus  di Poli Penyakit Dalam 
RSUD Cibabat Cimahi, 3) menganalis hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 
kepatuhan dalam melaksanakan program diet di Poli Penyakit Dalam RSU Cibabat Cimahi. 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi 
pada bulan Januari sampai Juni 2010. Metoda penelitian yang digunakan adalah korelasi 
deskriptif yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 
kepatuhan pasien DM dalam melaksanakan program diet, dengan rancangan cross sectional. 
Hipotesis penelitian adalah terdapat  hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 
kepatuhan dalam malaksanakan program diet. Variabel penelitian ini adalah dukungan sosial 
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keluarga sebagai variabel independen dan kepatuhan pasien melaksanakan program diet 
sebagai variabel dependen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien DM yang berobat ke Poli Penyakit dalam 
Rumah Sakit umum Cibabat. Berdasarkan data bagian rekam medik RSU Cibabat pada tahun 
2009 terdapat 625 pasien diabetes yang berobat ke poli penyakit dalam atau rata-rata 53 
orang pasien diabetes yang berobat tiap bulannya. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian 
dari pasien Diabetes Mellitus yang berobat ke Poli Penyakit Dalam RSU Cibabat, dengan 
menggunakan teknik accidental sampling selama 2 minggu, mencapai 30 orang responden. 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung dari 
responden melalui angket tertulis/kuesioner serta observasi catatan makanan pasien dalam 
bentuk food record tentang makanan yang pasien makan dalam 2 hari kebelakang. Kuesioner 
yang digunakan berskala Likert mencakup 4 dukungan sosial keluarga yaitu dukungan 
informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental dan dukungan penilaian. Dalam 
food record, responden menuliskan menu makanan 2 hari kebelakang. Menu makanan yang 
telah ditulis dituliskan jumlah gram kalorinya, lalu hasilnya dijumlahkan jumlah kalori 
keseluruhan. Setelah itu, menghitung asupan kebutuhan nutrisi ideal harian berdasarkan 
rumus Broca yang telah dimodifikasi, hasilnya di bandingkan dengan jumlah kalori menu 
sehari-hari yang di konsumsi kemudian di persentasekan.  

Sebelum data diolah dan dianalisa peneliti melakukan langkah-langkah editing, cleaning, 
coding, dan analizing. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Analisa 
univariat, meliputi gambaran dukungan sosial keluarga dengan menggunakan median, 
sedangkan untuk kepatuhan pasien Diabetes Mellitus dalam melaksanakan program diet, 
menggunakan distribusi frekuensi. 2) Analisa bivariat untuk menguji hubungan antara kedua 
variabel menggunakan uji koefisien kontingensi dari Chi-square (x2) 

   
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
Lebih dari setengah responden (70%) memiliki dukungan positif dari keluarga untuk 

patuh dalam melaksanakan program diet dan kurang dari setengahnya yaitu (30%) memiliki 
dukungan negatif untuk patuh dalam melaksanakan program diet. Distribusi secara lengkap 
ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Distribusi Dukungan Sosial Keluarga Dalam Melaksanakan Program Diet  
 di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat 

 
Lebih dari setengah responden (73,3%) patuh dalam melaksanakan program diet. 

Distribusi kepatuhan secara lengkap ditampilkan pada Tabel 3. 
 

Sub Variabel Kategori Dukungan  Jumlah (Orang) Persentase 

Dukungan Sosial 
Keluarga 

Dukungan negatif 9 30 % 
Dukungan positif 21 70 % 

             Total 30 100% 
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Tabel 3. Distribusi Persentase Kepatuhan Pasien Diabetes Mellitus 
Dalam Melaksanakan Program Diet di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat 

 
Tabel 4. Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Kepatuhan Pasien DM 
dalam Melaksanakan Program Diet di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat Cimahi. 

 

Analisis hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien DM 
dalam melaksanakan program diet di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat-Cimahi dapat dilihat 
pada Tabel 4. Berdasarkan uji statistik didapatkan p-value = 0,0001 maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan proporsi kejadian kepatuhan antara pasien DM yang mendapat 
dukungan positif dengan pasien yang mendapat dukungan negatif. Mengingat nilai  p-value 
0,0001 < (α = 0,05) berarti Ho ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan adanya 
hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien diabetes mellitus dalam 
melaksanakan program diet pada taraf kesalahan 5%. Nilai c/cmaks yang terlihat pada tabel 
adalah sebesar 0,603 di mana nilai tersebut menunjukan keeratan hubungan antara dukungan 
sosial keluarga dengan kepatuhan pasien Diabetes Mellitus dalam melaksanakan program 
diet. Nilai tersebut masuk dalam derajat keeratan tinggi, yaitu  0,600-0,799 (Sugiyono, 2005). 

Nilai rasio prevalensi yang di peroleh adalah 70.000 yang menunjukan nilai RP>1 dan 
artinya adalah bahwa dukungan sosial keluarga merupakan faktor resiko yang memiliki 
hubungan dengan kepatuhan pasien Diabetes Mellitus dalam melaksanakan program diet di 
mana pasien yang memiliki dukungan sosial keluarga negatif beresiko 70 kali untuk tidak 
patuh melaksanakan program diet dibandingkan pasien yang memiliki dukungan yang positif 
dari keluarga dalam melaksanakan program dietnya.  

 

Pembahasan  
 

Dukungan Sosial Keluarga Dalam Melaksanakan Program Diet 
Menurut Cohen dan Syme (1996) dalam Friedman 1998, dukungan sosial keluarga 

merupakan keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain sehingga 
orang akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintainya. 

Sub Variabel Kategori Kepatuhan  Jumlah (Orang) Persentase 

Kepatuhan Diet Tidak Patuh 8 26,7 % 
Patuh 22 73,3 % 

         Total 30 100% 

 
Dukungan  

Sosial 
Keluarga 

Kepatuhan Diet  
Total 

 
P Value 

 
c/cmaks 

 
RP Tidak Patuh Patuh 

N % n % n % 

Dukungan negatif 
 

7 
 

23,3 
 

2 
 

6,6 
 

9 
 

29,9 
 

 
0.0001 

 
0,603 

 
70,000 

Dikungan positif 1 3,3 20 66,6 21 69,9 

Jumlah 8 26,7 22 73,3 30 100  
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Dukungan keluarga merupakan segala bentuk perilaku dan sikap positif yang diberikan 
keluarga kepada salah satu anggota keluarga yang sakit yaitu anggota keluarga yang 
mengalami masalah kesehatan. Dengan penggunaan sistem dukungan keluarga yang terdiri 
dari dukungan informasional, penilaian, instrumental dan emosional yang merupakan bagian 
integral dari keseluruhan dukungan yang berpusat pada suatu pendekatan keluarga dalam 
menangani memberikan dukungan pada pasien akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi 
mereka dalam kehidupan. 

Efek dari Dukungan sosial yang berasal dari keluarga terhadap kesehatan dan 
kesejahteraan berfungsi bersamaan. Secara lebih spesifik, keadaan dukungan sosial yang 
adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, 
fungsi kognitif, fisik dan kesehatan emosi. Di samping itu pengaruh positif dari dukungan sosial 
keluarga adalah pada penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan 
stress (Friedman, 1998). 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa lebih dari setengah responden 
(70%) memiliki dukungan positif dari keluarga untuk patuh dalam melaksanakan program diet 
dan kurang dari setengahnya (30%) memiliki dukungan negatif untuk patuh dalam 
melaksanakan program diet. Hal ini bisa terjadi karena dilihat dari: 
- Usia  

Faktor usia kemungkinan dapat mempengaruhi, mengingat hampir seluruh responden 
(70%) berusia 41-65 tahun keatas. Rentang usia 41-65 tahun menunjukan pada tahap 
perkembangan dewasa akhir yang sudah mulai menua  atau memasuki tahap 
perkembangan usia lansia. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan fungsi 
tubuh sehingga keluarga menjadi semakin khawatir dengan keadaan pasien. Oleh karena 
itu keluarga mereka merasa sangat memberikan dukungan yang positif terhadap pasien 
baik dukungan informasional, emosional, instrumental dan penilaian (appraisal).  

- Pekerjaan 
Dilihat dari pekerjaan responden di mana sebagian besar pekerjaan dari responden yaitu 
70% bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga) / pensiunan sehingga memungkinkan 
intensitas pertemuan antara pasien dan keluarga sering. Intensitas pertemuan yang sering 
antara pasien dan  keluarga, memungkinan keluarga dapat memberikan dukungan yang 
positif dan maksimal kepada pasien dalam memberikan Dukungan informasional yaitu 
keluarga mampu memberikan informasi yang di butuhkan oleh pasien, dukungan penilaian 
(appraisal) keluarga mampu bertindak sebagai umpan balik, membimbing dan menengahi 
pemecahan dan sebagai sumber dan validator ketika pasien memiliki masalah 
berhubungan dengan program dietnya, serta dukungan emosional dalam hal ini keluarga 
sudah mampu memberikan perhatian yang penuh kepada pasien pada saat pasien 
melaksanakan program dietnya.  

Sedangkan untuk pasien yang memiliki dukungan negatif untuk  melaksanakan program 
diet dapat dilatarbelakangi oleh lamanya pasien menderita diabetes yang sebagian kecil 
pasien (29,9%) sudah menderita diabetes 6 - 10 tahun dan sisanya (13,3%) yang sudah > 10 
tahun menderita diabetes.  

Mengingat lamanya pasien menderita diabetes biasanya hal ini memungkinkan keluarga 
merasa jenuh untuk memberikan informasi  tentang penyakit ataupun program diet yang baik 



Edisi Khusus Hari Kesehatan Nasional, November 2010                                     ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   7 

untuk pasien, untuk dukungan instrumental yaitu keluarga sudah kurang bersemangat untuk 
menyiapkan segala keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasien. Demikian juga 
dalam hal dukungan emosional yaitu keluarga sudah merasa frustasi dan kurang bersemangat 
untuk memberikan suport kepada pasien agar tetap patuh dengan program dietnya, serta 
untuk dukungan penilaian (appraisal) keluarga sudah malas dan tidak peduli lagi untuk 
memberikan penilaian kepada pasien tentang program diet yang dijalaninya.  
 

Kepatuhan Pasien DM Dalam Melaksanakan Program Diet 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien termasuk kepatuhan pasien 

dalam melaksanakan program diet pada pasien DM yaitu pemahaman tentang instruksi, 
kualitas interaksi, dukungan sosial keluarga serta keyakinan, sikap dan kepribadian pasien. 

Dari ke-4 faktor tersebut, dukungan sosial keluarga merupakan salah satu faktor yang 
tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dukungan sosial keluarga merupakan salah satu dari 
faktor yang memiliki kotribusi yang cukup berarti dan sebagai faktor penguat yang 
mempengaruhi kepatuhan pasien diabetes mellitus (Stein et al 1998, dalam Niven, 2002). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian Berdasarkan tabel 4.6 
diatas, diketahui bahwa sebagian besar (56,7%) pasien tidak patuh dalam menjalankan 
program dietnya dan sebagian kecil (43,3%) patuh dalam menjalankan program dietnya. Hal 
ini bisa terjadi karena: 
- Latar Belakang Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan Responden 

Dilihat dari jenis kelamin, sebagian besar responden yang menderita diabetes adalah 
(66,7%) perempuan dan dilihat dari pekerjaan lebih dari setengahnya (70%) bekerja 
sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga) / pensiunan sedangkan dilihat dari usia lebih dari 
setengahnya (70%) berusia 41-65 th dan (26,7%) berusia > 65 th. Latar belakang 
responden yang seperti itu kemungkinan akan berpengaruh terhadap pola aktifitas pasien. 
Sebagai contoh biasanya seorang pensiunan cenderung banyak diam dan sedikit 
melakukan aktifitas (aktifitasnya sedang). Padahal menurut Smeltzer (2001) salah satu 
faktor resiko penyebab dari Diabetes tipe II adalah usia. Resistensi insulin cenderung 
meningkat pada usia 65 th keatas dan obesitas, biasanya kebiasaan yang dilakukan oleh 
perempuan khususnya ibu rumah tangga memiliki kebiasaan mencicipi makanan. 
Kebiasaan mencicipi makanan akan mempengaruhi kepatuhan terhadap program diet 
pasien dilihat dari jumlah kalorinya sudah tidak patuh, ataupun jadwal makannya dan 
apabila kebiasaannya tidak dapat dikontrol hal ini dapat mempengaruhi kadar glukosa 
darah pasien.  
Selain itu mengingat hampir seluruh responden (70%) berusia 41-65 th keatas dan sisanya 
(26,7%) berusia >65 th keatas, di mana kondisi tubuh dengan semakin bertambahnya usia 
terjadi proses penurunan fungsi seperti pendengaran, penglihatan dan daya ingat pasien 
menyebabkan pasien agak sulit untuk menerima informasi tidak seorangpun dapat 
mematuhi intruksi jika ia salah paham tentang intruksi yang diterima.  

- Lamanya Menderita Diabetes Mellitus 
Mengingat responden sebagian besar adalah telah menderita DM lebih dari 5 tahun, maka 
hal ini menyebabkan pasien merasa bosan dan kurang mengikuti program diet yang harus 
dijalankannya. Sebagaimana menurut Niven (2002)  bahwa lamanya waktu pasien harus 
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memenuhi nasihat yang diberikan selama sakit akan mempengaruhi tingkat kepatuhan 
pasien terhadap program pengobatan yang dijalani. 

 

Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Kepatuhan Pasien DM  
Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan bermakna antara 

dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien DM dalam melaksanakan program diet. 
Hasil di atas sesuai dengan pernyataan Feuer Stein et al (1998) dalam Niven (2002) bahwa 
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien termasuk kepatuhan dalam 
melaksanakan program diet pada pasien DM yaitu: 1) pemahaman tentang instruksi, 2) 
kualitas interaksi, 3) sikap dan kepribadian pasien dan 4) dukungan sosial keluarga. 

Hasil penelitian ini semakin menguatkan pendapat bahwa dukungan Sosial Keluarga 
merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepatuhan 
pasien dalam melaksanakan program diet. Dengan demikian dukungan sosial keluarga tidak 
dapat diabaikan begitu saja, karena dukungan sosial keluarga merupakan salah satu dari 
faktor yang memiliki kontribusi yang cukup berarti dan sebagai faktor penguat yang 
mempengaruhi kepatuhan pasien DM. Mengingat DM merupakan penyakit kronis yang dapat 
hilang timbul atau dapat kambuh kapan saja jika pasien tidak mengikuti program yang telah 
ditetapkan oleh petugas kesehatan. Serta pengobatannyapun tidak cukup 1-2 bulan saja tetapi 
butuh waktu yang lama dan penderita dalam hal ini pasien tidak bisa melakukannya sendiri. 

Efek dari dukungan sosial yang berasal dari keluarga terhadap kesehatan dan 
kesejahteraan berfungsi bersamaan. Secara lebih spesifik, keadaan dukungan sosial yang 
adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, 
fungsi kognitif, fisik dan kesehatan emosi. Di samping itu pengaruh positif dukungan sosial 
keluarga adalah pada penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan 
stress (Friedman, 1998). 

Dukungan sosial keluarga sangat penting dalam meningkatkan dan menyemangati jika 
efek samping menjadi parah. Dukungan sosial dari keluarga berupa dukungan emosional 
diharapkan dapat membantu mengurangi ansietas yang disebabakan oleh komplikasi penyakit 
diabetes, mengingat diabetes merupakan penyakit yang dapat menimbulkan berbagai 
komplikasi penyakit yang berbahaya serta mengancam jiwa pasien yang menderita penyakit 
ini. Sehingga anggota keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga pendukung. 

Berkaitan dengan hal itu, maka perlu upaya untuk meningkatkan dukungan sosial 
keluarga yang positif lagi baik itu dukungan emosional, instrumental, informasional ataupun 
penilaian (appraisal) kepada pasien antara lain dengan mengikutsertakan keluarga dalam 
setiap program pengobatan, pada program penyuluhan dan pemantauan kadar glukosa darah.  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan  
1. Lebih dari setengah (70%) pasien DM Di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat memiliki 

dukungan sosial keluarga yang positif untuk patuh dalam melaksanakan program diet. 
2. Lebih dari setengah (73,3%) pasien DM Di Poli Penyakit Dalam RSUD Cibabat patuh dalam 

melaksanakan  program diet.  
3. Terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien dalam 

melaksanakan program diet.  
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Saran 
1. Dalam menunjang kepatuhan pasien dalam melaksanakan program diet masukan bagi 

RSU Cibabat Cimahi, terutama bagian pelayanan kesehatan agar meningkatkan 
keterlibatan keluarga pasien DM dalam setiap program pengobatan dan perawatan, agar 
keluarga ikut serta mendorong klien tetap patuh untuk menjaga dietnya sehingga nilai 
glukosa darahnya dapat tetap dipertahankan terkontrol dengan baik. 

2. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawat diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan dengan memperbaiki metode, media ataupun cara penyampaian 
informasi yang akan diberikan kepada pasien khususnya tentang  gambaran seberapa 
besar manfaat dukungan sosial keluarga terhadap kepatuhan pasien dalam melaksanakan 
program diet, sehingga perawat dapat mempertimbangkan keterlibatan keluarga dalam 
melaksanakan program penatalaksanaan pengobatan. 
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PENGARUH KUALITAS DIMENSI TANGIBLES, RELIABILITY, RESPONSIVENESS, 
ASSURANCE, DAN EMPHATY TERHADAP KUALITAS PAUD SECARA KESELURUHAN 

Heru Santoso Wahito Nugroho*, Dian Wahyuningsih*, Siti Widajati* 
 

ABSTRAK 
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ada 5 dimensi yang 
berpengaruh terhadap kualitas jasa, yaitu: 1) tangibles, 2) reliability, 3) responsiveness, 4) 
assurance, dan 5) emphaty.  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
21 responden, teknik pengambilan sampel adalah probability sampling berjenis simple random 
sampling dengan jumlah sampel 21 responden. Variabel independen adalah dimensi 
tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty, sedangkan variabel dependen 
adalah kualitas PAUD secara keseluruhan. Untuk menganalisis adanya perbedaan digunakan 
uji Regresi Logistik, Ho ditolak jika nilai probabilitas (p) ≤ 0,05. 

Dari hasil uji regresi logistik didapatkan hasil dimensi tangibles memiliki nilai probabilitas 
(p) sebesar 0,025, reliability sebesar 0,025, responsiveness sebesar 0,081, assurance 
sebesar 0,000, dan emphaty sebesar 0,051. Hal ini berarti untuk dimensi tangibles, reliability, 
dan assurance hipotesis alternatif (H1) diterima yang menyatakan ada pengaruh antara 
kualitas dimensi tangibles, reliability, dan assurance terhadap kualitas PAUD secara 
keseluruhan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas dimensi 
tangibles, reliability, dan assurance terhadap kualitas PAUD secara keseluruhan.  Hal ini dapat 
diatasi dengan memperkuat kelembagaan PAUD di samping peningkatan kualitas para 
pengelola PAUD yang diperlukan termasuk didalamnya para guru. 
 

Kata kunci: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, kualitas PAUD secara 
keseluruhan 
 

*= Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang  
Anak-anak adalah generasi penerus keluarga dan sekaligus penerus bangsa. Merekalah 

yang kelak membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang tidak tertinggal 
dari bangsa-bangsa lain (Anonim, 2009). Perkembangan kecerdasan anak sangat pesat pada 
tahun-tahun awal kehidupan anak (Hamsun, 2009). Dari hasil penelitian di bidang neurologi 
terungkap bahwa ukuran otak pada anak usia 2 tahun dan 5 tahun telah mencapai berturut-
turut 75% dan 90% dari ukuran otak ketika dia dewasa (Anonim, 2009). 

Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan yang diberikan kepada anak-
anak kita. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi bangsa 
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yang sangat berharga sekaligus merupakan infrastruktur bagi pendidikan selanjutnya 
(Hamsun, 2009). PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan  dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2006:1). 

Menurut Anonim (2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD memberikan 
manfaat terhadap hasil belajar di Sekolah Dasar (SD). Hal ini terbukti di sekolah yang banyak 
siswa tamat PAUD dengan hasil belajar siswa tersebut cenderung sangat pintar, pintar, dan 
kurang pintar dalam membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan siswa yang tidak tamat 
PAUD tidak ditemukan siswa yang sangat pintar, bahkan beberapa diantaranya termasuk 
kategori tidak pintar. Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa PAUD merupakan satu tahap 
pendidikan yang tidak dapat diabaikan karena ikut menentukan perkembangan dan 
keberhasilan anak (Anonim, 2007).   

Menurut Anonim (2009), standar PAUD terdiri atas 4 kelompok, yaitu: 1) standar tingkat 
pencapaian perkembangan; 2) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 3) standar isi, 
proses, dan penilaian; dan 4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 
Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan 
anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang 
dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat 
dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat 
pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) 
dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, 
proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang 
dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, 
pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan 
agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik. 

Berdasarkan data dari Kepala HIMPAUDI Kota Madiun pada tahun 2009 terdapat 67 
PAUD non formal, 28 PAUD (42%) di antaranya belum memiliki gedung sendiri dan sisanya 
58% sudah memiliki gedung sendiri. Tenaga pendidik yang belum mencapai kualifikasi 
akademik sebanyak 44% dan 56% sudah mencapai kualifikasi akademik, sehingga tidak 
semua guru mampu mengajar sesuai kurikulum karena belum memiliki ketrampilan yang 
memadai. Dari segi sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar sebanyak 57%. 

Hasil studi pendahuluan (Maret 2010) di PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo 
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun menunjukkan bahwa PAUD tersebut belum memenuhi 
standar seperti yang telah disebutkan di atas. Pertama, PAUD belum memiliki sarana dan 
prasarana yang lengkap seperti tidak adanya gedung sekolah, tempat bermain dan alat 
bermain yang belum lengkap. Kedua, tenaga pendidik yang belum mencapai kualifikasi 
akademik yaitu dari 4 tenaga pendidik 3 di antaranya lulusan SMA dan selebihnya berijazah 
S1. Ketiga, belum melaksanakan semua kegiatan yang telah tertera pada Beyond Centers and 
Circle Times (BCCT) yaitu kegiatan main peran karena guru belum memiliki ketrampilan di 
bidangnya, main bahan alam jarang dilakukan karena keterbatasan tempat, dan outbond 
(jalan-jalan) jarang dilakukan karena keterbatasan biaya.  
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Menurut Anonim (2009) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui 
pendidikan masih mengalami hambatan yaitu kemiskinan yang ada dalam masyarakat. 
Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan 
mereka menerima dan hanya mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya 
pada lembaga pendidikan yang berkualitas rendah sehingga output dan produktivitas mereka 
juga rendah. Berdasarkan data dari Depdiknas tahun 2008 jumlah lembaga PAUD tercatat 
182.201, yang belum mencapai standar mutu pengelolaan pendidikan sekitar 80%. Banyak 
faktor yang mempengaruhi PAUD belum mencapai standar, yaitu 1) faktor internal yang 
meliputi kemampuan kelembagaan dan SDM pengelola-pengelolanya, program yang 
dikembangkan oleh PAUD, kebutuhan masyarakat lingkungan atas keberadaan PAUD, dan 
kemampuan sarana-prasarana PAUD, 2) faktor eksternal terkait dengan fasilitas kebijakan dan 
program dari pemerintah, kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan kondisi geografis 
masyarakat, dan lingkungan. 

Menurut Anonim (2009), berbagai persoalan PAUD seperti di atas harus diatasi secara 
terpadu yaitu dengan memperkuat kelembagaan PAUD. Dalam strategi ini penataan PAUD 
sesuai dengan standar pendidikan non formal baik standar isi, proses, kompetensi kelulusan, 
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan 
penilaian pendidikan yang dilakukan harus ada. Di samping peningkatan kualitas para 
pengelola PAUD yang diperlukan termasuk didalamnya para guru.   

                                                                                                                                                                       
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah: “Adakah pengaruh kualitas dimensi tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kualitas secara keseluruhan 
pada PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun?”  

 

Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi  kualitas dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan 

emphaty. 
2. Menganalisa pengaruh kualitas dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

dan emphaty terhadap kualitas PAUD secara keseluruhan. 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Penelitian survei analitik dengan rancangan cross sectional ini menganalisis dinamika 
korelasi faktor resiko (kualitas dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 
emphaty) dengan faktor efek (kualitas PAUD secara keseluruhan). Penelitian dilaksanakan di 
PAUD Tunas Harapan, Perumahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada 
bulan Maret-Juli 2010. Populasi penelitian adalah ibu dari anak yang duduk di PAUD Tunas 
Harapan yang berjumlah 21 orang pada tahun ajaran 2009-2010. Besar sampel 20 orang yang 
diambil dengan teknik simple random sampling.  

Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas dimensi tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, dan emphaty, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah 
kualitas PAUD secara keseluruhan. Teknik pengumpulan data untuk seluruh variabel 
menggunakan penyebaran kuesioner. Ada dua jenis kuesioner yang disebarkan yaitu 
kuesioner tingkat kepentingan dan kuesioner tingkat kinerja yang dirasakan oleh ibu yang 
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mempunyai anak di PAUD Tunas Harapan. Ada lima pilihan jawaban untuk kuesioner tingkat 
kepentingan yaitu 1: Tidak penting, 2: Kurang penting, 3: Cukup penting, 4: Penting, 5: Sangat 
penting. Untuk kuesioner tingkat kinerja yang dirasakan ada lima pilihan jawaban yaitu 1: 
Tidak baik, 2: Kurang baik, 3: Cukup baik, 4: Baik, 5: Sangat baik. Kuesioner ini telah melalui 
uji validitas dan reliabilitas di TK Dharma Wanita Krokeh dan TK Dharma Wanita Pucangrejo. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data, khususnya untuk 
menentukan kriteria kualitas dari masing-masing dimensi. Penghitungan skor kualitas dimulai 
dari menghitung skor item, baru dilanjutkan menghitung skor variabel. Cara menghitung skor 
item adalah menentukan skor tingkat kinerja (1,2,3,4, atau 5) dikurangi skor tingkat 
kepentingan (1,2,3,4, atau 5). Contoh: jika skor tingkat kinerja 4 dan skor tingkat kepentingan 
5, maka skor item adalah -1. Skor variabel dihitung dengan menjumlahkan skor item dalam 
satu variabel. Contoh: jika dalam variabel dimensi tangibles ada 5 item dengan skor -1,2,0,-1, 
dan 1, maka skor dimensi tangibles adalah -1 + 2 + 0 + (-1) + 1=1  

Menurut Simamora (2002:130-131), setelah skor diperoleh selanjutnya dapat dicari 
rentang skala (RS) dengan rumus: 
RS=    m – n  
   b  
Keterangan: 
RS: rentang skala, m : angka tertinggi dalam pengukuran, n: angka terendah dalam 
pengukuran, b: banyaknya kelas yang akan dibentuk. 
 

Berdasarkan rumus di atas maka dilakukan penghitungan sebagai berikut: 
 

Kualitas setiap dimensi (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) 
Nilai minimal  = jumlah soal x skor terendah 
  = 5 x (1-5) = 5 x -4 = -20 
Nilai maksimal  = jumlah soal x skor tertinggi 
  = 5 x (5-1) = 5 x 4 = 20 
Rentang Skala =  nilai maksimal – nilai minimal 
         Jumlah kategori 
  = 20-(-20) = 40 = 6,67 
        6            6 
Sehingga jika kategori ada 5, maka kriteria untuk kualitas: 
a. Kode 1: Sangat Baik (skor 14 sampai dengan 20) 
b. Kode 2: Baik   (skor 7 sampai dengan 13) 
c. Kode 3: Cukup Baik  (skor 1 sampai dengan 6) 
d. Kode 4: Kurang Baik (skor -6 sampai dengan 0) 
e. Kode 5: Tidak Baik  (skor -13 sampai dengan -7) 
f. Kode 6: Sangat Tidak Baik (skor -20 sampai dengan -14) 
 

Kualitas PAUD secara keseluruhan 
Nilai minimal  = jumlah soal x skor terendah 
     = 25 x (1-5) = 25 x -4 = -100 
Nilai maksimal   = jumlah soal x skor tertinggi 
  = 25 x (5-1) = 25 x 4 = 100 
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Rentang Skala =  nilai maksimal – nilai minimal 
         Jumlah kategori 
  = 100-(-100)  =   200  = 33,3 
          6                 6 
Sehingga jika kategori ada 6, maka kriteria untuk kualitas: 
a. Kode 1: Sangat Baik (skor 67 sampai dengan 100) 
b. Kode 2: Baik   (skor 34 sampai dengan 66) 
c. Kode 3: Cukup Baik  (skor 1 sampai dengan 33) 
d. Kode 4: Kurang Baik (skor -32 sampai dengan 0) 
e. Kode 5: Tidak Baik  (skor -66 sampai dengan -33) 
d. Kode 6: Sangat Tidak Baik (skor -100 sampai dengan -67) 

 

Setelah diolah, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif berupa 
distribusi frekuensi dilengkapi dengan persentase yang disajikan dalam bentuk diagram pie. 
Analisis berikutnya menggunakan metode statistik analitik berupa uji Regresi Logistik. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
Ditinjau dari dimensi Tangibles, sebagian besar konsumen menilai kualitas PAUD adalah 

tidak baik yaitu 12 orang (60%). Data secara rinci adalah sebagai berikut: 
- Sangat baik : 0 (0%) 
- Baik  : 0 (0%) 
- Cukup baik  : 0 (0%) 
- Kurang baik  : 2 (10%) 
- Tidak baik   : 12 (60%) 
- Sangat tidak baik : 6 (30%) 

Ditinjau dari dimensi Reliability, hampir seluruh konsumen menilai kualitas PAUD adalah 
kurang baik yaitu 16 orang (80%). Data secara rinci adalah sebagai berikut: 
- Sangat baik : 0 (0%) 
- Baik  : 0 (0%) 
- Cukup baik  : 0 (0%) 
- Kurang baik  : 16 (80%) 
- Tidak baik   : 4 (20%) 
- Sangat tidak baik : 0 (0%) 

Ditinjau dari dimensi Responsiveness, hampir seluruh konsumen menilai kualitas PAUD 
adalah kurang baik yaitu 17 orang (85%). Data secara rinci adalah sebagai berikut: 
- Sangat baik : 0 (0%) 
- Baik  : 0 (0%) 
- Cukup baik  : 1 (5%) 
- Kurang baik  : 17 (85%) 
- Tidak baik   : 2 (20%) 
- Sangat tidak baik : 0 (0%) 

Ditinjau dari dimensi Assurance, sebagian besar konsumen menilai kualitas PAUD 
adalah kurang baik yaitu 10 orang (50%). Data secara rinci adalah sebagai berikut: 
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- Sangat baik : 0 (0%) 
- Baik  : 0 (0%) 
- Cukup baik  : 0 (0%) 
- Kurang baik  : 10 (50%) 
- Tidak baik   : 9 (45%) 
- Sangat tidak baik : 1 (5%) 

Ditinjau dari dimensi Emphaty, sebagian besar konsumen menilai kualitas PAUD adalah 
kurang baik yaitu 11 orang (55%). Data secara rinci adalah sebagai berikut: 
- Sangat baik : 0 (0%) 
- Baik  : 0 (0%) 
- Cukup baik  : 1 (5%) 
- Kurang baik  : 11 (55%) 
- Tidak baik   : 8 (40%) 
- Sangat tidak baik : 0 (0%) 

Secara keseluruhan, sebagian besar konsumen menilai kualitas PAUD adalah kurang 
baik yaitu 11 orang (55%). Data secara rinci adalah sebagai berikut: 
- Sangat baik : 0 (0%) 
- Baik  : 0 (0%) 
- Cukup baik  : 0 (5%) 
- Kurang baik  : 11 (55%) 
- Tidak baik   : 9 (45%) 
- Sangat tidak baik : 0 (0%) 

 

Hasil uji Regresi Logistik tentang Pengaruh Kualitas Dimensi Tangibles, Reliability, 
Responsiveness, Assurance dan Emphaty disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Logistik Untuk  
Dimensi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. 

No. Variabel Independen Signifikan Kesimpulan 

1. Dimensi Tangibles 0,025 Ada pengaruh  

2. Dimensi Reliability 0,025 Ada pengaruh 

3. Dimensi Responsiveness 0,081 Tidak ada pengaruh 

4. Dimensi Assurance 0,000 Ada pengaruh 

5. Dimensi Emphaty 0,051 Tidak ada pengaruh 
 

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dimensi tangibles, reliability, dan assurance 
berpengaruh terhadap kualitas PAUD secara keseluruhan dengan nilai signifikan tertinggi 
adalah dimensi assurance yaitu 0,000, dimensi tangibles dan reliability berturut-turut 0,025 dan 
0,025 serta dimensi responsiveness dan emphaty tidak berpengaruh terhadap kualitas PAUD 
secara keseluruhan. 
 

Pembahasan 
 

KUALITAS DIMENSI TANGIBLES 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen menilai kualitas dimensi 

tangibles PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 
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tidak baik. Bahkan hampir setengah dari konsumen menilai sangat tidak baik, sehingga masih 
diperlukan perbaikan kualitas pada dimensi yang masih dinilai sangat tidak baik oleh 
konsumen tersebut.  

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Bitner (1996) dalam Tjiptono (2006:70), bukti 
langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi 
atau suatu bentuk pelayanan yang terkait dengan performance, bentuknya adalah fisik, 
performance yang baik akan menimbulkan persepsi awal yang sangat positif. Bentuk dari 
dimensi tangibles yang ada di suatu PAUD yaitu meliputi kurikulum, guru, sarana dan 
prasarana. Menurut Depdiknas (2006:2) kurikulum PAUD di Indonesia menggunakan 
pendekatan BCCT atau Pendekatan Sentra dan Lingkaran. Pengertian Pendekatan Sentra 
dan Lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang 
dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Agar 
program tersebut bisa terlaksana maka dibutuhkan tenaga pendidik yang berkompeten, 
merujuk Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 dalam Anonim (2007) 
dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak pada jalur pendidikan 
formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan 
anak usia dini. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan tersebut maka dibutuhkan sarana 
dan prasarana yang memadai, menurut Anonim (2009) pengadaan sarana dan prasarana 
perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. 
Prinsip sarana dan prasarana PAUD menurut Anonim (2009), yaitu: 1) aman, nyaman, terang, 
dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, 2) sesuai tingkat perkembangan anak, 3) 
memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang 
limbah/bekas layak pakai. 

 

KUALITAS DIMENSI RELIABILITY 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruhnya konsumen menilai kualitas 

dimensi reliability PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota 
Madiun kurang baik. Bahkan ada sebagian kecil konsumen yang menilai tidak baik, sehingga 
masih diperlukan perbaikan kualitas pada dimensi yang masih dinilai tidak baik oleh konsumen 
tersebut. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Bitner (1996) dalam Tjiptono (2006:70), 
kehandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 
segera, akurat, dan memuaskan atau bentuk pelayanan yang terkait dengan komitmen, 
diantaranya kecepatan, keakuratan, dan kehandalan staf dalam memberikan pelayanan 
kepada pelanggan. Diantara komponen dimensi reliability adalah kompetensi yang harus di 
miliki guru menurut Anonim (2009) yaitu: profesional antara lain memahami tahapan 
perkembangan anak; memahami pertumbuhan dan perkembangan anak; memahami 
pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan; membangun kerjasama 
dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.  
 

KUALITAS DIMENSI RESPONSIVENESS 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruhnya konsumen menilai kualitas 

dimensi responsiveness PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo 
Kota Madiun kurang baik dan masih ada sebagian kecil konsumen yang menilai tidak baik, 
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sehingga masih diperlukan perbaikan kualitas pada dimensi yang masih dinilai tidak baik oleh 
konsumen tersebut. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Bitner (1996) dalam Tjiptono 
(2006:70), daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk membantu para 
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap atau suatu bentuk pelayanan yang 
dinamis, menyesuaikan situasi dan kondisi baik lingkungan maupun teknologi. Diantaranya 
adalah kompetensi yang harus di miliki guru menurut Anonim (2009) yaitu sosial antara lain 
beradaptasi dengan lingkungan; berkomunikasi secara efektif. 

 

KUALITAS DIMENSI ASSURANCE 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian konsumen menilai kualitas dimensi 
assurance PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 
kurang baik. Bahkan masih ada sebagian kecil konsumen yang menilai sangat tidak baik, 
sehingga masih diperlukan perbaikan kualitas pada dimensi yang masih dinilai sangat tidak 
baik oleh konsumen tersebut. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Bitner (1996) dalam 
Tjiptono (2006:70), jaminan (assurance) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan 
atau suatu teknik pelayanan yang memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan 
akan kemampuan setiap sumber daya yang ada. Merujuk Undang-Undang RI Nomor 14 
Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 dalam Anonim (2007) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi anak pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. 
 

KUALITAS DIMENSI EMPHATY 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen menilai kualitas dimensi 

emphaty PAUD Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 
kurang baik. Hampir setengah dari konsumen menilai tidak baik dan hanya sebagian kecil 
menilai cukup baik, sehingga masih diperlukan perbaikan kualitas pada dimensi yang masih 
dinilai tidak baik oleh konsumen tersebut. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Bitner (1996) 
dalam Tjiptono (2006:70), empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan atau 
suatu dimensi yang memberikan peluang untuk memberikan pelayanan yang bersifat 
”surprise”, yaitu sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi diberikan oleh pelayanan diantaranya 
adalah kompetensi yang harus di miliki guru menurut Anonim (2009) yaitu: kepribadian antara 
lain bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak; bersikap dan 
berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya dan keyakinan anak; menampilkan diri 
sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur, 
 

KUALITAS PAUD SECARA KESELURUHAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen menilai kualitas PAUD 

Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun secara 
keseluruhan adalah kurang baik. Dari beberapa konsumen masih menilai tidak baik, sehingga 
masih diperlukan perbaikan kualitas pada dimensi yang masih dinilai tidak baik oleh konsumen 
tersebut. Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2006:59), kualitas jasa adalah tingkat keunggulan 
yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 
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keinginan pelanggan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected 
service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 
sesuai yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa 
yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 
kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, 
maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa 
tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 
konsisten. Agar hal tersebut tercapai maka diperlukan pelayanan yang unggul, menurut 
Tjiptono (2006:58) yang dimaksud service excellence atau pelayanan yang unggul, yakni 
suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Secara garis 
besar ada empat unsur pokok dalam konsep ini, yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 
kenyamanan. Untuk mencapai tingkat excellence, setiap karyawan harus memiliki ketrampilan 
tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah 
kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena 
merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaannya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa 
memahami bahasa isyarat (gesture) pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan 
pelanggan secara profesional. 

Adapun dalam upaya memberikan pelayanan yang unggul maka dibutuhkan berbagai 
macam strategi, yang dikemukakan oleh Tjiptono (2006:88) menyatakan ada 8 strategi dalam 
meningkatkan kualitas jasa, yaitu: 1) mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa untuk 
mengetahui apa sebenarnya yang paling penting /diinginkan oleh pelanggan, 2) mengelola 
harapan pelanggan untuk menghindari harapan yang terlalu berlebihan (tidak realistis) yang 
pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan tersebut, 3) 
mengelola bukti (evidence) kualitas jasa, yaitu segala indikator penilaian kualitas jasa meliputi: 
fasilitas fisik, penampilan pemberi jasa, perlengkapan, peralatan, keramahtamahan, 
ketenangan, dan sebagainya, 4) Mendidik konsumen tentang jasa, pelanggan dapat 
mengambil keputusan dengan lebih baik sehingga kepuasan yang didapat menajdi lebih tinggi, 
5) mengembangkan budaya kualitas jasa, 6) menciptakan Automating Quality untuk mengatasi 
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, 7) menindaklanjuti jasa dalam upaya 
memisahkan aspek-aspek jasa mana yang perlu ditingkatkan (prioritas), 8) mengembangkan 
sistem informasi kualitas jasa sehingga diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan 
jasa ditinjau dari sudut pandang pelanggan yang memanfaatkan jasa. Dengan adanya 
berbagai macam strategi tersebut diharapkan kualitas PAUD bisa meningkat secara optimal. 

 

PENGARUH KUALITAS DIMENSI TANGIBLES, RELIABILITY, RESPONSIVENESS, 
ASSURANCE DAN EMPHATY TERHADAP KUALITAS PAUD SECARA KESELURUHAN. 

Hasil Uji Regresi Logistik menunjukkan bahwa dari 5 faktor dimensi kualitas yaitu dimensi 
tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang berpengaruh hanya 3 
faktor yaitu tangibles, reliability dan assurance. Menurut pendapat Parasuraman, Zeithaml dan 
Bitner (1996) dalam Tjiptono (2006:70) bahwa ada 5 dimensi yang berpengaruh terhadap 
kualitas jasa, yaitu: 1) tangibles, 2) reliability, 3) responsiveness, 4) assurance, dan 5) 
emphaty. Kualitas PAUD Tunas Harapan terutama hanya dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu 
dimensi tangibles, reliability dan assurance. Hasil studi pendahuluan (Maret 2010) di PAUD 
Tunas Harapan Perumahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun menunjukkan 
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bahwa PAUD tersebut belum memenuhi standar. Pertama, PAUD belum memiliki sarana dan 
prasarana yang lengkap seperti tidak adanya gedung sekolah, tempat bermain dan alat 
bermain yang belum lengkap. Kedua, tenaga pendidik yang belum mencapai kualifikasi 
akademik yaitu dari 4 tenaga pendidik 3 di antaranya lulusan SMA dan selebihnya berijazah 
S1. Ketiga, belum melaksanakan semua kegiatan yang telah tertera pada Beyond Centers and 
Circle Times (BCCT) yaitu kegiatan main peran karena guru belum memiliki ketrampilan di 
bidangnya, main bahan alam jarang dilakukan karena keterbatasan tempat, dan outbond 
(jalan-jalan) jarang dilakukan karena keterbatasan biaya. 

Menurut Patmonodewo (2003:54) kurikulum adalah suatu perencanaan pengalaman 
belajar secara tertulis. Setiap sekolah mempunyai kurikulum sendiri  yang sifatnya khas, 
kegunaannya agar tercapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Menurut Depdiknas 
(2006:2) kurikulum PAUD di Indonesia menggunakan pendekatan BCCT atau Pendekatan 
Sentra dan Lingkaran. Pengertian Pendekatan Sentra dan Lingkaran adalah pendekatan 
penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya 
berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan 
(scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak, yaitu 1) pijakan lingkungan main, 2) 
pijakan sebelum main, 3) pijakan selama main, dan 4) pijakan setelah main. Agar kurikulum 
tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka guru harus mempunyai perencanaan yang 
mendetail agar dapat melayani anak didik secara individual (Slameto, 2010:65). 
 Merujuk Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 dalam Anonim (2007) 
dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak pada jalur pendidikan 
formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan 
anak usia dini. Kualifikasi akademik guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dalam Anonim (2007) menyebutkan bahwa pendidik anak usia dini 
wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 serta kompetensi 
sebagai pendidik. Kompetensi yang harus di miliki guru menurut Anonim (2009) yaitu: 1) 
pedagogik antara lain merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan 
perlindungan; melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan; 
melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan 
perlindungan, 2) kepribadian antara lain bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan 
psikologis anak; bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya dan 
keyakinan anak; menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur, 3) sosial antara 
lain beradaptasi dengan lingkungan; berkomunikasi secara efektif, 4) professional antara lain 
memahami tahapan perkembangan anak; memahami pertumbuhan dan perkembangan anak; 
memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan; membangun 
kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Guru 
yang mampu berinteraksi dengan anak didiknya secara akrab menyebabkan proses belajar 
mengajar menjadi lancar. 

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan 
kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu 
disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD (Anonim, 
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2009). Prinsip sarana dan prasarana PAUD yaitu: 1) aman, nyaman, terang, dan memenuhi 
kriteria kesehatan bagi anak, 2) sesuai tingkat perkembangan anak, 3) memanfaatkan potensi 
dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai 
(Anonim, 2009). Sarana dan prasarana yang lengkap dan tepat akan memperlancar proses 
belajar.  

Banyak faktor yang mempengaruhi PAUD belum mencapai standar, yaitu 1) faktor 
internal yang meliputi kemampuan kelembagaan dan SDM pengelola-pengelolanya, program 
yang dikembangkan oleh PAUD, kebutuhan masyarakat lingkungan atas keberadaan PAUD, 
dan kemampuan sarana-prasarana PAUD, 2) faktor eksternal terkait dengan fasilitas kebijakan 
dan program dari pemerintah, kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan kondisi geografis 
masyarakat, dan lingkungan. Menurut Anonim (2009) berbagai persoalan PAUD seperti di atas 
harus diatasi secara terpadu yaitu dengan memperkuat kelembagaan PAUD. Dalam strategi 
ini penataan PAUD sesuai dengan standar pendidikan non formal baik standar isi, proses, 
kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
pembiayaan dan penilaian pendidikan yang dilakukan harus ada. Di samping peningkatan 
kualitas para pengelola PAUD yang diperlukan termasuk didalamnya para guru.                                                                                                                                                             

Selain itu hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  
Setiawan (2008) bahwa pelaksanaan program PAUD pada PAUD Semut dan PAUD RA. 
Kartini telah efektif dilaksanakan, terbukti mendapatkan respon positif dari orang tua anak 
yang mengikuti PAUD. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
1. Kualitas dimensi tangibles PAUD Tunas Harapan Kota Madiun adalah tidak baik. 
2. Kualitas dimensi reliability PAUD Tunas Harapan Kota Madiun adalah kurang baik. 
3. Kualitas dimensi responsiveness PAUD Tunas Harapan Kota Madiun adalah kurang baik. 
4. Kualitas dimensi assurance PAUD Tunas Harapan Kota Madiun adalah kurang baik. 
5. Kualitas dimensi emphaty PAUD Tunas Harapan Kota Madiun adalah kurang baik. 
6. Ada pengaruh kualitas dimensi tangibles, reliability dan assurance terhadap kualitas PAUD 

secara keseluruhan.  
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian diajukan saran untuk orang tua, peneliti dan PAUD, yaitu: 

bagi orang tua diharapkan lebih banyak belajar pentingnya memilih dan mencari informasi 
PAUD yang berkualitas sehingga anak-anaknya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal 
dan pada akhirnya bisa menjadi SDM yang lebih berkualitas. Bagi peneliti diharapkan 
menindaklanjuti dengan melakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas dengan metode 
yang berbeda serta responden yang lebih banyak sehingga dapat digunakan sebagai 
pembanding dan sebagai dasar pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Bagi Pendidikan 
Anak Usia Dini diharapkan lebih meningkatkan kualitas PAUD dengan cara melakukan 
perbaikan dari segi dimensi tangibles, reliability, dan assurance yang masih dinilai sangat tidak 
baik oleh konsumen tanpa mengabaikan perbaikan dari dimensi yang lainnya yaitu dimensi 
responsiveness  dan emphaty. 
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GAMBARAN SIKAP DAN MOTIVASI REMAJA PUTRI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANEMIA DI SMAN 1 JIWAN MADIUN TAHUN 2008 

Subagyo*, Fristiana Agustin**, Astuti Setiyani * 
 

ABSTRAK 
 

Di Indonesia jumlah penderita anemia yang berasal dari kelompok anak usia sekolah 
(6-18 tahun) mencapai 65 juta jiwa”. Berdasarkan survei data dasar pada 10 Kabupaten 
daerah proyek (Kesehatan Ibu-Kemitraan dan Pendekatan Keluarga (KI–KPK) pada tahun 
1998, sebagaimana yang dilaporkan oleh Depkes (2003:1), menunjukkan angka prevalensi 
anemia di Jawa Timur untuk remaja putri (SLTP dan SMU) adalah lebih tinggi dari nasional 
yaitu 80,2% (Supari, 2007).  

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran sikap konatif dan motivasi instrinsik 
remaja putri dalam upaya pencegahan anemia di SMAN 1 Jiwan Madiun. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif bentuk survei, populasi sebesar 150 responden, sampel dengan total 
populasi, menggunakan instrumen kuesioner dengan analisis deskriptif menggunakan skor T.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan motivasi remaja putri dalam upaya 
pencegahan anemia sebagian besar yaitu 53,33% adalah negatif, sedangkan sebanyak 
46,67%  memiliki sikap dan motivasi yang positif. Diharapkan kepada remaja putri dan institusi 
untuk lebih meningkatkan sikap dan motivasi dalam upaya pencegahan anemia yang terdiri 
dari konsumsi bahan makanan hewani dan nabati, perilaku makan pagi, pemilihan jajanan 
yang bergizi, konsumsi TTD secara teratu;, sehingga terbebas dari gejala lelah, letih, lunglai, 
lesu, dan lalai (5 L). 

 
Kata kunci: sikap, motivasi, remaja putri, anemia. 
 

*= Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
**= Rumah Sakit Griya Husada Madiun 
 
PENDAHULUAN 
 

Menurut Suharto (2008) masa remaja merupakan “masa pertumbuhan dalam berbagai 
hal, baik mental, emosional, sosial, dan fisik”. Individu pada masa tersebut akan mengalami 
situasi pubertas, yaitu perubahan yang menyolok secara fisik maupun emosional/psikologis 
(http://www.blogger.com). Perubahan fisik ditandai dengan berfungsinya alat reproduksi 
seperti menstruasi yang pada umumnya terjadi saat umur 10-19 tahun (http://www.gizi.net, 
2008). Menurut Dodds (2006) keadaan ini membuat remaja putri rawan mengalami anemia 
daripada laki-laki, karena setiap bulan akan kehilangan darah dan unsur-unsurnya 
diperkirakan 35-150ml. 

Permasalahan yang terkait dengan anemia sebagaimana yang disampaikan oleh 
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam sambutan di acara Kampanye Anti Anemia yang 
digelar di Departemen Kesehatan tahun 2007, bahwa “di Indonesia jumlah penderita anemia 
yang berasal dari kelompok anak usia sekolah (6-18 tahun) mencapai 65 juta jiwa”. 
Berdasarkan survei data dasar pada 10 Kabupaten daerah proyek (Kesehatan Ibu-Kemitraan 
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dan Pendekatan Keluarga (KI–KPK) pada tahun 1998, sebagaimana yang dilaporkan oleh 
Depkes (2003:1), menunjukkan angka prevalensi anemia di Jawa Timur untuk remaja putri 
(SLTP dan SMU) adalah lebih tinggi dari nasional yaitu 80,2%. Menurut Untoro (2001) 
dilaporkan bahwa “prevalensi anemia pada remaja putri sebanyak 57,1% pada tahun 1995 
menjadi 26,5% pada tahun 2001” (http://202.155.5.44, 2005). 

Menurut hasil studi pendahuluan bulan Mei 2008 terhadap 20 orang remaja putri di 
SMAN 1 Jiwan Madiun, diperoleh dari 10 orang remaja putri yang tidak sedang menstruasi 
diketahui kadar Hb Sahli ≥12g% sebanyak 2 orang, sisanya memiliki kadar Hb Sahli <12g%. 
sebanyak 10 orang remaja putri yang sedang menstruasi diketahui kadar Hb Sahli semuanya 
<12g%. sejumlah 8 orang dari 10 orang remaja putri menjawab pernah mengalami gejala 5 L 
saat menstruasi. Sejumlah 13 orang remaja putri sedang menjalankan diet penurunan berat 
badan dan kesemuanya mengalami gejala 5 L, sedangkan 7 lainnya tidak sedang 
menjalankan diet penurunan berat badan. Sikap dan motivasi remaja putri dalam upaya 
pencegahan anemia juga masih kurang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap konatif dan motivasi intrinsik 
remaja putri dalam upaya pencegahan anemia di SMAN 1 Jiwan Madiun, secara khusus untuk 
mengidentifikasi sikap pada komponen (domain) konatif dan motivasi pada komponen 
(domain) intrinsik remaja putri dalam upaya pencegahan anemia. 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif bentuk survei. Populasi penelitian adalah remaja 
putri di SMAN 1 Jiwan Madiun kelas X A, B, C, D, E ±150 orang yang pernah mengalami 
gejala 5 L. Sampel penelitian menggunakan total populasi. Variabel dalam penelitian ini adalah 
sikap dan motivasi remaja putri dalam upaya pencegahan anemia. Data yang dikumpulkan 
adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang sebelumnya telah 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Data yang terkumpul dalam skala model Likert, yaitu 
untuk skala sikap dan motivasi dari jawaban kuesoner dalam rentang sangat tidak setuju 
(STS) sampai dengan sangat setuju (SS), selanjutnya dilakukan pengolahan data 
menggunakan rumus skor-T.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian terhadap 150 remaja putri di SMAN 1 Jiwan Madiun Tahun 2008 
diperoleh sebagai berikut. Sebanyak 80 remaja putri (53,33%) mempunyai sikap yang negatif 
dalam upaya pencegahan anemia, sebanyak 70 remaja putri (46,67%) mempunyai sikap 
positif dalam upaya pencegahan anemia.  

Hasil penelitian dari 150 remaja putri terhadap 4 macam deskriptor, diperoleh sebanyak 
137 remaja putri (91,34%) merespon sangat setuju pada deskriptor konsumsi bahan makanan 
hewani dan nabati dengan aspek keanekaragaman. Respon remaja putri dalam upaya 
pencegahan anemia dengan cara konsumsi bahan makanan hewani dan nabati sebagian 
besar sangat setuju bila mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, 
vitamin, mineral, sayuran dan buah-buahan pada aspek keanekaragaman.  
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Hasil kajian tentang perilaku makan pagi dalam upaya pencegahan anemia, sebagian 
besar yaitu sebanyak 91 remaja putri (60,67%) merespon setuju pada aspek tempat. 
Pemilihan jajanan yang bergizi pada sebagian besar remaja putri (61,34%) merespon setuju 
pada aspek waktu. Respon remaja putri dalam pemilihan jajanan yang bergizi sebagian besar 
setuju bahwa jajan setiap hari itu baik pada aspek waktu.  

Deskriptor konsumsi tablet tambah darah secara teratur, diperoleh sebanyak 60 remaja 
putri (40%) merespon setuju pada aspek tujuan. Respon remaja putri menunjukkan sebagian 
besar setuju untuk tidak perlu minum tablet tambah darah dengan tujuan mencegah 
anemia/kurang darah. 

 
Tabel 1. Sikap Remaja Putri Dalam Upaya Pencegahan Anemia 

di SMAN 1 Jiwan Madiun Tahun 2008 
 

N
o 

Deskriptor 

Respon 

SS S E TS STS 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

a Konsumsi bahan 
makanan hewani 
dan nabati 

          

 -Keanekaragaman 137 91,34 13 8,66 0 0 0 0 0 0 
 -Jenis 44 29,33 79 52,66 4 2,67 23 15,34 0 0 
 -Macam 42 28 88 58,66 5 3,33 10 6,67 5 3,34 
 -Kualitas 73 48,66 57 38 9 6 7 4,67 4 2,67 
b. Perilaku makan 

pagi 
          

 -Komposisi 31 20,66 77 51,33 19 12,67 18 12 5 3,34 
 -Waktu 60 40 73 48,66 8 5,33 7 4,67 2 1,34 
 -Kepentingan 83 55,33 59 39,33 6 4 2 1,34 0 0 
 -Tempat 33 22 91 60,67 19 12,67 5 3,33 2 1,33 

c.  Pemilihan jajanan 
yang bergizi 

          

 -Waktu 25 16,67 92 61,34 27 18 4 2,66 2 1,33 
 -Nilai Gizi 13 8,66 78 52 39 26 19 12,67 1 0,67 
 -Syarat 75 50 52 34,67 11 7,33 8 5,34 4 2,66 
d. Konsumsi tablet 

tambah darah 
secara teratur 

          

 -Waktu 9 6 41 27,33 44 29,33 42 28 14 9,34 
 -Tujuan 12 8 60 40 43 28,67 28 18,67 7 4,66 
 -Kepentingan 13 8,67 54 36 36 24 25 16,67 22 14,66 
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Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap objek. 
Menurut Thurstone dalam Azwar (2003:5), sikap adalah derajat afek positif atau afek negatif 
terhadap suatu objek psikologis. Hal ini terjadi kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Dalam kajian ini upaya pencegahan anemia dibagi menjadi beberapa macam, antara 
lain dengan cara konsumsi bahan makanan hewani dan nabati, perilaku makan pagi, 
pemilihan jajanan yang bergizi, dan konsumsi tablet tambah darah secara teratur. Faktor yang 
mempengaruhi sikap remaja putri sehingga memiliki respon sangat setuju terhadap aspek 
keanekaragaman antara lain adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, dan pendidikan. 

Remaja putri yang merespon sangat setuju pada deskriptor konsumsi bahan makanan 
hewani dan nabati dengan aspek keanekaragaman; yang mengandung karbohidrat, protein, 
vitamin, mineral, sayuran dan buah-buahan, terkait dengan faktor  lain yaitu kebudayaan, 
media massa, dan jarak dari sekolah ke rumah.  

Respon remaja putri yang sebagian besar setuju memilih jajanan bergizi setiap hari itu 
baik pada aspek waktu. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain seperti media 
massa, emosi dalam diri individu. Kebiasaan mengonsumsi tablet tambah darah secara 
teratur, diperkirakan ada kaitannya dengan faktor anggapan seseorang bahwa hal tersebut 
penting, selain itu faktor peranan institusi atau lembaga pendidikan dan pengalaman 
sebelumnya ikut menentukan perilaku siswa untuk mencegah anemia.  

Hasil penelitian dari 150 remaja putri didapatkan bahwa gambaran motivasi remaja 
putri kelas X A, B, C, D, E SMAN 1 Jiwan Madiun, sebagian besar yaitu sebanyak 80 remaja 
putri (53,33%) mempunyai motivasi yang negatif dalam upaya pencegahan anemia, sebanyak 
70 remaja putri (46,67%) mempunyai motivasi yang positif dalam upaya pencegahan anemia. 
Secara terinci hasil kajian tentang motivasi ditampilkan pada Tabel 2. 

Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. 
Seseorang setelah bereaksi terhadap suatu objek pada dasarnya akan meneruskan untuk 
bertindak yang mengarah kepada pencapaian tujuan karena ada rangsangan-rangsangan 
yang akan menimbulkan suatu motivasi pada diri seseorang Menurut Walgito (2002:169), 
motivasi adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku kearah 
tujuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kajian terhadap variabel motivasi tentang 
upaya pencegahan anemia dibagi menjadi beberapa macam, antara lain dengan cara 
konsumsi bahan makanan hewani dan nabati, perilaku makan pagi, pemilihan jajanan yang 
bergizi, dan konsumsi TTD secara teratur. 

Dari keempat macam deskriptor, sebagian besar yaitu sebanyak 97 remaja putri 
(64,67%) merespon setuju pada deskriptor konsumsi bahan makanan hewani dan nabati 
dengan aspek macam. Respon remaja putri dalam upaya pencegahan anemia dengan 
konsumsi bahan makanan hewani dan nabati sebagian besar setuju untuk tidak tertarik makan 
sayur dan buah bervitamin C untuk mencegah anemia pada aspek macam. Menurut 
Widayatun (1999:115-116), faktor yang mungkin bisa berpengaruh antara lain seperti situasi 
dan kondisi dan audio visual aid (media). 

Pada deskriptor perilaku makan pagi sebagian besar yaitu sebanyak 96 remaja putri 
(64%) merespon sangat setuju pada aspek manfaaT. Respon remaja putri dalam upaya 
pencegahan anemia melalui perilaku makan pagi sebagian besar sangat setuju untuk makan 
pagi setiap hari guna daya tahan tubuh dan berpikir jernih pada aspek manfaat. Keadaan ini 
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dipengaruhi beberapa hal antara lain faktor instrinsik seseorang, usia atau tingkat 
kematangan. 

 
Tabel 2. Motivasi Remaja Putri Dalam Upaya Pencegahan Anemia 

di SMAN 1 Jiwan Madiun tahun 2008 
 

No Deskriptor 

Respon 

SS S E TS STS 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

A Konsumsi bahan 
makan-an hewani 
dan nabati 

          

 1. Tujuan 50 33,34 78 52 11 7,34 7 4,66 4 2,66 
 2. Waktu 21 14 82 54,66 38 25,34 7 4,66 2 1,34 
 3. Macam (2 no.) 30 

25 
20 

16,67 
97 
92 

64,67 
61,33 

9 
19 

6 
12,66 

6 
12 

4 
8 

8 
2 

5,33 
1,34 

b. Perilaku makan 
pagi 

          

 1. Manfaat 96 64 43 28,67 7 4,67 2 1,33 2 1,33 
 2. Kebiasaan (3 

no.) 
44 
33 
61 

29,34 
22 

40,67 

92 
73 
71 

61,33 
48,66 
47,33 

8 
21 
12 

5,33 
14 
8 

4 
20 
4 

2,67 
13,34 
2,67 

2 
3 
2 

1,33 
2 

1,33 
c.  Pemilihan jajanan 

yang bergizi 
          

 1. Kebiasaan 54 36 70 46,67 13 8,67 9 6 4 2,66 
 2. Jenis (2 no.) 12 

54 
8 
36 

104 
70 

69,34 
46,66 

24 
20 

16 
13,34 

7 
3 

4,66 
2 

3 
3 

2 
2 

d. Konsumsi tablet 
tambah darah 
secara teratur 

          

 1. Efek samping (2 
no.) 

10 
1 

6,67 
0,67 

46 
41 

30,66 
27,33 

39 
54 

26 
36 

50 
46 

33,34 
30,67 

5 
8 

3,33 
5,33 

 2. Kebutuhan 24 16 54 36 29 19,34 36 24 7 4,66 
            

 

Deskriptor pemilihan jajanan yang bergizi sebagian besar yaitu sebanyak 104 remaja 
putri (69,34%) merespon setuju pada aspek jenis. Respon remaja putri dalam upaya 
pencegahan anemia melalui pemilihan jajanan yang bergizi sebagian besar setuju untuk tidak 
tertarik makan jajanan seperti lemper, pisang goreng, kripik tempe pada aspek jenis. Faktor 
yang mempengaruhi antara lain audio visual aid (media) serta lingkungan. 
Konsumsi tablet tambah darah secara teratur sebagian besar yaitu sebanyak 54 remaja putri 
(36%) merespon setuju pada aspek kebutuhan. Respon remaja putri dalam upaya 
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pencegahan anemia melalui konsumsi tablet tambah darah secara teratur sebagian besar 
merespon setuju untuk minum tablet tambah darah saat haid karena saat itu kehilangan darah 
cukup banyak pada aspek kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi seperti program dan 
aktivitas serta faktor intrinsik seseorang. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

 Sikap dan motivasi remaja putri dalam upaya pencegahan anemia di SMAN 1 Jiwan 
Madiun Tahun 2008 adalah negatif. Remaja putri perlu meningkatkan sikap dan motivasi 
mereka dalam upaya pencegahan anemia yang terdiri dari konsumsi bahan makanan hewani 
dan nabati, perilaku makan pagi, pemilihan jajanan yang bergizi, konsumsi TTD secara teratur 
sehingga mereka dapat ikut mencegah anemia yang mengancam diri remaja putri khususnya. 

 Bagi institusi pendidikan yaitu SMAN 1 Jiwan Madiun sebaiknya melakukan upaya 
pencegahan anemia yang dapat dilaksanakan di sekolah, misalnya dengan penyediaan 
makanan bergizi di kantin, penyediaan TTD di ruang UKS, meningkatkan informasi melalui 
penyuluhan sejak dini tentang upaya pencegahan anemia oleh tenaga kesehatan khususnya 
bidan kepada remaja putri, penyediaan buku-buku di perpustakaan yang terkait dengan 
anemia, sehingga remaja putri khususnya di SMAN 1 Jiwan Madiun dapat memiliki sikap dan 
motivasi yang positif dalam upaya pencegahan anemia. 
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PERBEDAAN PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL  
ANTARA ANAK TK DENGAN PLAY GROUP DAN TANPA PLAY GROUP 

Rudiati*, Tumirah*, N.Surtinah* 
 

ABSTRAK 
 

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan perkembangan psikososial 
antara anak TK dengan playgroup dan tanpa playgroup, dengan tujuan menganalisis 
perbedaan perkembangan psikososial antara anak TK dengan dan tanpa playgroup. 

Jenis penelitian ini adalah survey analitik, dengan rancangan penelitian kasus kontrol 
(case control) dan menggunakan pendekatan retrospective. Populasi adalah anak-anak TK (4-
7 tahun) yang mendapatkan pendidikan di Taman Kanak-kanak Desa Mojopurno Kecamatan 
Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan besar populasi 126 anak. Jumlah sampel 96 
responden yang terdiri dari anak TK dengan play group 34 anak dan tanpa play group 62 
anak.Teknik sampling dengan proporsional simple random sampling. Ada dua variable 
penelitian yaitu variable independent anak TK dan Dependen perkembangan psikososial. 
Intrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup. Analisis statistik untuk mengetahui 
gambaran perkembangan psikososial anak TK dengan statistic deskriptip dan analisis 
perbedaan perkembangan anak TK dengan play group dan tanpa play group dengan uji 
statistik Mann Whitney U Test, dengan tingkat kesalahan 0.05. 

Hasil penelitian pada kelompok anak TK dengan playgroup sebagian besar mempunyai 
perkembangan psikososial dengan kategori baik (67.6%). Pada kelompok anak TK tanpa 
playgroup sebagian besar mempunyai perkembangan psikososial dengan kategori kurang  
(48.4%). Hasil uji Mann Whitney U Test antara kelompok anak TK dengan  playgroup dan 
tanpa playgroup dengan derajat kemaknaan p < 0,05 didapatkan p = 0,005 yang berarti bahwa 
“ada perbedaan perkembangan psikososial anak TK dengan playgroup dan tanpa playgroup”.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan psikososial anak 
prasekolah dengan PADU dari playgroup lebih baik daripada tanpa playgroup sehingga para 
guru lebih memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak pada masa prasekolah. Bagi 
orang tua lebih  memperbaiki dan meningkatkan pola asuh anak di rumah serta mengikutkan 
anak untuk masuk di playgroup. 
 
Kata kunci : Perkembangan, psikososial, anak prasekolah 
 
*= Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar belakang masalah 

Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari 
proses kematangan dan pengalaman. Proses perubahan itu mirip kurva berbentuk lonceng, 
pada awalnya naik dengan tiba-tiba, mendatar selama umur pertengahan dan turun secara 
perlahan atau mendadak pada umur lanjut (Hurlock, 2002:2). Dalam proses perkembangan 
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tersebut setiap tahapnya secara normal harus mampu menyelesaikan tugas-tugas 
perkembangan. Oleh karena itu diperlukan intervensi dari lingkungan sehingga tugas-tugas 
perkembangan setiap tahap atau fase perkembangan itu dapat diselesaikan dengan baik 
(Hurlock, 2002:10). Masa kanak-kanak dini (2 sampai 6 tahun) atau prasekolah atau “pra 
kelompok”merupakan masa ketika anak mengalami percepatan dalam fase perkembangan. 
Menurut Erik Erikson dalam Hadinoto (1998), proses perkembangan psikososial umur 
prasekolah memerlukan lingkungan yang kondusif dan sehat untuk mencapai perkembangan 
anak TK yang baik. Pada umur ini anak diharapkan sudah memiliki kemampuan 
mengendalikan lingkungan dan mulai belajar menyesuaikan diri secara sosial (Hurlock, 
2002:38). Namun kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi pada proses 
perkembangan anak pada umur pra sekolah ini. Masalah tersebut diantaranya kemampuan 
dalam proses sosialisasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini anak pada umur tersebut belum 
mampu bersosialisasi dengan baik dalam berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. 
Sehingga anak dalam prosesnya mengalami kendala kesiapan dalam memasuki umur sekolah 
utamanya dalam berinteraksi di lingkungan sekolahnya. 

Gambaran jumlah umur anak di berbagai negara sedang berkembang menunjukkan 
angka yang cukup besar dibanding dengan umur umur yang lebih tinggi. Di Indonesia, Sensus 
2000 menunjukkan bahwa umur anak 0-6 tahun mencapai  26,17 juta. Kondisi ini sangat 
mungkin memiliki resiko yang sangat tinggi dalam pekembangan psikososial. Terbukti banyak 
anak umur dini yang tidak terjangkau pelayanan pemantapan proses perkembangan. Sesuai 
dengan data Sensus 2000 baru 7,16 juta (27%) anak umur dini yang terlayani oleh berbagai 
satuan pendidikan  umur dini. Dengan perincian 2,53 juta anak (18.74% dari 13.5 juta) umur 0-
3 tahun terlayani melalui Bina Keluarga Balita (BKB), 4,63 juta anak (36.54% dari 12.67 juta) 
umur 4-6 tahun terlayani antara lain melalui Taman Kanak-Kanak 1.583.500 anak, Raudlatul 
Athfal 390.400 anak, kelompok bermain 4.800 anak, tempat penitipan 9.200 anak, dan SD di 
bawah 6 tahun sebanyak 2.641.300 anak (Adiningsih, 2002). 
 Hasil studi pendahuluan terhadap 12 siswa TK Dharma Wanita Desa Wates pada 
tanggal 16 Februari 2009 menunjukkan bahwa ada 4 siswa TK mengikuti  playgroup dan 8 
siswa TK tidak melalui  playgroup. Hasil observasi untuk siswa TK yang mengikuti Play Group 
100% memiliki tingkat perkembangan sosial yang baik, siswa TK yang tidak mengikuti Play 
Group hanya 50% yang memiliki tingkat perkembangan sosial baik, selebihnya masing-masing 
25% dalam kategori cukup, dan kurang. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan 
perkembangan sosial anak masih perlu mendapatkan perhatian, berkaitan dengan persiapan 
anak untuk memasuki umur sekolah dasar. 
 Banyak faktor dan sangat komplek yang dapat mempengaruhi proses perkembangan 
anak pada umumnya, baik faktor yang bersifat langsung, tidak langsung, dan mendasar 
(Soetjiningsih,1998:13). Secara umum dijelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 
perkembangan sosial anak adalah: 1) faktor stimulasi, 2) motivasi belajar, 3) ganjaran atau 
hukuman, 4) kelompok sebaya, 5) stress, 6) sekolah, 7) cinta dan kasih sayang. Masih 
berhubungan dengan faktor yang berpengaruh pada perkembangan sosial anak di antaranya 
adalah pengalaman awal sosial anak. Pengalaman sosial awal dapat berupa hubungan 
dengan anggota keluarga atau orang-orang di luar lingkungan rumah. Hubungan dengan para 
anggota keluarga tidak semata-mata berupa hubungan dengan orang tua, tetapi juga dengan 
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saudara, nenek dan kakek, akan mempengaruhi sikap anak terhadap orang di luar lingkungan 
rumah (Hurlock, 2002:256). Pengalaman sosial awal di luar rumah melengkapi pengalaman di 
dalam rumah dan merupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. 
Jika hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah 
menyenangkan mereka akan menikmati hubungan sosial dan ingin mengulanginya (Hurlock, 
2002:257). 

Menurut Dirjen PLSP Depdiknas RI Fasli Jalal, anak yang tidak mendapatkan lingkungan 
yang merangsang pertumbuhan otak atau tidak mendapatkan stimulasi psikososial seperti 
jarang disentuh atau jarang diajak bermain akan mengalami berbagai penyimpangan perilaku. 
Perilaku tersebut dalam bentuk hilangnya citra diri yang berakibat pada rendah diri sangat 
penakut dan tidak mandiri atau sebaliknya menjadi anak yang tidak memiliki rasa malu dan 
agresif. Bentuk penyimpangan lainnya adalah “dysplasia” sulit berkonsentrasi, menderita autis, 
sulit memahami perintah, depresi, mental retardasi, sulit bersosialisasi dan sulit mengontrol 
perilaku. Kebiasaan berfikir dan bertindak sebagai refleksi dari dimilikinya sejumlah 
kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar perlu dilakukan sejak 
tahun-tahun pertama kehidupan anak. 

Adiningsih mengatakan pentingnya PAUD bagi keberhasilan proses pendidikan pada 
jenjang selanjutnya, dalam hal ini rendahnya jangkauan pelayanan PAUD diperkirakan 
menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah siswa mengulang kelas di kelas pemula (SD) 
yakni 6,57%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat SLTP (0,51%). 
 Hasil dari proses pembelajaran harus membentuk kemampuan yang diperlukan anak, 
terutama dalam upaya menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman sebagai hasil dari proses 
pembelajaran yang sangat kompleks. Kemampuan menyesuaikan diri ini memerlukan kondisi 
psikososial, kesehatan dan gizi anak yang prima. Gangguan yang terjadi pada salah satu 
komponen akan menurunkan daya kemampuan menyesuaikan diri anak. 

Hurlock (2002) mengatakan, anak-anak yang mengikuti pendidikan prasekolah misalnya 
pendidikan untuk anak sebelum taman kanak-kanak (Nursery school), pusat pengasuhan anak 
pada siang hari (day care center), atau taman kanak-kanak (kindergarten) biasanya 
mempunyai sejumlah besar hubungan sosial yang telah ditentukan dengan anak-anak yang 
umurnya sebaya. Anak yang mengikuti pendidikan prasekolah melakukan penyesuaian yang 
lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. 
Alasannya adalah mereka berpartisipasi secara lebih baik untuk melakukan partisipasi yang 
aktif dalam kelompok dibandingkan dengan anak-anak yang aktivitas sosialnya terbatas 
dengan anggota keluarga dan anak-anak dari lingkungan tetangga terdekat. 
 Berpedoman pada pendapat para ahli di atas, dalam penyelenggaraan pendidikan 
guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak, pendekatan pembelajaran yang dipergunakan 
dalam pendidikan anak antara lain adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu 
pembelajaran mulai bermain, pembelajaran yang memungkinkan secara aktif berinteraksi dan 
mengeksplorasi lingkungannya, pembelajaran yang memberikan rasa aman dan pembelajaran 
yang dilaksanakan secara dini , serta hasil pembelajaran yang mampu menjadi jembatan bagi 
anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan selanjutnya.  
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 Berdasarkan rujukan dari para ahli dan hasil studi pendahuluan di atas, penelitin ini 
bertujuan  membuktikan adanya perbedaan perkembangan psikososial antara anak TK 
dengan playgroup dan tanpa playgroup. 
 
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah:”Adakah perbedaan perkembangan psikososial 
antara anak TK  dengan  playgroup dan tanpa playgroup?” 

 
Tujuan penelitian  
1. Mengidentifikasi perkembangan psikososial anak TK dengan playgroup. 
3. Mengidentifikasai perkembangan psikososial anak TK tanpa playgroup. 
4. Mengidentifikasi perkembangan psikososial anak berdasarkan umur. 
5. Mengidentifikasai perkembangan psikososial anak berdasarkan jenis kelamin. 
6. Menganalisis perbedaan perkembangan psikososial anak TK dengan playgroup dan tanpa 
playgroup.  
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 
Penelitian survei analitik dengan rancangan croos sectional ini, mengkaji pengaruh 

pengalaman dalam play group terhadap tingkat perkembangan psikososial anak TK. Populasi 
penelitian ini adalah siswa TK di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Magetan (4 TK), yang 
berumur 48-84 bulan. Besar populasi adalah 126  siswa (45 siswa TK dengan Play Group dan 
81 siswa TK tanpa Play Group). Sampel (96 siswa) diambil dengan teknik proporsional simple 
random sampling, berdasarkan  kriteria : 1) pertumbuhan normal (tidak mengalami gizi buruk), 
2) kondisi sehat saat pengukuran, 3) tidak ada kecacatan fisik, 4) tidak ada gangguan mental, 
5) tidak ada gangguan hiperaktif, 6) tidak mengalami retardasi mental. 

Variabel bebas penelitian ini adalah pendidikan anak umur dini (play group), sedangkan 
yang menjadi variabel terikat adalah perkembangan psikososial anak. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung tentang perkembangan psikososial 
anak, menggunakan lembar observasi skala maturitas dari Vineland. Data perkembangan 
sosial anak dibedakan dari tingkat perkembangan yang dicapai pada umur anak TK, dari yang 
melalui playgroup dan tidak melalui playgroup.  

Setelah terkumpul, data diolah dengan memberi skor 1 pada jawaban “bisa” dan skor 0 
pada jawaban “tidak”, kemudian hasil pengukuran dikategorikan menjadi 3 menggunakan 
pedoman kategorisasi data menurut model distribusi normal (Azwar, 2006:109) yaitu:  
1. perkembangan kurang baik : X < (µ-1.0σ) 
2. perkembangan cukup    : (µ-1.0σ) ≤ x <(µ +1.0σ) 
3. perkembangan baik  :  (µ +1.0σ) ≤ x 

Selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif berupa distribusi frekuensi dan 
persentase. Untuk menganalisis perbedaan perkembangan psikososial anak TK dengan 
playgroup dan tanpa playgroup digunakan Mann-Whitney U Test dengan p < 0,05. H0 diterima 
apabila nilai p > 0,05 dan Ho ditolak apabila nilai p < 0,05.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
Data terkumpul dari 96 responden di TK Desa Mojopurno, Ngariboyo, Magetan dan 

didapatkan 34 anak (35.42%) berasal dari playgroup dan 62 anak (64.58%) tanpa playgroup. 
Dari 34 anak TK dengan playgroup, ada 8 anak (23.5%) dengan perkembangan psikososial 
kurang baik, 3 anak (8.8%) dengan perkembangan psikososial cukup dan 23 anak (67.6%) 
dengan perkembangan psikososial baik (Gambar 1). 
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Kurang Baik
Cukup 
Baik

 
Gambar 4.3 Perkembangan Psikososial Anak TK Dengan Playgroup  

di Desa Mojopurno, Ngariboyo, Magetan, Agustus 2009 
 
Dari 62 anak TK tanpa playgroup, ada 30 anak (48.4%) dengan perkembangan 

psikososial kurang baik, 9 anak (14.5%) dengan perkembangan psikososial cukup dan 23 
anak (37.1%) dengan perkembangan psikososial baik (Gambar 2). Untuk lebih jelasnya  dapat 
dilihat  dalam gambar 4.4 
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Gambar 2. Perkembangan Psikososial Anak TK Tanpa Playgroup  

di Desa Mojopurno, Ngariboyo, Magetan, Agustus 2009 
 

Hasil Mann Whitney U Test dengan bantuan program komputer menunjukkan nilai p = 
0,005, dengan demikian nilai p < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti bahwa ada perbedaan 
perkembangan psikososial antara anak TK dengan playgroup dan tanpa playgroup. 
 
PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan psikososial anak TK 
dengan playgroup berada dalam kategori baik sebanyak 67,6%, disusul kategori kurang baik 
dan cukup. Tercapainya perkembangan sosial yang baik ini sangat erat hubungannya dengan 
proses pendidikan yang terjadi pada anak TK yang mengikuti playgroup. Hal ini sesuai dengan 
teori yang dikembangkan oleh  Havighurst dalam Haditomo (1998:22) yang mengemukakan 
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bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai dengan adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. 
Tugas ini dalam batas tertentu bersifat khas untuk setiap masa hidup seseorang. Tugas 
perkembangan tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan pendidikan, yaitu pendidikan 
dan pelajaran formal yang diterima seseorang. Pendidikan menentukan tugas apakah yang 
dapat dilaksanakan seseorang pada masa-masa hidup tertentu. 

Interaksi sosial memegang peranan terpenting dalam perkembangan kognitif anak yaitu 
anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, baik keluarga, teman sebaya, maupun 
gurunya (Suyanto, 2005:106). Menurut Dewey dalam Suyanto (2005), proses mendidik anak 
mencakup dua hal, yaitu psikologi dan sosiologi. Pendidikan harus dimulai dari psikologi anak 
yang meliputi kapasitas, minat dan perilaku belajar anak. Kelas yang demokratis mampu 
mengembangkan potensi psikis dan sosiologis anak secara optimal. Selain itu materi 
pembelajaran pada kelompok anak prasekolah sangat bervariatif meliputi pengembangan 
logika berpikir, berperilaku, dan berkreasi, mempersiapkan anak untuk siap belajar dan 
mengembangkan aspek moral, emosional, sosial, fisik motorik dan intelektual. Salah satu di 
antara sejumlah keuntungan pendidikan prasekolah adalah bahwa pusat pendidikan tersebut 
memberikan pengalaman sosial di bawah bimbingan para guru yang terlatih yang membantu 
mengembangkan hubungan yang menyenangkan dan berusaha agar anak-anak tidak 
mendapatkan perlakuan yang mungkin menyebabkan mereka menghindari hubungan sosial. 
Akibatnya semua reaksi negatif kepada anak lain berkurang walaupun demikian, reaksi negatif 
terhadap guru kadang-kadang meningkat sedikit setelah anak lebih suka bergaul dengan 
teman sebaya daripada dengan orang dewasa (Hurlock, 2002:261). 

Perkembangan psikososial anak TK tanpa playgroup, sebagian besar berada dalam 
kategori kurang baik sebanyak 48.4%, disusul dengan kategori baik sebanyak 37.1%, dan 
terakhir kategori cukup sebanyak 12.5%. Menurut Erick Homburger dalam Suyanto (2005) 
pada masa 48-59 bulan anak harus dapat menunjukkan sikap inisiatif, yaitu mulai lepas dari 
ikatan orang tua, bergerak bebas dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lepas dari 
orang tua menimbulkan keinginan untuk berinisiatif. Sebaliknya anak yang tidak mampu 
berinisiatif akan menimbulkan rasa bersalah. Hurlock (2002) menjelaskan secara keseluruhan, 
rumah merupakan tempat belajar bagi keterampilan sosial. Pengalaman sosial awal dari 
lingkungan keluarga mencerminkan perilaku sosial dan sikap anak. Anak yang merasa ditolak 
oleh orang tua atau saudaranya mungkin menganut sikap kesyahidan (attitude of martyrdom) 
di luar rumah dan membawa sikap ini sampai dewasa. Anak-anak yang dibesarkan dalam 
lingkungan keluarga yang demokratis mungkin melakukan penyesuaian sosial yang paling 
baik. Mereka aktif  secara sosial dan mudah bergaul. Sebaliknya, mereka yang dimanjakan 
cenderung menjadi tidak aktif dan menyendiri. Anak-anak yang dididik dengan cara otoriter 
cenderung menjadi pendiam dan tidak suka melawan dan keingintahuan serta kreativitas 
mereka terhambat oleh tekanan orang tua. Anak-anak yang mempunyai hubungan dengan 
teman sebaya dan orang dewasa di luar lingkungan rumah tidak menyenangkan atau 
menakutkan, anak-anak akan kembali kepada anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan 
hubungan sosial mereka. Hal ini mengakibatkan sewaktu masa prasekolah, anak kurang 
berminat bermain dengan teman sebaya sehingga mendorong anak berperilaku sosial yang 
menetap, sikap sosial yang menetap dan partisipasi sosial yang kurang. 
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Hasil Mann Whitney U Test menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perkembangan 
psikososial antara anak TK dengan playgroup dan tanpa playgroup. Hal ini sesuai  dengan 
teori yang terdapat dalam Hurlock (2002), bahwa anak-anak sebelum Taman Kanak-kanak 
(nursery school), kelompok bermain (playgroup), pusat pengasuhan anak pada siang hari (day 
care center), atau Taman Kanak-kanak (kindergarten), biasanya mempunyai sejumlah 
besar hubungan sosial yang telah ditentukan dengan anak-anak yang umurnya sebaya. Anak 
yang mengikuti pendidikan prasekolah melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik 
dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. 

Hurlock (2002) tentang esensi sosialisasi, sikap anak–anak terhadap orang lain dan 
pengalaman sosial dan seberapa baik mereka dapat bergaul dengan orang lain sebagian 
besar akan tergantung pada pengalaman belajar selama bertahun-tahun awal kehidupan yang 
merupakan masa pembentukan. Apakah mereka akan belajar menyesuaikan diri dengan 
tuntutan sosial dan menjadi pribadi yang dapat bermasyarakat bergantung pada empat faktor 
yaitu pertama, kesempatan yang penuh untuk sosialisasi adalah penting karena anak-anak 
tidak dapat belajar hidup bermasyarakat dengan orang lain jika sebagian besar waktu mereka 
dipergunakan seorang diri, kedua, dalam keadaan bersama–sama anak-anak tidak hanya 
harus berkomunikasi dalam kata-kata yang dapat dimengerti orang lain, tetapi juga harus 
mampu berbicara tentang topik yang dapat dipahami dan menarik bagi orang lain, ketiga, anak 
akan belajar sosialisasi hanya apabila mereka mempunyai motivasi untuk melakukannya, 
keempat, metode belajar yang efektif dengan bimbingan adalah penting. Selain itu pengaruh 
kelompok sosial paling kuat terdapat pada masa kanak-kanak.  

Anak TK mempunyai kontak yang intensif dengan teman-teman sebaya. Anak pada 
kesempatan ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pada masa ini dalam pengalaman 
sosial seperti hasil penelitian Youniis dan Smollar (1985) dalam Haditomo (1998:183), 
menunjukkan betapa perlunya hubungan dengan peer dan teman-teman bagi perkembangan 
anak (teman setingkat perkembangan, tetapi tidak perlu sama umurnya). Hal ini cocok bagi 
anak umur pra sekolah, sehingga kebutuhan anak seumur ini biasanya selalu berusaha untuk 
menjadi anggota suatu kelompok, dimana kelompok semacam ini terdapat dalam Taman 
Kanak-Kanak. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin dini anak dapat masuk pada 
kelompok sosialnya makan semakin cepat pula anak mampu menyelesaikan tugas 
perkembangannya, sehingga ketrampilan perilaku sosial anak lebih cepat tercapai. Hal ini 
tentunya dapat diperoleh anak melalui lembaga pendidikan yang mempberikan fasilitas 
perkenalan dini anak tentang kebutuhan sosial melalui kehidupan didalam kelompok sebaya. 
Fasilitas ini tentunya dapat diperoleh melalui lembaga playgroup. Dengan demikian anak TK 
yang sebelumnya lebih dulu mampu melakukan interaksi dengan teman sebayanya akan lebih 
dulu mencapai ketrampilan sosial dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak 
mengikuti program playgroup disekolahnya.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Perkembangan psikososial anak TK dengan playgroup sebagian besar pada tingkat 
perkembangan yang baik. 

2. Perkembangan psikososial anak TK tanpa playgroup  sebagian besar pada tingkat 
perkembangan kurang baik. 

3. Ada perbedaan perkembangan psikososial antara anak TK dengan playgroup dan tanpa 
playgroup.  

 
Saran  

Beberapa saran yang diajukan adalah: 
1. Diharapkan Dinas Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Sosial 

menetapkan kebijakan tentang perlunya didirikan lembaga-lembaga yang mengelola 
pendidikan anak prasekolah melalui kelompok bermain baik di pedesaan maupun 
perkotaan.  

2. Diharapkan para guru di tempat pendidikan anak prasekolah, kelompok bermain, Taman 
Kanak-Kanak dan Tempat Penitipan Anak,  selalu meningkatkan kompetensi dalam 
bidangnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan perkembangan anak pada masa 
prasekolah, guna membantu dalam memberikan asuhan pada kelompok anak umur pra 
sekolah dalam mencapai perkembangan sosial yang optimal.  

3. Diharapkan para bidan lebih meningkatkan pelayanan kepada anak prasekolah dalam 
memberikan pelayanan stimulasi langsung dan juga meningkatkan pendidikan kepada 
masyarakat tentang pentingnya pemberian stimulasi bada anak prasekolah. 

4. Diharapkan orang tua menjadikan playgroup sebagai pilihan dalam menentukan pendidikan 
secara dini untuk melengkapi asuhan anak di samping pendidikan dirumah yang telah 
diberikan secara optimal oleh orangtuanya sendiri. 

5. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut dengan lebih mengendalikan kelompok variabel serta 
mengkolaborasikan kelompok variabel lain sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat, 
selain juga memperbesar populasi serta metodologi lain. 
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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN SUAMI TENTANG HAK-HAK REPRODUKSI 
DENGAN PERAN SUAMI DALAM PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI  

DI WILAYAH PUSKESMAS NGUJUNG MAGETAN TAHUN 2008 
Subagyo*, Akira Rosaria Arisandi*, Astuti Setiyani * 

 
ABSTRAK 

 
Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi pelayanan lengkap yang mencakup 

penanganan terhadap sistem, fungsi, dan proses reproduksi seseorang, baik pria/suami 
maupun perempuan/istri. Suami dan istri dalam program kesehatan reproduksi mempunyai 
peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksinya 
termasuk keluarga berencana dan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adakah hubungan antara pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi dengan 
peran suami dalam program kesehatan reproduksi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Subyek penelitian adalah suami yang memiliki anak 0-1 
tahun. Sampel dipilih dengan cluster sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner. Analisis data secara analitik yaitu menggunakan uji statistik Kendall’s-tau, diperoleh 
hasil uji (τ)=0,577 dan nilai p=0,000; sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara 
pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi dengan peran suami dalam program 
kesehatan reproduksi. Semakin tinggi pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi 
semakin tinggi pula peran suami dalam program kesehatan reproduksi. Berdasarkan teori 
yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang tinggi 
meningkatkan peran suami dalam kesehatan reproduksi, sehingga mendukung terciptanya 
keluarga yang berkualitas, maka disarankan kepada para suami agar selalu meningkatkan 
pengetahuan tentang hak-hak reproduksi dan perperan serta aktif dalam program kesehatan 
reproduksi. 

 
Kata kunci : pengetahuan, hak, peran, kesehatan reproduksi. 
 

*= Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  
 
PENDAHULUAN 
 

Hak-hak reproduksi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan ICPD (1994) di 
Kairo maupun FWCW (1995) di Beijing, mengakui hak-hak reproduksi sebagai bagian yang 
tak terpisahkan dan mendasar dari kesehatan reproduksi dan seksual. Hak-hak reproduksi 
merupakan bentuk perlindungan bagi setiap individu, serta prakondisi untuk memperoleh hak-
hak lainnya tanpa diskriminasi. Hak-hak reproduksi mengawasi pemerintah dalam mematuhi 
dokumen-dokumen HAM, misalnya tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, pelayanan 
kesehatan dan sosial yang menyebabkan kematian ibu (Adrina dkk, 1998). Menurut Survei 
Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 
adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Depkes menargetkan pada tahun 2009 
AKI menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup 
(Nurwitri, 2006). Selain dari hal tersebut, dominasi lelaki dalam setiap kebijaksanaan 
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reproduksi pulalah yang dituduh menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu di pedesaan 
(Anggraeny, 2006). 

Di daerah pedesaan seperti di Kecamatan Maospati belum ada fakta yang menyatakan 
peran suami dalam kesehatan reproduksi rendah. Namun menurut data laporan tahunan 
Puskesmas Ngujung, cakupan pelayanan kesehatan reproduksi yang masih rendah di 
antaranya adalah partisipasi pria dalam KB yang merupakan bagian dari kesehatan 
reproduksi. Partisipasi pria dalam Keluarga Berencana di Puskesmas Ngujung tahun 2007 
memiliki persentase sebesar 12%. Sementara untuk peran dalam kesehatan reproduksi belum 
diketahui secara keseluruhan sehingga menarik untuk diteliti. 

Hak-hak reproduksi berarti pasangan dan individu berhak untuk memutuskan apakah 
dan kapan mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Hak-hak 
reproduksi berlaku untuk semua perempuan dan laki-laki dewasa, tanpa memandang status 
kewarganegaraan (Wiknjosastro dkk, 2004). 

Rendahnya   peran  suami  dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu komitmen politis dan 
strategi dari para penentu kebijakan tentang peran pria dalam program kesehatan reproduksi 
dan KB, faktor sosial budaya yang bias gender sehingga menyebabkan kekurang pedulian 
laki-laki terhadap masalah kesehatan reproduksi, terbatasnya informasi dan fasilitas 
pelayanan kesehatan reproduksi bagi laki-laki, rendahnya pengetahuan tentang hak-hak 
reproduksi perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender. Pada penelitian ini penulis 
menekankan pada poin empat, yaitu rendahnya pengetahuan tentang hak-hak reproduksi. 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan suami 
tentang hak-hak reproduksi dengan peran suami dalam kesehatan reproduksi. Secara khusus 
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi 
dan peran suami dalam program kesehatan reproduksi, menganalisis hubungan antara 
pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi dengan peran suami dalam program 
kesehatan reproduksi. 

 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian adalah analitik. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Puskesmas 
Ngujung, Kabupaten Magetan. Subyek pada penelitian ini adalah pria yang sudah menikah 
dan mepunyai anak umur 0-1 tahun sebanyak 283 orang. Cara penetapan desa sebagai 
sampel  dilakukan secara random. Teknik yang digunakan adalah cluster sampling 
(kelompok/gugus). Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner pada 
responden. Sebelum digunakan, kuesioner diuji cobakan pada responden yang memiliki 
karakteristik yang sama dengan subyek penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan 
teknik korelasi Pearson product moment. Data yang terkumpul semua diperiksa 
kelengkapannya, diberi skor, kemudian ditabulasi. Skoring untuk penarikan kesimpulan 
ditentukan dengan membandingkan skor maksimal. Kriteria patokan penilaian dikategorikan 
menjadi tiga tingkatan yaitu tinggi, cukup, dan rendah sesuai pengelompokkan. Analisis data 
penelitian ini yaitu analisis bivariat dengan menggunakan rumus korelasi Kendall’s-tau. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
Berdasarkan rekapitulasi data kuesioner yang dikumpulkan terhadap 74 suami mengenai 

pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi didapatkan hasil, sejumlah 22 orang (29,7%) 
memiliki pengetahuan tentang hak-hak reproduksi dengan kriteria rendah, sejumlah 24 orang 
(32,4%) memiliki pengetahuan tentang hak-hak reproduksi dalam kriteria cukup, dan sejumlah 
28 orang (37,28%) dalam kriteria tinggi.  

Data peran suami dalam program kesehatan reproduksi diperoleh sejumlah 15 orang 
(20,3%) suami masuk dalam kriteria memiliki peran yang rendah, sejumlah 22 orang (29,7%) 
suami masuk dalam kriteria memiliki peran yang cukup, dan sejumlah 37 orang (50%) suami 
masuk dalam kriteria memiliki peran yang tinggi.  

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa, koefisien korelasi sebesar 0,577 
(kriteria korelasi Kendall,s Tau nilai r adalah 0,4-0,6). Hasil tersebut menunjukkan adanya 
hubungan yang cukup kuat antara pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi dengan 
peran suami dalam program kesehatan reproduksi. Hasil uji korelasi didapatkan pula nilai 
signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut menunjukkan bahwa Sig. (2_tailed) < α yang 
digunakan yaitu 0,05 yang berarti membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi dengan peran suami dalam program 
kesehatan reproduksi. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang hak-
hak reproduksi semakin tinggi pula peran dalam program kesehatan reproduksi. 
 
Pembahasan 

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar suami dapat menjawab pertanyaan 
tentang hak-hak reproduksi dengan benar. Pada pokok bahasan kebebasan menentukan 
jumlah dan jarak anak dapat dijawab dengan benar oleh sebagian besar suami. Hal ini berarti 
bahwa sebagian besar suami sudah memahami  dan mempunyai pengertian bahwa 
perempuan berhak untuk menentukan jumlah dan jarak anak. Hal ini senada dengan hasil 
FWCW (1995) di Beijing bahwa hak-hak reproduksi berarti pasangan dan individu berhak 
untuk memutuskan apakah dan kapan mereka ingin memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan 
dan kekerasan. 
 Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai hal kebebasan dan keamanan 
diperoleh bahwa hanya sebagian kecil suami yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 
Berdasar kenyataan tersebut, bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pengambilan 
keputusan untuk dirinya. Hal ini sesuai dengan adanya isyu dalam kesehatan reproduksi 
bahwa perempuan tidak memiliki akses untuk mangambil keputusan tentang keselamatan 
dirinya sehingga di saat darurat misalnya rujukan karena komplikasi kehamilan dan persalinan 
tidak dapat segera dilakukan karena harus menunggu keputusan dari keluarga atau suami 
sehingga mengakibatkan keterlambatan rujukan. Keterlambatan rujukan akan mengakibatkan 
keterlambatan penanganan komplikasi obstetri sehingga memberikan kontribusi terhadap 
kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan, dan nifas. 

 Pertanyaan yang berhubungan dengan hak membangun dan merencanakan keluarga, 
tidak bisa dijawab dengan benar oleh sebagian besar suami. Hal ini menunjukkan bahwa 
mungkin pernyataan yang menyatakan bahwa peran pria dalam Keluarga Berencana yang 
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masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hak membangun dan 
merencanakan keluarga tersebut. Beberapa hasil penelitian mendukung bahwa rendahnya 
partisipasi pria dalam KB terkait dengan banayk faktor, antara lain karena akses informasi 
sangat terbatas. Keterbatasan materi informasi tentang partisipasi pria/suami dalam KB dan 
kesehatan reproduksi memang diakui oleh pelaksana di lapangan maupun para pria/suami, 
sehingga pengetahuan para pria/suami tentang partisipasi pria sangat terbatas sekali. Sebab 
kedua adalah karena terbatasnya akses pelayanan. Belum semua suami mengetahui dimana 
tempat pelayanan MOP dilakukan, mengingat informasi tempat pelayanan tidak/belum 
disebarluaskan ke seluruh lapisan maysarakat. Selain itu ketersediaan dukungan jaringan 
pelayanan KB pria (vasektomi) masih terbatas pada tempat pelayanan. Sebab ketiga adalah 
akses dukungan sosial budaya yang masih menghambat kesertaan pria/suami. Masalah sosial 
budaya dan dukungan tokoh masyarakat (formal dan informal) tokoh agama maupun 
dukungan dari para istri masih menjadi kendala untuk meningkatkan kesertaan suami dalam 
ber KB (BKKBN; 2004:7-10). 

Tentang hak pelayanan dan perlindungan kurang terjawab secara benr, kemungkinan 
hal ini dikarenakan persepsi suami yang pernah mengalami komplikasi tidak mendapatkan 
ganti rugi. Padahal perlindungan terhadap pelayanan Keluarga Berencana termasuk dalam 
hak-hak reproduksi. 

Dengan tingginya pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi maka diharapkan pula 
dapat meningkatkan peran suami dalam program kesehatan reproduksi karena pengetahuan 
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran suami dlam kesehatan 
reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peran suami dalam program 
kesehatan reproduksi masuk dalam kategori tinggi dan dapat diketahui dari data, yaitu 
mayoritas suami menjawab “ya” pada sebagian besar item pertanyaan. Pada pokok bahasan 
peran merencanakan keluarga, peran memperhatikan ibu hamil, peran memastikan persalinan 
yang aman, dan peran membantu setelah melahirkan sebagian besar suami menjawab “ya”. 

Dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan yang mempengaruhi peran aktif suami 
telah dilakukan; yang mana kegiatan tersebut meliputi perencanaan keluarga dimana suami 
bersama dengan pasangannya merencanakan keluarga, menentukan jumlah anak, kapan 
isteri hamil dan metode KB yang dipakai. Kegiatan yang lain adalah aktif dalam penggunaan 
kontrasepsi dimana pria dapat memilih metode kontrasepsi seperti kondom dan vasektomi. 
Bila disepakati isteri yang menggunakan maka pria dapat berperan serta aktif dengan cara, 
mengingatkan pasangan, misalnya dalam meminum pil KB, waktu suntik KB, atau menghitung 
waktu subur isteri, membawa   isteri   ke   fasilitas   pelayanan   kesehatan   untuk   mendapat 
pelayanan kontrasepsi dan bila ada efek samping, serta memperhatikan kesehatan ibu hamil.  

Saat isteri hamil peran suami adalah dapat menjamin istrinya mendapatkan pelayanan 
antenatal dengan baik dan teratur, memperoleh makanan bergizi dan cukup istirahat, merasa 
tenang dan bahagia, memperoleh persediaan biaya persalinan dan rujukan ke Rumah Sakit 
bila terjadi komplikasi, diajak bicara tentang siapa yang akan menolong   persalinan   oleh 
bidan/dokter, mempelajari  gejala komplikasi  bersama  dan  sejak  awal  menyusun rencana 
transportasi ke rumah sakit bila terjadi komplikasi diantar dan didampingi sesuai kebutuhan, 
memastikan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan. Pria juga harus dapat menjamin 
bahwa bidan/dokter yang menolong persalinan, menyediakan dana, perlengkapan maupun 
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transportasi yang dibutuhkan, mendampingi  selama proses persalinan berlangsung dan 
mendukung upaya rujukan bila diperlukan, membantu setelah bayi dilahirkan. 

Setelah bayi dilahirkan suami dapat berperan mendorong isterinya untuk segera 
menyusui bayinya, menjamin tersedianya makanan bergizi, membantu pekerjaan rumah 
tangga yang cukup berat seperti mencuci   pakaian, membantu memelihara bayi seperti 
memandikan, mengganti popok, membawa bayi untuk imunisasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan suami tentang hak-
hak reproduksi dengan peran suami dalam kesehatan reproduksi cukup kuat (bukan sangat 
kuat). Hal ini terjadi karena faktor yang mempengaruhi peran suami dalam program kesehatan 
reproduksi bukan hanya dari segi pengetahuan belaka. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
peran suami antara lain komitmen politis dan strategis dari para penentu kebijakan tentang 
peran pria dalam kesehatan reproduksi dan KB, faktor sosial budaya, dan akses terhadap 
informasi dan sarana kesehatan.  
 
SIMPULAN DAN SARAN; 
 

Simpulan  
Sebagian kecil suami memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang hak-hak 

reproduksi dan peran yang rendah dalam program kesehatan reproduksi. Terdapat hubungan 
antara pengetahuan suami tentang hak-hak reproduksi dengan peran suami dalam program 
kesehatan reproduksi. Semakin tinggi pengetahuan tentang hak-hak reproduksi semakin tinggi 
pula peran dalam program kesehatan reproduksi. 
 
Saran 

Puskesmas Ngujung hendaknya melibatkan peran serta suami dalam pencegahan 
masalah kesehatan reproduksi serta sosialisasi tentang hak-hak reproduksi perempuan secara 
berkesinambungan dalam Puskesmas maupun di masyarakat. Kepada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Magetan dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan 
reproduksi salah satu upayanya dengan memperhatikan pengetahuan suami tentang hak-hak 
reproduksi perempuan dan melibatkan peran suami dalam program kesehatan reproduksi. 

Para suami hendaknya tetap meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak reproduksi 
perempuan dan berperan serta aktif dalam program kesehatan reproduksi. Perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut mengenai peran suami dalam program kesehatan reproduksi dengan 
rancangan penelitian yang berbeda dengan tujuan supaya lebih dapat mengamati secara 
lengkap peran-peran yang dilakukan oleh suami sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih 
akurat. Variabel peranpun masih sangat umum sehingga masih perlu dikhususkan lagi 
misalnya peran dalam antenatal care, pencegahan anemia, persiapan persalinan dan lain-lain. 
Hal ini untuk lebih mengetahui peran suami secara lebih spesifik. 
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ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN  
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) 

(Studi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang) 
Mohammad Choirin* 

 
ABSTRACT 

 

One of the four nutritional problems in Indonesia is Iodine Deficiency. Iodine Deficiency is 
a group of symptons which occur because of lack of Iodine elements continuously and in a 
long period. Iodine is needed by everyone, especially during the growth of fetus, baby and 
teanager. Iodine Deficiency will cause the physical growth disturbed and intelligence low so 
human resource qualities become worse. This research is aimed at analyzing the factors whici 
are related to Iodine Deficiency  in Desa Sejat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang 
(Sejati Village, Camplong Sub District Sampang Regency). 

This is a survey  analytic case control research with retrospective approach. The 
population are the mothers whose children suffer from Iodine Deficiency (70 cases) and the 
ones whose children do not suffer from Iodine Deficiency  as a control group (70). They are 
taken in propositional stratified random sampling. Data collection is in the forms of questinaire, 
interviews, observations and salt testing. Data analysis is done in the test of logistik regression 
statistiks.  

Based on the result of research 0.05, it can be conluded that there is no correlation 
between knowledge, attitudes, acts and goitrogonic food consumed by the family of case 
group and that of control group. 94.3 % of the families do not have knowledge on Iodine salts 
related to Iodine Deficiency, attitudes 52.85 % agrees, and acts 87.85 of families are mistakes 
in storing and using Iodine salts and 53.6 of families seldom consume goitronic zat. 68.2 
important people do not have knowledge on Iodine salts related to Iodine Deficiency . Attitudes 
90.9 % Important people agree, 70% salt sellers do not have knowledge on Iodine salts 70% 
agree to Iodine salts. 51.42 % families in Desa Sejati consume Iodine salts everyday. 77.77% 
Iodine salts which are in Desa Sejati are good enough in quality. 

Suggestion: Continuous health advocating and conselling on Iodine salts need to be 
increased so that it can decrease Iodine Deficiency  prevalance in Desa Sejati Kecamatan 
Camplong Kabupaten Sampang (Sejati Village, Camplong Sub District Sampang Regency). 

 
Key Words: Factors, Iodine Deficiency  occurances 
 

*= Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 

PENDAHULUAN   
 

Latar Belakang 
Tujuan Pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap penduduk dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal serta berupaya untuk 
menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu sebagai 
sasaran pembangunan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. 
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Salah satu masalah kesehatan yang sampai saat ini diprioritaskan oleh pemerintah 
adalah masalah pangan dan gizi, mengingat masalah pangan dan gizi merupakan hal yang 
bersifat kompleks dan menyentuh kebutuhan dasar serta menyangkut hak asasi manusia 
sehingga memerlukan perhatian yang serius penanganannya. Di Indonesia dan negara 
berkembang lainnya masalah gizi utama didominasi oleh masalah Kurang Energi Protein 
(KEP), Anemi Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Kurang 
Vitamin A (KVA). Status gizi masyarakat dapat diamati dari prevalensi keempat masalah 
penting tersebut (Supariasa, 2001). GAKY merupakan masalah yang serius mengingat 
dampak secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi kelangsungan hidup 
dan kualitas sumber daya manusia yang mencakup, aspek perkembangan kecerdasan, aspek 
perkembangan sosial, dan aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan selanjutnya  istilah 
defisiensi yodium yang dahulu diidentikkan dengan Gondok Endemik dan Kretin diganti 
dengan istilah GAKY (Djokomoeljanto, 1996). Dampak GAKY akan menghambat tujuan 
pembangunan nasional karena berkaitan dengan penurunan kualitas sumber daya manusia. 
Berdasarkan data UNDP tahun 2007 Human Development Index (HDI) Indonesia berada pada 
urutan 108 dari 177 negara, termasuk pada negara dengan level medium Human 
Development Index. Dampak negatif dari GAKY terhadap kelangsungan hidup manusia dapat 
terjadi mulai dari dalam kandungan hingga pada orang dewasa, jika dampak ini terjadi sejak 
masih dalam kandungan maka akan berisiko antara lain terjadinya keguguran (abortus), lahir 
mati, cacat bawaan,. Untuk mencegah hal itu terjadi maka upaya pendidikan kesehatan 
mengenai masalah GAKY serta pemberian keterampilan tentang cara untuk menguji kualitas 
garam beryodium yang benar dapat dilakukan sedini mungkin antara lain pada kelompok 
Wanita Usia Subur (WUS). Wanita Usia Subur (WUS) adalah salah satu kelompok yang 
menjadi sasaran dalam upaya penanggulangan masalah GAKY. WUS mempunyai peranan 
penting dalam mempersiapkan calon generasi penerus yang berkualitas baik, oleh karena itu 
upaya penanggulangan GAKY sebaiknya dilakukan pada tahap ini sebelum WUS tersebut 
merencanakan kehamilan atau memasuki tahap rumah tangga baru. Upaya pencegahan 
GAKY pada kelompok WUS bertujuan untuk mencegah terjadinya defisiensi yodium yang 
akan mengakibatkan masalah pada tumbuh kembang WUS tersebut, juga untuk mencegah 
timbulnya akibat yang merugikan khususnya kelahiran bayi kretin. 

Hasil pemetaan GAKY nasional pada tahun 1998 prevalensi gondok di Jawa Timur 
cukup tinggi, dari 37 kabupaten / kota yang ada semuanya termasuk daerah endemik gondok, 
meskipun termasuk endemik ringan dan sedang. Demikian juga hasil survei GAKY tahun 1999 
di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten 
Sampang prevalensi TGR bervariasi dari yang terendah 1,6% di Kecamatan Sreseh sampai 
yang tertinggi 25,5% di Kecamatan Robatal. Namun setelah berselang 5 tahun terjadi suatu 
perubahan yang cukup memprihatinkan, hal ini dapat dilihat hasil tahun 2004 menunjukkan 
bahwa rata – rata prevalensi TGR kabupaten Sampang termasuk endemik berat (32,1%).   

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanganan terhadap masalah ini agar dampak 
yang akan ditimbulkan tidak menjadi lebih parah lagi. Secara geografis Kabupaten Sampang 
khususnya wilayah selatan dan utara termasuk daerah pantai yang banyak menghasilkan 
aneka ragam hasil laut yang seharusnya kaya dengan kandungan yodium, Bahkan di wilayah 
selatan yakni di desa Sejati Kecamatan Camplong, selain penduduknya banyak yang menjadi 
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nelayan di desa tersebut juga terdapat gudang dan pabrik garam, namun data yang ada 
menunjukkan bahwa desa Sejati termasuk daerah endemik berat dengan prevalensi TGR 
36,7%. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 
Sejati Kecamatan Camplong Sampang. 

Dari hasil Skrining terhadap siswa kelas 2 sampai kelas 6 SDN dan Madrasah 
Ibtidaiyah Desa Sejati tanggal 3 sampai 10 Nopember 2008 terhadap 438 siswa yang 
diperiksa terdapat 102 anak mengalami pembesaran kelenjar tiroid ( TGR 23,28 % ).  
 
Tujuan Penelitian  
1. Menganalisis hubungan pengetahuan keluarga tentang garam yodium dengan kejadian 

GAKY  
2. Menganalisis hubungan sikap keluarga tentang garam yodium dengan kejadian   GAKY  
3. Menganalisis hubungan pola konsumsi garam dalam keluarga dengan kejadian GAKY 
4. Menganalisis hubungan bahan makanan mengandung zat goitrogenik yang sering 

dikonsumsi keluarga dengan kejadian GAKY 
5. Mendiskripsikan  pengetahuan dan sikap penjual garam tentang garam yodium dan  GAKY  
6. Mendiskripsikan pengetahuan dan sikap tokoh masyarakat tentang garam yodium dan 

GAKY  
7. Mendiskripsikan alur peredaran garam beryodium sampai ke masyarakat 
8. Mendiskripsikan kualitas garam yodium yang beredar  

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN  

 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sejati wilayah kerja Puskesmas Camplong, 

Kab.Sampang, pada bulan Pebruari 2008 sampai Maret 2009. Jenis penelitian ini adalah 
survei analitik dengan rancangan case control. Populasi penelitian adalah: 1) ibu yang 
anaknya menderita GAKY (102 anak). 2) ibu yang anaknya tidak menderita GAKY (sebagai 
Kontrol) yang ada di Desa Sejati. Teknik proporsional stratified random sampling diterapkan 
untuk mengambil sampel yang besarnya ditentukan dengan rumus: 
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Ada 10 variabel independen yaitu: 1) pengetahuan keluarga/ ibu, 2) sikap keluarga, 3) 
pola konsumsi garam, 4) konsumsi zat goitrogenik, 5) pengetahuan tokoh masyarakat, 6) 
sikap tokoh masyarakat, 7) pengetahuan penjual garam, 8) sikap penjual garam, 9) alur 
peredaran garam, 10) kualitas garam. Sedangkan variabel dependen hanya ada satu yaitu 
kejadian GAKY. 

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut: 
1. Data pengetahuan, sikap dan tidakan keluarga  dalam penggunaan garam beryodium serta 

makanan yang mengandung zat goitrogenik, dikumpulkan melalui observasi, wawancara 
dan penyebaran kuesioner terhadap ibu ibu rumah tangga  



Edisi Khusus Hari Kesehatan Nasional, November 2010                                     ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   46 

2. Data pengetahuan dan sikap tokoh masyarakat berkaitan dengan garam beryodium dan 
kejadian GAKY dikumpulkan melalui  wawancara  dan pengisian kuesioner terhadap 10 
tokoh informal dan 10 tokoh formal 

3. Data distribusi garam yodium di tingkat penjual/ warung di desa, dikumpulkan melalui 
wawancara terhadap seluruh warung/ penjual garam yang ada  di desa Sejati. 

4. Data mutu garam dikumpulkan melalui test garam yang dikonsumsi keluarga di rumah 
Pada tahap analisis data dilakukan deskripsi data berupa distribusi frekuensi 

menggunakan tabel kontingensi, dilanjutkan dengan uji regresi logistik, dengan α= 0,05.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Data hasil penelitian secara deskriptif maupun hasil uji regresi logistik disajikan pada 
Tabel 1 sampai dengan Tabel 9 dan Gambar 1. 

 
Tabel 1. Distribusi Kejadian GAKY Menurut Pengetahuan Responden  

Tentang Garam Beryodium di Desa Sejati Pebruari 2009 

Kelompok  Tingkat pengetahuan Total 

kurang % Cukup % Baik % n % 

Kasus  67 95,7 2 2,85 1 1,43 70 100 

Kontrol  65 92,8 3 4,30 2 2,85 70 100 

Total 132 94,3 5 3,6 3 2,1 140 100 

Uji statistik Regresi Logistik              α  = 0,05              p = 0,725  >  α  = 0,05   

 
Tabel 2. Distribusi Kejadian GAKY Menurut Sikap Responden  

Terhadap Garam Beryodium di Desa Sejati Pebruari 2009 

Kelompok Sikap  total 

Setuju  % Tidak setuju % n % 

Kasus  39 55,72 31 44,28 70 100 

Kontrol  35 50 35 50 70 100 

Total 74 52,9 66 47,1 140 100 

Uji statistik Regresi Logistik  α  = 0,05              p = 0,255  >  α  = 0,05   

 
Tabel 3. Distribusi Kejadian GAKY Menurut Pola Konsumsi Garam Beryodium 

di Desa Sejati Pebruari 2009 

Kelompok Pola konsumsi garam yodium total 

Benar  % Salah  % n % 

Kasus  7 10 63 90 70 100 

Kontrol  10 14,28 60 85,72 70 100 

Total 17 12,1 123 87,9 140 100 

Uji statistik Regresi Logistik α  = 0,05               p = 0,519  >  α  = 0,05   
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Tabel 4. Distribusi Kejadian GAKY Menurut Kandungan Zat Goitrogenik 
di Desa Sejati Pebruari 2009 

Kelompok Makanan mengandung zat goitrogenik  total 

Sering  % Jarang  % n % 

Kasus  29 41,43 41 58,57 70 100 

Kontrol  36 51,43 34 48,57 70 100 

Total 65 46,4 75 53,6 140 100 

Uji statistik Regresi Logistik α  = 0,05              p = 0,207  >  α  = 0,05   

 
Tabel 5. Distribusi Tingkat Pengetahuan Penjual Garam Tentang Garam Yodium 

di Desa Sejati bulan Pebruari 2009 

No  Tingkat pengetahuan Jumlah % 

1 Baik  3 30 

2 Kurang  7 70 

 Total  10 100 

 
Tabel 6. Distribusi Sikap Penjual Garam Terhadap Garam Yodium  

di Desa Sejati bulan Pebruari 2009 

No  Sikap penjual garam  Jumlah % 

1 Setuju  7 70 

2 Tidak setuju 3 30 

 Total 10 100 

 
Tabel 7. Distribusi Pengetahuan Tokoh Masyarakat Tentang Garam Yodium  

di Desa Sejati bulan Pebruari 2009 

No  Tingkat pengetahuan Jumlah % 

1 Baik  7 31,8 

2 Kurang  15 68,2 

 Total  22 100 

 
Tabel 8. Distribusi Sikap Tokoh Masyarakat Terhadap Garam Yodium  

di Desa Sejati bulan Pebruari 2009 

No  Sikap Tokoh  Jumlah % 

1 Setuju  20 90.9 

2 Tidak setuju  2 9,1 

 Total  22 100 
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Gambar 1. Alur Peredaran Garam dari Produsen Sampai ke Konsumen  
Di Desa Sejati Tahun 2009.    

                                                                                                                                                                                                                                                 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Kadar Yodium pada Garam Yodium 

di Desa Sejati Pebruari 2009 

No Kandungan yodium Jumlah % 

1 Cukup 46 63,9 

2 Kurang 26 36,1 

3 Tidak ada 0 0 

 Total 72 100 

 
Pembahasan 

 
KEJADIAN GAKY 

Ada dugaan bahwa pada masa sekarang, konsumsi makanan pada generasi muda 
mulai bergeser kepada protein bersumber daratan, misalnya telur ayam, daging ayam , daging 
sapi dimana kadar yodium hewan tersebut jauh lebih rendah bila dibandaningkan dengan 
bahan makanan yang bersumber dari hasil laut (marine based), Hal ini sesuai dengan 
pendeapat Hetzel (1987) bahwa ikan laut / cumi - cumi kadar yodiumnya sangat tinggi bila 
dibandingkan dengan makanan bersumber dari daratan. Selain itu garam beryodium yang 
dikonsumsi baru 51,42 % suatu jumlah yang masih jauh dari target yang diharapkan pada 
tahun 2010 , yakni konsumsi garam yodium > 30 ppm mencapai 90 % (Dep Kes RI 2001). 
Sedangkan 25 – 30 tahun yang lampau ketika generasi orang tua mereka pada usia yang 
sebaya dengan mereka , tingkat konsumsi proteinnya lebih kaya yodium , karena bersumber 
kelautan yaitu ikan laut meskipun saat itu garam yang digunakan belum mengandung yodium. 
Sedangkan penurunan dari kategori endemik berat ke kategori endemik sedang dugaan 
peneliti adalah disebabkan karena 1) meningkatnya mobilitas penduduk akibat perbaikan 

PRODUSEN GARAM 

DISTRIBUTOR GARAM 

PASAR TOKO /SUB AGEN  

TAMBAK GARAM  PEDAGANG KELILING 
(MOBIL) 

KONSUMEN  WARUNG  
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sarana dan prasarana transportasi sehingga banyak penjaja makanan yang keluar masuk 
desa / kampung , seperti penjual bakso, roti, pentol dan lain lain dimana mereka telah 
menggunakan bahan penyedap / garam beryodium. 2) meningkatnya konsumsi makanan 
instant khususnya mie instan yang juga menggunakan garam yodium. 3) serta adanya 
program garam beryodium pemerintah, walaupun belum seluruh masyarakat memngetahui / 
melaksanakannya. 
 
HUBUNGAN ANTAR VARIABEL KASUS DAN VARIABEL KONTROL 
 Berdasarkan hasil uji statistik Regresi Logistik dari ke 4 ( empat ) variabel yang diteliti 
yaitu variabel pengetahuan , variabel sikap, variabel pola konsumsi garam yodium serta 
variabel makanan mengandung zat goitrogenik didapatkan hasil bahwa P hitung dari ke 4 
variabel tersebut semuanya lebih besar dari 0,05 . sehingga H 1 ditolak, dengan demikian 
berarti tidak ada hubungan antara ke 4 variabel pada kelompok kasus dengan kelompok 
Kontrol tersebut dengan kejadian GAKY di Desa sejati kecamatan Camplong. Hal ini 
disebabkan karena : 
1) Selain variabel tersebut masih ada variabel lain  yang dapat menyebabkan terjadinya GAKY 
, dimana variabel tersebut tidak termasuk variabel dalam penelitian ini, misalnya keturunan, 
sesuai dengan pendapat Noor Nasri Noor (1997) bahwa ada hubungan garis keturunan dan 
antar keluarga yang jelas pada penyakit gondok, Diabetes dan asma serta dipengaruhi juga 
oleh cara hidup atau sosial. 
2) Populasinya hanya satu desa, dimana antara variabel kasus dan Kontrol sangat homogen 
baik dalam hal perilaku , keadaan geografis , social budaya dan lain sebagainya.oleh karena 
itu kemungkinan faktor lain seperti  kerentanan / kekebalan individu sangat mempunyai 
peranan yang cukup dominan dalam menimbulkan GAKY di Desa Sejati . 
 
HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEJADIAN GAKY 

Tingkat pengatahuan ibu yang rendah dapat menyebabkan pemilihan bahan pangan 
yang salah misalnya sering mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung zat goitrogenik 
atau pemilihan serta penggunaan garam yang salah sehingga dapat mempertinggi resiko 
terjadinya GAKY. Pengetahuan ibu rumah tangga yang kurang akan dapat menimbulkan 
beberapa macam permasalahan seperti pemilihan jenis makanan yang kurang beragam, cara 
memperlakukan bahan dalam pengolahan yang tidak benar sehingga banyak zat gizi yang 
hilang (Khumaidi, 1994) 
 
HUBUNGAN SIKAP DENGAN KEJADIAN GAKY  

 Alasan yang setuju dengan penggunaan garam yodium pada umumnya setelah mereka 
tahu akibat bila kekurangan yodium, sedangkan yang tidak setuju umumnya karena garam 
grosok lebih mudah didapat , mudah digunakan, harganya murah, sedangkan alasan kualitas 
garam yang baik belum menjadi pertimbangan utama. Pendapat Azwar S, (2000) bahwa ada  
beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah (1) Pengalaman pribadi, apa 
yang telah/sedang dialami mempengaruhi atau sebagai dasar terbentuknya sikap. (2) 
Pengaruh orang lain; orang sekitar kita merupakan komponen sosial yang mempengaruhi 
sikap. (3) Pengaruh kebudayaan ; budaya dimana ia tinggal berpengaruh terhadap 
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pembentukan sikap. (4) Media massa ; media massa mempunyai pengaruh besar terhadap 
pembentukan kepercayaan orang yang berpengaruh pula terhadap pembentukan sikap. (5) 
Lembaga pendidikan; Lembaga pendidikan termasuk lembaga agama mempunyai pengaruh 
terhadap pembentukan sikap karena keduanya meletakkan konsep moral dalam diri individu. 
(6) Pengaruh emosional;  
 
HUBUNGAN POLA KONSUMSI GARAM YODIUM DENGAN KEJADIAN GAKY 
 Kebiasaan ini terbentuk secara turun temurun dari generasi ke generasi. suatu pola 
konsumsi pangan diperoleh karena terjadi berulang-ulang (food consumptive behavior). 
Kebiasaan makan juga menunjukkan tindakan manusia. (What people do and practice) 
terhadap makan dan makanan diperuhi oleh pengetahuan (what people think) dan perasaan 
(what people feel) serta persepsi (what people perceive) tentang hal itu. 

Garam beryodium merupakan salah satu intervensi yang diharapkan secara jangka 
panjang dapat mengurangi prevalensi GAKY. Dengan kata lain bahwa masyarakat dituntut 
untuk merubah kebiasaan yang telah bertahun tahun mereka kerjakan, sedangkan mereka 
merasa tidak ada masalah dengan tindakannya, sehingga sebagian masyarakat ada yang 
tidak setuju dengan cara yang baru / ada yang mengerjakan dengan terpaksa, hal ini 
mengingat keuntungan yang didapatkan dari perubahan tersebut / mengkonsumsi garam 
yodium tidak dirasakan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sebagian 
keluarga memasak garam dengan cara memasukkan garam pada makanan yang belum 
matang atau diulek bersama dengan bumbu. Menurut Arhya (1996) penggunaan bumbu-
bumbu untuk memasak seperti cabai, merica, ketumbar, asam  atau cuka akan menurunkan 
kandungan kadar yodium.  
 
HUBUNGAN KANDUNGAN ZAT GOITROGENIK DENGAN KEJADIAN GAKY  
 Meskipun masyarakat desa Sejati jarang mengkonsumsi zat goitrogenik, namun 
masyarakat Desa Sejati juga jarang mengkonsumsi sumber makanan yang  berasal dari hasil 
laut yang kaya akan kandungan yodium, meskipun sebagian masyarakatnya bekerja sebagai 
nelayan, Hal ini disebabkan karena pengaruh sistem perekonomian / tata niaga yang ada, 
serta demi pemenuhan kebutuhan pokok yang lain sehingga sebagian besar hasil tangkapan 
ikan langsung dijual dipasar, bahkan ada yang sudah dijual pada tengkulak di tengah laut, 
akibatnya mereka jarang mengkonsumsi ikan laut, kalaupun ada tapi yang kualitasnya kurang 
baik atau sisa, sedangkan yang kualitasnya lebih baik dijual ke pengepul untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang lain,dan masyarakat sendiri malah banyak yang membeli tahu, tempe 
serta telur ayam buras yang banyak dijual dipasar setempat. Di daerah endemik gondok 
kebanyakan masyarakatnya lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati dengan kuantitas 
dan frekuensi cukup besar dibandingkan dengan makanan hewani, hal ini berpengaruh pada 
asupan yodium yang sedikit dalam tubuh.  
 
PENGETAHUAN PENJUAL GARAM  
 Selama ini peraturan Daerah tentang larangan pengedaran garam yang tidak 
beryodium oleh pemerintah daerah Kabupaten sampang belum di sosialisasikan kepada 
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masyarakat khususnya para pedagang garam, sehingga pedagang garam di wilayah ini 
memasok garam hanya berdasarkan penyediaan komoditi  dan kebutuhan konsumen.  
 
SIKAP PENJUAL GARAM 

Berdasarkan tabel 5.21   diketahui bahwa 70 % penjual garam di desa Sejati bersikap 
setuju / mendukung tentang  penggunaan garam yodium dan 30 % yang menolak, sikap 70 % 
penjual garam yang mendukung ini adalah para penjual garam di warung / toko yang garam 
dagangannya kulaan dari mobil keliling atau sub agen garam, sedangkan yang menolak 
adalah para penjual garam yang berjualan garam di pasar yang mendapatkan garamnya dari 
petani garam yang ada di daerahnya.jadi sikap mendukung / menolak disini terkait dengan 
mata pencaharian hidup sehari hari, mengingat berjualan garam dipasar merupakan sumber 
pendapatan keluarga sehari hari maka anjuran menjual garam yodium dianggap sebagai 
ancaman , sehingga pada waktu peneliti menanyakan tentang garam yang dijual ( dipasar) 
agak mengalami kesulitan.  
 
PENGETAHUAN TOKOH MASYARAKAT 

. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan promosi kesehatan tentang GAKY belum 
dilaksanakan sampai ke desa desa, berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat 
kira – kira  6 bulan yang lalu pernah diadakan sosialisasi tentang anjuran menggunakan garam 
yodium oleh bidan desa setempat setelah Desa ini menjadi desa Siaga, namun hanya sekedar 
anjuran menggunakan garam yodium yang gunanya untuk mencegah penyakit gondok tetapi 
tidak dijelaskan secara detail tentang dampak yang lain akibat kekurangan yodium seperti 
dapat menyebabkan keguguran, cacat bawaan, serta dampak terhadap kecerdasan anak. Bila 
ditinjau dari teori Inovation Decision Proces, keadaan tokoh masyarakat didesa Sejati saat ini 
berada pada tahap pengertian (Knowledge) dimana individu baru mengenal sesuatu yang baru 
(inovasi) dari orang lain dan telah memperoleh pengertian tentang inovasi tersebut. Keadaan 
ini bisa berlanjut pada tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, sampai tahap 
pemantapan bila rangsangan / stimuli yang berupa informasi terus menerus  diberikan .  
 
SIKAP TOKOH MASYARAKAT 

Pada umumnya masyarakat desa Sejati mendukung terhadap program pemerintah 
tentang anjuran menggunakan garam yodium, Perubahan sikap akan terjadi akaibat dari 
proses yang dinamakan internalisme yaitu perubahan yang diintegrasikan dengan dirinya, ada 
kelompok lain yang dipercayai yaitu kelompok para ahli yang memberikan pengetahuan 
tentang hal yang berkaitan dengan penggunaan garam yodium, namun tidak semua orang 
dapat mengaplikasikan sikapnya dengan baik terutama jika reference group kurang 
representatif untuk diikuti.  
 
ALUR PEREDARAN GARAM DI MASYARAKAT 

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa masyarakat yang membeli garam 
ditoko / warung pada umumnya menggunakan garam yodium untuk keperluan memasak, 
mengingat semua warung yang menjual garam hanya menjual garam yodium. Sedangkan 
yang membeli dipasar sebagian besar menggunakan garam grosok, mengingat dari 4 orang 
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penjual garam yang ada di pasar hanya 1 orang yang menjual garam beryodium , sedang 
yang 3 orang berjual garam grosok.  
 
KUALITAS GARAM YANG BEREDAR DI MASYARAKAT 

dari 72 keluarga yang menggunakan garam yodium kandungan yodium dalam garam yang 
digunakan 63,9 % baik dan 36,1 % kurang. Hal ini disebabkan karena cara penyimpanan 
garam yang salah, yaitu disimpan pada wadah yang terbuka, sehingga garam menjadi 
lembab, sehingga dapat mengurangi kadar yodium karena yodiumnya terjadi penguapan .  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di Desa Sejati, 
Camplong Sampang: 
1. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian GAKY 
2. Tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan kejadian GAKY  
3. Tidak ada hubungan antara pola garam yodium dengan kejadian GAKY  
4. Tidak ada hubungan antara kandungan zat goitrogenik dengan kejadian GAKY  
5. Pengetahuan penjual garam tentang garam yodium sebagian besar (70%) kurang. 
6. Sikap penjual garam tentang garam yodium sebagian besar (70%) setuju  
7. Pengetahuan tokoh masyarakat tentang garam yodium sebagian besar (68,2%) kurang 
8. Sikap tokoh masyarakat tentang garam yodium sebagian besar (90,9%) setuju  
9. Garam konsumsi keluarga 50% membeli di warung/toko, 35% membeli di pasar dan 15% 

langsung dari petani tambak/ gudang garam yang ada di Desa Sejati. 
10. Kualitas garam yodium sebagian besar (63,9 % ) cukup baik. 
 
Saran 

Dinas Kesehatan hendaknya mengadakan advokasi kepada pemerintah daerah 
Kabupaten Sampang agar: 
1) Menjalin kemitraan dengan pemimpin sektor swasta atau pengusaha dan LSM, misalnya 

dalam bentuk subsidi garam yodium  sehingga penanggulangan GAKY menjadi tanggung 
jawab bersama. 

2) Dinas pendapatan dan pengelolaan pasar kabupaten sampang dapat berperan secara aktif 
dalam melakukan pengawasan terhadap garam yang beredar dipasar, dengan 
mengadakan pembinaan kepada setiap pedagang yang mengedarkan garam tidak 
beryodium untuk konsumsi manusia, dan menyediakan alat “mini” yodisasi dipasar agar 
garam grosok yang ditemukan dapat diyodisasi ditempat. 

3) Menyebarluaskan Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan dan memberi sangsi 
yang tegas bagi pihak yang mengedarkan maupun menggunakan garam konsumsi yang 
tidak beryodium. 

4) Meningkatkan pengetahuan, tentang garam beryodium pada ibu rumah tangga, anak 
sekolah dasar, guru, penjual garam, dan tokoh masyarakat, sebaiknya promosi kesehatan 
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dilakukan dengan  menggunakan  komunikasi interpersonal secara terus menerus, 
sehingga penerimaan masyarakat terhadap garam  yodium lebih cepat. 

5) Pembangunan yang dijalankan terutama dibidang pertanian hendaknya  berwawasan 
kesehatan / Healthy Public Policy. 

Mengingat posisi penjual garam sangat strategis dalam peredaran garam beryodium, 
hendaknya kegiatan sosialisasi tentang GAKY dan garam beryodium pada kelompok ini perlu 
dilakukan lebih instensif . 
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