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Editorial
Permasalahan remaja merupakan masalah sentral yang hangat d�b�carakan saat 

�n�. Remaja mengalam� perkembangan dan pertumbuhan dalam mencar� �dent�tas 
dan jat� d�r� dan mem�l�k� ke�ng�nan yang besar untuk mencoba hal-hal yang baru. 
Permasalahan remaja muncul ket�ka perubahan yang terjad� secara alam�ah t�dak 
d��kut� kes�apan remaja dalam menghadap� perubahan dalam d�r�nya dan d�perberat 
dengan adanya perubahan sos�al yang cepat. Ter�nsp�ras� dar� hal tersebut maka Jurnal 
Ilm�ah B�dan ed�s� kal� �n� mengangkat tema �n� melalu� art�kel NGK Sriasih dalam 
Permasalahan remaja dan penanggulangannya, beg�tu pula Md Widhi Gunapria 
D pada art�kel Kaj�an Per�laku S�swa SMP terka�t Pencegahan HIV/AIDS d� Kota 
Denpasar. Keh�dupan remaja menjad� beg�tu pent�ng karena nant�nya mereka akan 
menjad� �bu yang melah�rkan generas� penerus bangsa, seh�ngga tema-tema keham�lan 
tetap menjad� pemb�caraan sepert� pada art�kel Ni Ketut Somoyani, dkk mengena� 
Herpes Genetal�s Pada Masa Keham�lan. Dalam masa keham�lan seorang �bu harus 
d�bekal� pengetahuan terka�t keham�lannya seh�ngga proses �n� akan berjalan normal 
beg�tu pula pada tahap lanjut. Art�kel Ni Nyoman Sumiasih, memaparkan hal tersebut 
dengan cermat pada Program Antenatal Class Men�ngkatkan Pengetahuan dan S�kap 
Ibu Ham�l Dalam Menyukseskan In�s�as� Menyusu� D�n�. D�samp�ng �tu Ni Luh 
Wayan Aris Kardiantini, dkk juga menamp�lkan Hubungan In�s�as� Menyusu� D�n� 
dengan Keberhas�lan Pember�an ASI Pada Bay� Umur 1 Har� sampa� 3 Bulan. Art�kel 
GA Marhaeni, dkk membahas St�mulus Orangtua Men�ngkatkan Perkembangan 
Bay� Umur 3-6 Bulan d� Puskesmas Pembantu Dauh Pur� Denpasar tahun 2012. Sela�n 
�tu, Ni Putu Hennyka Putri, dkk pula membahas pertumbuhan dan perkembangan 
anak melalu� Pengetahuan Ibu Tentang Alat Perma�nan Edukat�f untuk Anak Bal�ta 
Berdasarkan Karakter�st�k dan Sumber Informas�. 

Pen�ngkatan kejad�an HIV/AIDS d� Bal� tentunya menjad� permasalahan yang 
patut d�waspada�. Layaknya gunung es, penularannya semak�n memper�hat�nkan. 
Kadek Anggie Wisandewi, dkk dengan Hubungan Pengetahuan �bu RT Tentang 
Infeks� Menular Seksual IMS dan Dukungan Suam� dengan Kepatuhan Berobat d� 
Kl�n�k Tunjung B�ru tahun 2012. D�samp�ng �tu, Ni luh Wiwin Wirantari, dkk 
mengangkat hal �n� melalu� Pengetahuan dan S�kap Ibu dengan HIV dan AIDS 
Tentang Penyak�tnya Setelah Mener�ma Konsel�ng d� Kl�n�k PMTCT.  Terka�t dengan 
hal tersebut Ni Wayan Armini, dkk juga membahas tentang Dukungan Keluarga 
Men�ngkatkan Kepatuhan Pas�en Kanker Serv�k Menjalan� Kemoterap�, yang k�ta tahu 
bersama penyebab kanker serv�k adalah per�laku yang berka�tan dengan seksual�tas 
dan PMS. Semoga d� ed�s� mendatang akan banyak muncul beragam v�s� penel�t�an 
yang pada akh�rnya akan menambah khasanah pengembangan �lmu pengetahuan bag� 
segenap keluarga besar Jurusan Keb�danan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 
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DUKUNGAN KELUARGA MENINGKATKAN 
KEPATUHAN PASIEN KANKER SERVIKS 

MENJALANI KEMOTERAPI 
(Studi dilakukan di Ruang Cempaka Timur RSUP Sanglah Denpasar)

Ni Putu Ayu Citrawati1, Ni Wayan Armini2, Ni Nyoman Suindri3

Abstract. Efficacy of chemotherapy treatment depends on patient adherence to 
therapy. Family support affects the patient compliance. The purpose of this study 
was to identify family support, identifying compliance cervical cancer patients 
undergoing chemotherapy and analyzing compliance support families with 
cervical cancer patients undergoing chemotherapy.
This research is correlative with the analytic cross sectional approach on the 
subject. Data collection method used the interview guide. Data were analyzed 
by the Spearman rank correlation test.
The results showed that the median value of family support 44.5 (31-46), 
treatment compliance with the median value of 11 (8-12). Results of analysis 
of family support with treatment compliance p value < 0.001 with a correlation 
coefficient r = 0.702.
Conclusions of research results is a strong positive relationship exists between 
family support treatment compliance in patients with cervical cancer. Midwives 
are expected to provide education for cervical cancer patients’ families about 
the benefits of family support, especially before providing therapy to assist in 
patient care.

Keywords : chemoteraphy, cervical cancer, family support, patients

Abstrak. Keberhas�lan pengobatan kemoterap� sangat tergantung pada kepatuhan 
pas�en untuk menjalan� terap�. Dukungan keluarga mempengaruh� kepatuhan 
pasien tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
dukungan keluarga, mengidentifikasi kepatuhan pasien kanker serviks menjalani 
kemoterap� dan menganal�s�s hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan 
pas�en kanker serv�ks menjalan� kemoterap�. 
Jen�s penel�t�an �n� adalah anal�t�k korelat�f dengan pendekatan subjek secara 
cross sectional. Metode pengumpulan data yang d�gunakan adalah dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Data d�anal�sa dengan menggunakan uj� 
korelas� Rank Spearman. 
Has�l penel�t�an menunjukkan n�la� med�an dukungan keluarga ya�tu 44,5 (31-
46), kepatuhan berobat dengan n�la� med�an 11 (8-12). Has�l anal�s�s dukungan 
keluarga dengan kepatuhan berobat p value < 0,001 dengan koefisien korelasi r 
= 0,702.

1 Alumni Poltekes Denpasar Jurusan Kebidanan, 2,3 Dosen Poltekes Denpasar Jurusan Kebidanan
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S�mpulan has�l penel�t�an ya�tu terdapat hubungan pos�t�f kuat antara dukungan 
keluarga dengan kepatuhan berobat pada pas�en kanker serv�ks. B�dan d�harapkan 
member�kan pend�d�kan bag� keluarga pas�en kanker serv�ks tentang manfaat 
dukungan keluarga terutama sebelum member�kan terap� seh�ngga membantu 
dalam perawatan pas�en.

Kata Kunci : dukungan keluarga, kanker serv�ks, kemoterap�, pas�en

Pendahuluan

Salah satu metode pengobatan 
pada pas�en kanker serv�ks stad�um 
lanjut adalah kemoterap�. Kemoterap� 
menggunakan obat s�tostat�ka yang 
bers�fat adjuvant art�nya memperkec�l 
atau menghambat pertumbuhan sel 
yang akt�f membelah dan bekerja pada 
salah satu atau beberapa fase dar� s�klus 
sel seh�ngga perlu d�ber�kan berulang/
berser�.1 Waktu/lama terap� tergantung 
dar� stad�um penyak�t, semak�n besar 
stad�um, semak�n lama pula waktu terap�. 
Faktor la�n ya�tu us�a, status kesehatan 
umum dan pert�mbangan pr�bad�.2 
M�n�mal frekuens� kemoterap� yang 
harus patuh d�jalan� oleh pas�en kanker 
serv�ks stad�um lanjut. Berdasarkan 
protap RSUP Sanglah, kemoterap� 
d�ber�kan berbas�s C�splat�n dengan 
atau tanpa rad�oterap�. Terap� �n� terd�r� 
dar� l�ma ser�, t�ap ser� membutuhkan 
waktu selama dua har� dan �nterval 
antar ser� ya�tu t�ga m�nggu. Prognos�s 
kanker serv�ks tergantung dar� stad�um 
penyak�t. Five years survival rate atau 
potens� sembuh j�ka menjalan� terap� 
untuk stad�um I leb�h dar� 90%, untuk 
stad�um II 60-80%, stad�um III k�ra-k�ra 
50%, dan untuk stad�um IV kurang dar� 
30%.3

Stud� pendahuluan d� Ruang 
G�nekolog� Cempaka T�mur RSUP 
Sanglah Denpasar mendapatkan data 

jumlah pas�en yang d�rawat d� Ruang 
Cempaka T�mur pada tahun 2012 adalah 
399 orang d�mana sebesar 74 % atau 
295 orang pas�en kembal� lag� untuk 
menjalan� terap� sesua� jadwal, sebesar 
26 % atau 104 orang t�dak kembal� lag� 
untuk menjalan� terap�. Dar� 295 orang 
pas�en yang datang untuk menjalan� 
terap� sebesar 95 % atau 280 orang 
pulang dalam keadaan memba�k dan 
sebesar 3,05 % atau 9 orang pas�en 
pulang paksa atau dalam kond�s� belum 
memba�k dan 1,95 % atau 6 orang 
men�nggal dun�a, kes�mpulan dar� data 
yang d�dapatkan ya�tu hamp�r sebag�an 
pas�en t�dak kembal� lag� atau t�dak 
patuh untuk menjalan� terap�.

Ket�dakpatuhan seseorang dapat 
d�sebabkan oleh beberapa faktor ya�tu 
pemahaman terhadap �nstruks�, kual�tas 
�nteraks�, �solas� sos�al dan keluarga 
serta keyak�nan, s�kap dan kepr�bad�an 
seseorang.4 Keberhas�lan atau efekt�v�tas 
pengobatan yang besar serta kepatuhan 
berobat jangka panjang pada pas�en yang 
d�terap� sebag�an besar sangat d�tentukan 
oleh dukungan keluarganya. Dukungan 
keluarga dapat d�ber�kan dengan 
berbaga� macam jen�s dukungan sepert� 
dukungan �nstrumental, �nformat�f, 
pen�la�an/penghargaan dan emos�onal.5 
Has�l penel�t�an dar� Nurwas�ah (2012) 
memperkuat has�l penel�t�an �n� d�mana 
hubungan dukungan sos�al dengan 

NPA Citrawati, NW Armini, NN Suindri (Dukungan keluarga meningkatkan...)(Dukungan keluarga meningkatkan...) 
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kepatuhan pas�en kanker menjalankan 
program kemoterap� d�dapatkan p value 
= 0,005 dengan α = 0,05 sehingga p < 
0,05. Pas�en dengan dukungan sos�al 
yang t�ngg� cenderung mematuh� jadwal 
kemoterap� yang notabene terd�r� leb�h 
dar� 1 ser�/ leb�h dar� 1 kal� terap�.6

Faktor la�n yang mempengaruh� 
ket�dakpatuhan pas�en kanker serv�ks 
dalam menjalan� terap� juga d�ungkapkan 
oleh Sar� (2008) dalam penel�t�annya 
mengena� faktor yang mempengaruh� 
keterlambatan pas�en kanker serv�ks 
dalam menjalan� pengobatan bahwa 
sela�n dukungan keluarga ada faktor la�n 
yang mempengaruh� ket�dakpatuhan 
pas�en ya�tu pengetahuan yang kurang 
tentang kanker serv�ks, adanya rasa 
takut, malu dan rasa nyer� yang 
men�mbulkan kecemasan tersend�r� bag� 
pender�ta sebaga� faktor �nternal. Faktor 
eksternalnya ya�tu sos�al ekonom� yang 
rendah, jangkauan terhadap pelayanan 
kesehatan, gangguan dalam keh�dupan 
sos�al dan pekerjaan, adanya kebutuhan 
la�n dan pengetahuan keluarga sebaga� 
pendukung pengobatan kurang. 
Faktor-faktor sepert� yang terungkap 
tersebut mempengaruh� kepatuhan 
pas�en dengan kekuatan yang berbeda-
beda.7 Berdasarkan ura�an d� atas 
maka dapat d�buat rumusan masalah 
sebaga� ber�kut: Baga�mana dukungan 
keluarga terhadap kepatuhan pas�en 
kanker serv�ks menjalan� kemoterap�. 
Adapun tujuan penel�t�an �n� adalah a) 
Mengidentifikasi dukungan keluarga 
terhadap pas�en kanker serv�ks, b) 
Mengidentifikasi kepatuhan pasien 
kanker serv�ks menjalan� kemoterap�, 
c) Menganal�s�s hubungan dukungan 
keluarga terhadap kepatuhan pas�en 

kanker serv�ks menjalan� kemoterap�. 
Manfaat d�lakukan penel�t�an �n� 
adalah upaya men�ngkatkan kual�tas 
pelayanan kesehatan reproduks� dengan 
mel�batkan peran serta akt�f keluarga 
dalam mendukung pelaksanaan terap� 
kanker.

Metode
Subjek penel�t�an �n� adalah pas�en 

kanker serv�ks d� Ruang Cempaka T�mur 
Rumah Sak�t Umum Pusat Sanglah 
Denpasar pada bulan Januar� sampa� 
Pebruar� tahun 2013 yang sesua� dengan 
kr�ter�a �nklus� dengan besar sampel 30 
orang. Subjek penel�t�an d�amb�l secara 
accidental sampling dengan rancangan 
penel�t�an anal�t�k korelat�f dan 
pendekatan cross sectional. Instrumen 
pengumpulan data pengetahuan berupa 
pedoman wawancara. Stat�st�k yang 
d�gunakan untuk menguj� h�potes�s 
korelat�f d�gunakan anal�s�s korelas� 
Rank Spearman.8

HASIL PENELITIAN 
Pada tabel 1 tampak bahwa 

dukungan keluarga terhadap pas�en 
kanker serv�ks dengan n�la� med�an 
yang d�dapatkan 44,5

Tabel 1. Dukungan Keluarga 
terhadap Pasien Kanker Serviks

Dukungan keluarga

Med�an 44,5

Rentang 31 – 46

N�la� Maks�mum 46

N�la� M�n�mum 31

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 100 - 107
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Berdasarkan tabel 2 tampak 
bahwa kepatuhan pas�en kanker serv�ks 
menjalan� kemoterap� dengan n�la� 
med�an 11.

Tabel 2 Kepatuhan Pasien Kanker 
Serviks Menjalani Kemoterapi

Kepatuhan Menjalani Kemoterapi

Med�an  11
Rentang 8 – 12
N�la� Maks�mum  12
n�la� M�n�mum  8

 
Berdasarkan tabel 3, has�l anal�s�s 

hubungan dukungan keluarga terhadap 
kepatuhan pas�en kanker serv�ks 
menjalan� kemoterap� mendapatkan p 
value ≤ 0,001 dengan koefs�en korelas� 
r = 0,702.

Tabel 3. Hubungan Dukungan Keluarga 
Terhadap Kepatuhan Pasien Kanker 

Serviks Menjalani Kemoterapi

Dukungan 
Keluarga

n
Kepatuhan Berobat

r p value> 11 < 11
f % f %

> 44,5 15 13 86,67  2 13,33
0,702 < 0,001

< 44,5 15  0  0 15  100

Keterangan : r = Koefisien Korelasi Rank Spearman

Pembahasan
Penel�t�an terhadap responden 

d� Ruang Cempaka T�mur RSUP 
Sanglah Denpasar selama rentang 
waktu Januar� sampa� Pebruar� 2013 
menunjukkan has�l bahwa n�la� med�an 
untuk dukungan keluarga adalah 44,5. 
N�la� maks�mum d�peroleh 46 dan n�la� 
m�n�mum 31. Responden yang mem�l�k� 

n�la� berdasarkan med�an tersebut 
adalah dalam jumlah yang se�mbang. 
Has�l wawancara menunjukkan pada 
responden yang mem�l�k� n�la� leb�h 
kec�l atau sama dengan 44,5 adalah 
responden kurang merasakan adanya 
dukungan yang dar� keluarga mereka. 
Fr�edman, dkk (2008) menyatakan jen�s 
dukungan yang d�ter�ma tergantung 
pada seberapa besar masalah yang 
membutuhkan dukungan tersebut 
serta ketersed�aan dukungan sepert� 
adanya rasa kepedul�an dar� p�hak la�n 
sela�n keluarga sepert� orang la�n d� 
sek�tarnya.9

Has�l wawancara mendapatkan 
has�l t�dak semua pas�en kanker serv�ks 
yang menjalan� pengobatan beberapa 
kal� dan telah memperl�hatkan efek 
samp�ng terap� d�tangan� keluarganya 
dengan penanganan secara ps�k�s. 
Selama wawancara hal yang pal�ng 
d�rasakan pas�en adalah bahwa keluarga 
mereka meny�asat� mual �tu dengan 
member�kan hal-hal yang d��ng�nkan 
pas�en m�salnya makan banyak buah, 
dan la�n-la�n. 

Hal la�n yang d�rasakan oleh pas�en 
adalah kurang adanya penghargaan 
j�ka pas�en telah berhas�l melewat� 
masa-masa sul�t mengatas� rasa m�nder 
ak�bat dampak terap� yang t�mbul 
ataupun puj�an yang terungkap saat 
pas�en berhas�l membujuk d�r� send�r� 
untuk berobat, karena hamp�r seluruh 
pas�en mengatakan bahwa pengobatan 
kanker serv�ks adalah sebuah momok 
yang menakutkan. Pernyataan �n� 
sesua� dengan pendapat Anon�m 
(2008) bahwa puj�an, ungkapan kata 
yang member�kan rasa bangga adalah 
menyatakan sesuatu yang pos�t�f tentang 

NPA Citrawati, NW Armini, NN Suindri (Dukungan keluarga meningkatkan...)(Dukungan keluarga meningkatkan...) 
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seseorang, dengan tulus dan sejujurnya. 
Puj�an �tu adalah sesuatu ucapan yang 
membuat orang yang mendengarnya 
merasa tersanjung, seh�ngga dapat 
juga member�kan mot�vas� kepada 
orang yang d�puj� dan membuat orang 
merasa lab�h ba�k. Kather�ne Fullertone 
dalam Anon�m (2008) menyatakan 
bahwa orang akan merasa leb�h senang 
b�la d� ber�tahu kalau �a adalah orang 
yang menyenangkan.10 Jad�, dukungan 
keluarga juga sangat pent�ng d�ber�kan 
apab�la b�sa berdampak pada ps�k�s 
pas�en. 

Has�l penel�t�an tentang kepatu-
han berobat menunjukkan var�abel 
kepatuhan berobat mem�l�k� n�la� 
med�an 11, n�la� maks�mum d�peroleh 
12 dan n�la� m�n�mum delapan d�mana 
terl�hat bahwa jumlah responden leb�h 
banyak mem�l�k� n�la� kepatuhan 
kurang dar� n�la� med�an. Berdasarkan 
has�l wawancara n�la� �n� d�peroleh 
dar� pengetahuan pas�en serta keluarga 
yang kurang tentang penanganan 
kanker serv�ks. Adanya pengetahuan 
b�sa membangk�tkan mot�vas� dalam 
d�r� seseorang sementara pengetahuan 
keluarga d�perlukan sebaga� fas�l�tator 
pas�en dalam menjalan� terap�, ba�k �tu 
sebaga� pember� �nformas�, pendamp�ng, 
dan la�n-la�n. 

Ada beberapa faktor yang 
mempengaruh� kepatuhan seseorang 
terutama dalam hal kesehatan ya�tu 
faktor endogen (genet�k) dan eksogen. 
Faktor endogen mel�put� umur, ras, jen�s 
kelamin, fisik, kepribadian, bakat dan 
�ntelegens�, sedangkan faktor eksogen 
mel�put� l�ngkungan, pend�d�kan, agama, 
sos�al ekonom� (pekerjaan), kebudayaan 
dan la�nnya (emos�, perseps� dan susunan 

saraf pusat).11 Faktor-faktor �n� sal�ng 
terka�t dan mempengaruh� satu sama 
la�n., beg�tu pula dengan has�l penel�t�an 
�n� d�mana ada karakter�st�k responden 
yang mempengaruh� has�l seh�ngga 
sebag�an besar responden mem�l�k� n�la� 
kepatuhan berobat leb�h kec�l atau sama 
dengan 11. Karakter�st�k �tu adalah 
umur, pend�d�kan, pekerjaan dan par�tas 
responden.

Has�l penel�t�an menunjukkan 
responden yang mem�l�k� n�la� kepatuhan 
berobat leb�h kec�l atau sama dengan 
11 berada pada golongan umur 46 – 55 
tahun. Saat pengamatan d�lakukan 
pas�en yang berada pada golongan us�a 
tersebut mem�l�k� pengetahuan yang 
kurang tentang pengobatan yang sedang 
d�jalan�nya. Hal �n� sesua� dengan 
pernyataan yang d�buat oleh D�zon 
(2011) bahwa seseorang yang telah 
dalam tahap lanjut us�a atau pengobatan 
telah sampa� dalam tahap manajemen 
akh�r h�dup (pal�at�f) akan cenderung 
pasrah ba�k pada penyak�t maupun 
h�dupnya seh�ngga pada us�a �n� ser�ng 
d�temukan ket�dakpatuhan berobat.2

Pengamatan berdasarkan ka-
rakter�st�k pend�d�kan menunjukkan 
bahwa responden dengan pend�d�kan 
SD mem�l�k� n�la� kepatuhan berobat 
leb�h kec�l atau sama dengan 11 
Pend�d�kan seseorang mempengaruh� 
pengetahuannya, semak�n t�ngg� 
t�ngkat pend�d�kan semak�n t�ngg� pula 
pengetahuannya tentang sesuatu.12 
Seorang pas�en dengan pengetahuan 
yang kurang tentang apa yang sedang 
d�jalan�nya berpengaruh pada kepatuhan 
berobat d�mana karena ket�daktahuan 
maka tujuan dan manfaat pengobatan 
t�dak d�ketahu� dengan ba�k.
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Pengamatan berdasarkan ka-
akter�st�k pekerjaan menunjukkan 
bahwa responden yang t�dak bekerja 
mem�l�k� n�la� kepatuhan berobat leb�h 
kec�l atau sama dengan 11. Hal �n� 
menunjukkan bahwa dengan bekerja 
maka pergaulan akan semak�n luas, 
�nformas� yang d�dapat dar� berbaga� 
med�a semak�n banyak yang sekal�gus 
menambah pengetahuan.12 Semak�n 
banyak �nformas� yang d�dapat tentang 
manfaat pengobatan kanker serv�ks, 
maka akan semak�n patuh menjalan� 
pengobatan .

Pengamatan berdasarkan ka-
rakter�st�k par�tas menunjukkan bahwa 
responden mult�para yang mem�l�k� n�la� 
kepatuhan berobat leb�h kec�l atau sama 
dengan 11. Has�l penel�t�an Dew� (2008) 
menyebutkan salah satu faktor eksternal 
yang mempengaruh� keterlambatan 
pender�ta dalam pengobatan adalah 
adanya gangguan sos�al, d�sebutkan 
bahwa gangguan sos�al �n� bersumber 
pada adanya kes�bukan dalam 
keluarga seh�ngga mempengaruh� 
ket�dakpatuhan.13 Duvall dalam 
Sunaryo (2004) menyebutkan gangguan 
sos�al dalam keluarga salah satunya 
karena masalah dalam manajemen 
pengasuhan anak yang dapat berdampak 
pada ketersed�aan waktu luang untuk 
melakukan perawatan terhadap d�r�. 
Status �bu dengan banyak anak yang 
sehar�nya s�buk merawat anak-anaknya 
menyebabkan waktu untuk melakukan 
perawatan t�dak sesua� jadwal.11

Has�l penel�t�an menunjukkan p 
value untuk dukungan keluarga dengan 
kepatuhan berobat adalah < 0,001 d�mana 
Ho d�tolak j�ka p value < 0,05 yang 
art�nya ada hubungan bermakna antara 

dukungan keluarga dengan kepatuhan 
berobat pada pas�en kanker serv�ks. Arah 
korelas� pos�t�f ya�tu semak�n besar n�la� 
dukungan keluarga semak�n besar pula 
kepatuhan berobat pas�en. N�la� tersebut 
juga berart� terdapat korelas� yang 
kuat antara dukungan keluarga dengan 
kepatuhan berobat pada pas�en kanker 
serv�ks. 

Keberadaan dukungan keluarga 
sangat mempengaruh� kepatuhan 
berobat sepert� pernyataan dar� N�ven 
(2002) dukungan keluarga merupakan 
faktor pent�ng dalam kepatuhan 
terhadap program-program med�s. 
Ada banyak faktor yang menyebabkan 
ket�dakpatuhan sepert� faktor eksternal 
dan �nternal pas�en. Faktor eksternal 
adalah termasuk juga dukungan 
keluarga �tu send�r�, sementara faktor 
�nternal adalah kond�s� dalam d�r� 
pas�en tersebut. Faktor dukungan 
keluarga t�dak hanya mutlak sebaga� 
faktor yang berpengaruh tetap� sebaga� 
faktor pendukung pas�en kanker serv�ks 
akan patuh berobat.4 Faktor la�n yang 
berpengaruh adalah mot�vas� d�r�. Hal 
�n� sejalan dengan penel�t�an Sar� (2008) 
d� Pol� Onkolog� RS Dr.Soetomo ya�tu 
faktor �nternal sepert� pengetahuan yang 
kurang tentang kanker serv�ks, adanya 
rasa takut, malu dan rasa nyer� yang 
men�mbulkan kecemasan tersend�r� bag� 
pender�ta. Faktor eksternalnya ya�tu 
sos�al ekonom� yang rendah, jangkauan 
terhadap pelayanan kesehatan, gangguan 
dalam keh�dupan sos�al dan pekerjaan, 
adanya kebutuhan la�n dan pengetahuan 
keluarga sebaga� pendukung pengobatan 
kurang.7

Has�l penel�t�an dar� Nurwas�ah 
(2012) memperkuat has�l penel�t�an 
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�n� d�mana hubungan dukungan sos�al 
dengan kepatuhan pas�en kanker 
menjalankan program kemoterap� 
d�dapatkan p value = 0,005 dengan 
α = 0,05 sehingga p < 0,05 maka H0 
d�tolak, jad� ada hubungan antara 
dukungan sos�al dengan kepatuhan 
pas�en menjalan� kemoterap�.6 Teor� 
Green menyatakan bahwa dukungan 
keluarga termasuk dalam faktor penguat 
(reinforcing factors) ya�tu faktor yang 
membuat seseorang bersemangat untuk 
melakukan perubahan per�laku dalam 
hal �n� menjad� leb�h memperhat�kan 
hal-hal yang sedang d�jalankan.12 

Adanya dukungan keluarga dapat 
member�kan efek pos�t�f dan negat�f. 
Efek pos�t�fnya ya�tu membantu �nd�v�du 
merasa leb�h ba�k terhadap d�r�nya send�r� 
dan hubungannya dengan orang la�n, 
m�salnya dukungan �tu dapat berbentuk 
menolong �nd�v�du dalam s�tuas� sul�t 
dengan menambahkan s�kap pos�t�f. 
Efek negat�f dar� dukungan �n� ya�tu 
dukungan yang tersed�a t�dak d�anggap 
sebaga� suatu yang membantu karena 
dukungan yang d�ber�kan t�dak cukup, 
dukungan yang d�ber�kan t�dak sesua� 
dengan kebutuhan �nd�v�du, sumber 
dukungan member�kan contoh yang 
buruk, t�dak mendukung �nd�v�du dalam 
melakukan sesuatu yang d��ng�nkan, 
terlalu menjaga seh�ngga d�perlukan 
pengetahuan tentang pent�ngnya 
dukungan keluarga pada keluarga yang 
membutuhkan.

Kesimpulan Dan Saran
Setengah dar� responden men-

dapatkan dukungan keluarga yang 
leb�h besar dar� n�la� med�an, hamp�r 
setengah responden mendapatkan n�la� 

kepatuhan berobat yang leb�h besar dar� 
n�la� med�an, terdapat hubungan pos�t�f 
kuat antara dukungan keluarga dengan 
kepatuhan berobat pada pas�en kanker 
serv�ks.

Penel�t�an leb�h lanjut perlu 
d�lakukan untuk menel�t� faktor-
faktor la�n yang mendorong pas�en 
kanker serv�ks untuk patuh menjalan� 
kemoterap�, serta d�buat dengan desa�n 
penel�t�an kual�tat�f.
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STIMULASI ORANG TUA MENINGKATKAN 
PERKEMBANGAN BAYI UMUR 3-6 BULAN DI 

PUSKESMAS PEMBANTU DAUH PURI DENPASAR 
TAHUN 2012

Luh Putu Tarsih Rukmayanti1, Gusti Ayu Marhaeni2, Ni Nyoman Suindri3, 

Abstract. Optimal child development that would be achieved if the right 
stimulation provided by parents for each stage of development. The purpose of 
this study was to determine the effectiveness of the stimulation provided by the 
parents of the baby’s development. Studies using cross-sectional design. Sample 
was composed of fifty couples parents and babies aged three to six months. 
Samples were collected with accidental sampling techniques and selected 
based on the inclusion criteria. Data were collected through questionnaires and 
KPSP sheet. Correlational analysis used Fisher’s Exact Test. Analysis of the 
data showed 70% of parents provide good stimulation to their infants, while 
30% of parents provide enough stimulation. Evaluation of infant development 
KPSP sheet shows 88% of infants had stage development according to age, 
while 12% in dubious development. Correlational analysis showed 97.14% of 
the infants with both stimulation and the development of appropriate and 2.85% 
which stimulated his development quite dubious (p = 0.007, 95% CI), while 
66.66% of infants with significant progress has development good and 33.33% 
of them doubts development (p = 0.007, 95% CI). The results showed that the 
development of the baby would be better if the stimulation was provided. This 
suggests that shareholders should play a role in the health center program to 
promote the importance of stimulation for the baby’s development.

 
Keywords : Stimulation; Parents; Children developments

Abstrak. Perkembangan anak yang opt�mal akan tercapa� b�la st�mulas� yang 
tepat d�ber�kan oleh orang tua untuk set�ap tahap perkembangan . Tujuan dar� 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas stimulasi yang diberikan oleh 
orang tua terhadap perkembangan bay�. Penel�t�an menggunakan rancangan cross 
sectional. Sampel adalah l�ma puluh pasangan terd�r� dar� orang tua dan bay�nya 
yang berumur t�ga sampa� enam bulan. Sampel d�kumpulkan dengan tekn�k 
accidental sampling dan d�p�l�h berdasarkan kr�ter�a �nklus�. Data d�kumpulkan 
melalu� kues�oner dan lembar KPSP. Anal�s�s korelas�onal d�gunakan Fisher 
Exact Test . Anal�s�s data menunjukkan 70 % orang tua member�kan st�mulas� 
yang ba�k pada bay� mereka, sementara 30 % orang tua member�kan st�mulas� 
yang cukup. Evaluas� perkembangan bay� dar� lembaran KPSP menunjukkan 
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88 % bay� mem�l�k� tahap pengembangan sesua� us�a, sedangkan 12 % dalam 
perkembangan meragukan. Anal�s�s korelas�onal menunjukkan 97,14 % bay� 
dengan st�mulas� ba�k dan perkembangan yang sesua� dan 2,85 % yang mendapat 
st�mulas� cukup perkembangan nya meragukan ( p = 0,007 , 95 % CI ) , sedangkan 
66,66 % bay� dengan perkembangan yang cukup mem�l�k� perkembangan yang 
ba�k dan 33,33 % dar� mereka perkembangannya meragukan (p = 0,007 , 95 % 
CI) . Has�l penel�t�an menunjukkan bahwa perkembangan bay� akan leb�h ba�k 
j�ka st�mulas� yang ba�k d�ber�kan. Berdasarkan has�l penel�t�an �n� d�sarankan 
bahwa pemegang program d� Puskesmas harus berperan untuk mensos�al�sas�kan 
pent�ngnya st�mulas� bag� perkembangan bay� .

Kata kunci: St�mulas�; Orang tua; Perkembangan bay�

Perkembangan adalah ber-
tambahnya struktur dan fungs� tubuh 
yang leb�h kompleks dalam kemampuan 
gerak kasar, gerak halus, b�cara dan 
bahasa serta sos�al�sas� dan kemand�r�an. 
Perkembangan merupakan suatu 
perubahan, dan perubahan �n� t�dak 
bers�fat kuant�tat�f, mela�nkan kual�tat�f. 
Perkembangan t�dak d�tekankan 
pada seg� mater�al, mela�nkan seg� 
fungs�onal.1 

Tumbuh kembang bay� perlu 
d�rangsang oleh orang tua agar dapat 
tumbuh dan berkembang secara opt�mal. 
Peran akt�f orang tua untuk memantau 
perkembangan bay� sangat d�perlukan 
terutama saat anak mas�h berada 
d�bawah us�a l�ma tahun. Set�ap anak 
perlu mendapatkan st�mulas� rut�n sed�n� 
mungk�n dan terus menerus pada set�ap 
kesempatan. Saat �n� mas�h banyak 
orang tua yang kurang memperhat�kan 
pent�ngnya st�mulas� pada anak karena 
mas�h banyak anggapan bahwa anak 
akan tumbuh dan berkembang secara 
alam�. St�mulas� merupakan hal yang 
pent�ng dalam tumbuh kembang anak. 
Semak�n d�n� st�mulas� yang d�ber�kan, 
maka perkembangan anak akan semak�n 

ba�k. Semak�n banyak st�mulas� yang 
d�ber�kan maka perkembangan anak 
semak�n opt�mal. St�mulas� yang 
d�ber�kan sejak d�n� akan mempengaruh� 
perkembangan otak. Otak akan semak�n 
berkembang apab�la st�mulas� yang 
d�ber�kan semak�n banyak. Sela�n �tu, 
penanganan kela�nan atau st�mulas� yang 
sesua� sejak d�n� dapat mem�n�mal�sas� 
d�sfungs� tumbuh kembang anak 
seh�ngga mencegah terjad�nya d�sfungs� 
permanen. Kurangnya st�mulas� dapat 
menyebabkan peny�mpangan tumbuh 
kembang anak bahkan gangguan yang 
menetap.1,2,3 

Has�l stud� pendahuluan yang 
d�lakukan d� Puskesmas Pembantu 
Dauh Pur� pada bulan Oktober 2012 
dar� 10 orang �bu hanya empat (40 %) 
�bu yang mengetahu� tentang st�mulas� 
yang d�lakukan pada anak dan 60 % �bu 
belum mengetahu� tentang st�mulas� 
pada anak, dan 20 % dar� bay� �bu 
tersebut mengalam� keterlambatan 
perkembangan. Sela�n �tu d� Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� belum pernah 
d�adakan penyuluhan secara langsung 
mengena� manfaat st�mulas� pada 
perkembangan anak. 
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St�mulas� orang tua adalah suatu 
upaya orang tua untuk merangsang 
perkembangan anak yang d�lakukan 
sejak lah�r dengan mengajak anak 
berma�n dalam suasana penuh gemb�ra 
dan kas�h sayang. St�mulas� tumbuh 
kembang anak dapat d�lakukan oleh �bu, 
ayah maupun penggant�/pengasuh anak 
sed�n� mungk�n secara terus menerus 
pada set�ap kesempatan. St�mulas� atau 
rangsangan yang d�ber�kan dapat berupa 
kesempatan berma�n, fas�l�tas belajar, 
atau mater� (m�salnya cer�ta atau bacaan), 
yang dapat mem�cu anak untuk belajar 
atau mengolah pelajaran. Rangsangan 
juga b�sa berbentuk sentuhan yang 
abstrak, m�salnya dukungan dan 
keterl�batan orang tua dalam belajar anak 
sangat besar peranannya serta mem�l�k� 
kontr�bus� yang akan d�makna� sebaga� 
mot�vas� oleh anak.4,5,6

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk menemukan manfaat st�mulas� 
orang tua dalam men�ngkatkan 
perkembangan bay� umur 3-6 bulan 
d� Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
Denpasar Tahun 2012.

Metode 
Penel�t�an �n� menggunakan 

rancangan anal�t�k observas�onal dengan anal�t�k observas�onal dengan 
pendekatan Cross Sectiona. Penel�t�an 
�n� d�lakukan d� Puskesmas Pembantu 
Dauh Pur� w�layah kerja Puskesmas 
II Denpasar Barat. Pengamb�lan data 
d�laksanakan pada tanggal 27 Desember 
2012 sampa� 24 Januar� 2013. Sampel 
dalam penel�t�an �n� adalah pasangan 
orang tua dan bay�nya yang berumur 
3-6 bulan yang d�amb�l sesua� dengan 
kr�ter�a �nklus� dalam populas�. Tekn�k 
sampl�ng dalam penel�t�an �n� adalah 
non probability sampling ya�tu dengan 
“accidental sampling” 

Data yang d�kumpulkan dalam 
penel�t�an �n� adalah data pr�mer yang 
berupa data yang d�peroleh dengan 
member�kan ku�s�oner kepada orang tua 
yang menjad� responden dan melakukan 
pengamatan pada anak dengan lembar 
KPSP.

Proses penel�tan d�mula� dar� 
penyusunan �nstrumen penel�t�an berupa 
ku�s�oner, d�lanjutkan dengan pengajuan 
�j�n, kemud�an pelaksanaan penel�t�an. 
Ku�s�oner telah d�lakukan uj� pakar 
dan uj� coba ku�s�oner d� Puskesmas II 
Denpasar Barat. 

Anal�sa data d�mula� 
dengan Anal�s�sAnal�s�s univariate untuk 
menggambarkan d�str�bus� frekuens� dan 
propors� dar� mas�ng-mas�ng var�abel 
yang d�saj�kan dalam bentuk tabel dan 
naras�. Penguj�an h�potes�s d�lakukan 
dengan Uji mutlak fisher digunakan 
karena has�l penel�t�an t�dak memenuh� 
syarat uj� chi square. N�la� kemaknaan 
dalam penel�t�an �n� adalah p < 0,05. 
Penar�kan kes�mpulan setelah anal�s�s 
data d�l�hat dar� p value, ya�tu n�la� p 
< 0,05 maka Ho d�tolak yang berart� 
Ha d�ter�ma, ya�tu akan menunjukkan 
bahwa st�mulas� orang tua efekt�f untuk efekt�f untuk 
men�ngkatkan perkembangan bay� umur 
3-6 bulan d� Puskesmas Pembantu Dauh 
Pur� tahun 2012.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Responden dalam penel�t�an �n� 

adalah seluruh pasangan orangtua dan 
bay�nya yang berumur 3-6 bulan yang 
akan mendapatkan pelayanan �mun�sas� 
d� Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
dan memenuh� kr�ter�a �nklus�. Adapun 
d�str�bus� frekuens� karakter�st�k res-
ponden penel�t�an dapat d�l�hat pada 
tabel ber�kut �n�.
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Tabel 1.
Distribusi Responden Penelitian 

(Orang Tua) Berdasarkan 
Karakteristik

Karakter�st�k Sampel Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1. Umur
a. 35-39 tahun tahun
b. 30-34 tahun tahun
c. 25-29 tahun tahun
d. 20-24 tahun
e. 15-19 tahun

 9
 18
 5
 16
 2 

 18
 36
 10
 32
 4

Total 50 100

2. Pend�d�kan
a. T�ngkat pend�d�kan 

dasar (SD dan SMP)asar (SD dan SMP)SD dan SMP)SMP)
b. T�ngkat pend�d�kan 

menengah (SMA/enengah (SMA/
sederajat)

c. T�ngkat pend�d�kan 
t�ngg� (D�ploma/
Sarjana)

22

23

 5

44

46

10

Total 50 100

3. Pekerjaan
a. Kedua orang tua 

bekerja
b. Salah satunya 

bekerja

14

36

28

72

Total 50 100

Tabel 2 d� atas menggambarkanatas menggambarkan 
sebag�an besar bay� yang menjad� 
responden mem�l�k� umur empat bulan 
ya�tu sebanyak 20 orang (40%) dan 
menurut karakter�st�k jen�s kelam�n, 
lak�-lak� sebanyak 27 orang (54%). 
Berdasarkan karakter�st�k kedudukan 
bay� dalam keluarga sebanyak 21 orang 
responden (42%) anak pertama dalam 
keluarga

Has�l pengamatan terhadap 
responden berdasarkan var�abel 
penel�t�an dapat d�paparkan sebaga� 
ber�kut :

1. St�mulas� yang d�ber�kan orang tua 
pada anak umur 3-6 bulan 

Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Stimulasi

Orang Tua pada Bayi 
Umur 3-6 Bulan

St�mulas� f %

Ba�k  35 70

Cukup 15 30

Jumlah 50  100

Berdasarkan tabel 3 d�atas 
mengena� st�mulas� yang d�ber�kan 
orang tua kepada anak umur 3-6 bulan 
d�temukan sebanyak 35 orang responden 
penel�t�an (70%) member�kan st�mulas� 
yang ba�k pada bay�nya dan t�dak ada 
responden yang kurang member�kan 
st�mulas� pada anaknya.

2. Perkembangan anak umur 3-6 bulan 

Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Perkembangan 

Anak Umur 3-6 Bulan.

Perkembangan F %
Sesua�  44 88
Meragukan  6 12

Jumlah 50 100

Berdasarkan tabel 4 d� atas 
d�temukan sebanyak enam orang 
responden (12%) mem�l�k� per-
kembangan yang meragukan dan 
t�dak ada responden yang mengalam� 
peny�mpangan.

1. Hubungan st�mulas� orang tua 
dengan perkembangan bay� umur 
3-6 bulan
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Tabel 5. 
Hubungan Stimulasi Orang Tua 

Dengan Perkembangan Bayi 
Umur 3-6 Bulan Bulan

St�-
mulas�

Perkembangan anak

n N�la� 
P CI 95%Sesua� Meragukan

F % f %
Ba�k 34 97,14 1 2,85 35

0,007 0,006-
0,564Cukup  10 66,66 5 33,33 15

Berdasarkan tabel 5 d�atas, 
responden (bay�) yang mendapatkan 
st�mulas� ba�k mem�l�k� perkembangan 
sesua� dengan umur sebanyak 34 orang 
(97%), sedangkan responden yang 
mendapatkan st�mulas� cukup mem�l�k� 
perkembangan yang sesua� dengan umur 
sebanyak 10 orang (66,66%).

Has�l penel�t�an �n� d�anal�s�s 
menggunakan uj� alternat�f fisher 
exact. Has�l anal�s�s d�dapatkan bahwa 
n�la� p=0,007. Has�l anal�s�s tersebut 
menunjukkan bahwa p<0,05, yang 
berart� st�mulas� orang tua efekt�f untuk 
men�ngkatkan perkembangan bay� umur 
3-6 bulan.

Stimulasi yang diberikan orang tua 
pada bayi umur 3-6 bulan

Dar� penel�t�an yang telah 
d�lakukan sebag�an besar orang tua 
member�kan st�mulas� yang ba�k 
dan sesua� dengan us�a bay�, kond�s� 
tersebut dapat terjad� karena pember�an 
st�mulas� oleh orang tua d�pengaruh� 
oleh beberapa faktor. Pend�d�kan orang 
tua merupakan salah satu faktor yang 
pent�ng dalam tumbuh kembang anak 
karena dengan pend�d�kan yang ba�k 
maka orang tua dapat mener�ma segala 
�nformas� dar� luar terutama tentang cara 
pengasuhan anak yang ba�k. Umur orang 
tua mempengaruh� kes�apan orang tua 
dalam menjalankan perannya, termasuk 

kes�apan dalam mengasuh anak. 
D�samp�ng t�ngkat pend�d�kan dan umur, 
pekerjaan orang tua juga merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruh� 
pember�an st�mulas� pada anak. Orang 
tua memegang peranan terbesar 
dalam mend�d�k anak sebab orang tua 
mem�l�k� peranan yang pent�ng untuk 
merangsang potens� yang d�m�l�k� oleh 
anak. Orang tua yang keduanya bekerja 
ser�ngkal� hanya mem�l�k� waktu yang 
terbatas untuk anaknya, namun b�la 
mereka mampu memanfaatkan waktu 
yang d�m�l�k� dengan maks�mal maka 
pember�an st�mulas� akan jauh leb�h 
opt�mal d�band�ngkan dengan orang 
tua yang salah satunya bekerja namun 
kurang panda� dalam mengelola waktu 
bersama anaknya.7,8

Perkembangan bayi umur 3-6 bulan
Perkembangan anak merupakan 

segala perubahan yang terjad� pada anak 
d�l�hat dar� berbaga� aspek. Set�ap anak 
akan melalu� urutan tahap perkembangan 
yang sama dan berlangsung secara 
berurutan. Anak harus mencapa� t�ngkat 
perkembangan tertentu dalam satu 
tahap sebelum �a b�sa beral�h ke tahap 
ber�kutnya. 

Banyak faktor-faktor yang 
terl�bat dalam perkembangan anak. 
Umur anak mem�l�k� pengaruh 
terhadap perkembangan anak. Semak�n 
bertambahnya umur seorang anak maka 
organ-organ tubuh anak akan semak�n 
matang dan fungs� organ tubuh tersebut 
juga akan semak�n kompleks, hal tersebut 
dapat menyebabkan perkembangan anak 
semak�n bertambah. Hal �n� d�dukung 
oleh has�l penel�t�an yang menyebutkan 
bahwa terdapat hubungan pos�t�f antara 
umur anak dengan perkembangan. 
D�mana semak�n men�ngkat umur 
anak maka perkembangan anak akan 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 108 - 114



113

semak�n ba�k. Jen�s kelam�n akan 
mempengaruh� akt�v�tas berma�n anak. 
akt�v�tas berma�n akan mempengaruh� 
perkembangan anak. Hal �n� sesua� 
dengan teor� yang menyatakan bahwa 
jen�s kelam�n mem�l�k� pengaruh 
terhadap perkembangan anak. 
Sela�n �tu jumlah anak yang banyak 
mengak�batkan kurangnya kas�h 
sayang dan perhat�an pada anak, juga 
kurang terpenuh�nya kebutuhan anak. 
Menurut teor� d�katakan bahwa pada 
umumnya semak�n dekat jarak us�a 
anak dengan saudara kandungnya maka 
pengaruh d�antara mereka akan semak�n 
besar.2,7,9,10

Stimulasi orang tua efektif me-
ningkatkan perkembangan bayi 
umur 3-6 bulan.

Dalam penel�t�an �n� sebag�an besar 
responden (bay�) yang mendapatkan 
st�mulas� ba�k mem�l�k� perkembangan 
yang ba�k pula. Dar� penel�t�an d�dapatkan 
responden yang mendapatkan st�mulas� 
ba�k ada yang mem�l�k� perkembangan 
yang meragukan terutama pada aspek 
perkembangan motor�k kasar. Hal �n� 
dapat terjad� karena sela�n st�mulas� 
terdapat faktor-faktor la�n yang dapat 
mempengaruh� perkembangan anak 
sepert� nutr�s�. Nutr�s� yang adekuat dapat 
membantu anak untuk dapat tumbuh dan 
berkembang dengan ba�k sedangkan 
nutr�s� yang buruk dapat menghambat 
pertumbuhan otak dan dapat menurunkan 
kemampuan otak dalam mencatat, 
menyerap dan mengolah �nformas�. 
berdasarkan penel�t�an yang d�lakukan 
d� V�etnam d�peroleh has�l bahwa anak 
yang mendapatkan komb�nas� nutr�s� 
dan st�mulas� mem�l�k� perkembangan 
yang leb�h ba�k d�band�ngkan dengan 
anak yang hanya mener�ma st�mulas� 
saja atau hanya mendapat nutr�s� yang 

ba�k saja. Sela�n nutr�s� yang adekuat, 
l�ngkungan pengasuhan dan juga 
stab�l�tas keluarga dapat mempengaruh� 
perkembangan anak. L�ngkungan yang 
ba�k dan orang tua yang harmon�s akan 
membantu perkembangan anak menjad� 
leb�h ba�k. Berdasarkan penel�t�an yang 
d�lakukan d� Ind�a d�katakan bahwa 
�ntervens� atau st�mulas� yang d�ber�kan 
sejak d�n� mampu men�ngkatkan 
perkembangan anak dan mencegah 
h�langnya potens� perkembangan anak. 
St�mulas� mema�nkan peranan yang 
pent�ng dalam perkembangan otak anak. 
Semak�n d�n� st�mulas� yang d�ber�kan 
maka perkembangan otak anak akan 
semak�n kompleks. Has�l penel�t�an 
d� Jama�ka menunjukkan bahwa 
st�mulas� yang d�ber�kan kepada anak 
dapat men�ngkatkan perkembangan 
motor�k anak, kemampuan b�cara anak, 
dan mempengaruh� perkembangan 
emos�onal.11,12,13

Simpulan 
Berdasarkan has�l anal�s�s data 

dan pembahasan yang telah d�lakukan 
sebelumnya maka dapat d�s�mpulkan 
sebaga� ber�kut :
1. Sebag�an besar orang tua (70%) 

yang mem�l�k� bay� umur 3-6 bulan 
d� Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
member�kan st�mulas� yang ba�k 
terhadap bay�nya.

2. Perkembangan bay� umur 3-6 
bulan yang mendapat st�mulas� d� 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
sebag�an besar (97,14%) sudah sesua� 
dengan umur.

3. St�mulas� yang d�ber�kan oleh 
orang tua efekt�f men�ngkatkan 
perkembangan bay� umur 3-6 bulan. 
D�mana semak�n ba�k st�mulas� yang 
d�ber�kan maka perkembangan anak 
juga semak�n ba�k.
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Saran
Mengacu pada has�l penel�t�an 

yang telah d�lakukan ada beberapa 
saran yang dapat penel�t� sampa�kan, 
d�antaranya adalah saran kepada:
1. Kepada pemegang program SDIDTK 

d� Puskesmas II Denpasar Barat 
dan pemegang program �mun�sas� 
d� Puskesmas Pembantu Dauh 
Pur� d�harapkan dapat membantu 
mensos�al�sas�kan pent�ngnya 
st�mulas� yang d�ber�kan orang tua 
kepada anak guna mengopt�malkan 
perkembangan anak melalu� 
penyuluhan. Penyuluhan yang dapat 
d�ber�kan ba�k �tu mengena� manfaat 
tujuan maupun cara member�kan 
st�mulas� yang benar.

2. Kepada penel�t� selanjutnya 
d�harapkan leb�h mengembangkan 
penel�t�an mengena� perkembangan 
anak dengan mengamat� faktor-
faktor la�n yang dapat mempengaruh� 
perkembangan anak 
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PENGETAHUAN IBU TENTANG ALAT PERMAINAN 
EDUKATIF UNTUK ANAK BALITA BERDASARKAN 

KARAKTERISTIK DAN SUMBER INFORMASI
Studi Dilakukan di Desa Dauh Puri Kauh Denpasar Tahun 2012

Ni Putu Hennyka Putri1, Ni Nyoman Budiani2, Ni Wayan Armini3

Abstract. Infancy is referred to as the gold age. At this time, needed stimulation 
to stimulate gross and fine motor skills toddlers especially since the first 3 
years of life. Mother has an important role in optimizing early childhood 
development. Purpose of this study was to assess knowledge of mothers 
about educational toys for toddlers based on the characteristics and sources 
of information. This study was a descriptive analyzed with cross-sectional 
approach by taking a sample of mothers in the village Dauh Puri  Kauh Denpasar 
in May 2012 that met inclusion criteria. The result of this study was showed 
55.81% of respondents have a good level of knowledge about educational 
toys. However, there were still 4.65% of the respondents have less knowledge. 
Based on the characteristics of age, 55.56% were aged 20-35 years have a 
good level of knowledge. Based on his education, 60.71%of respondent who 
tiered of secondary education have a sufficient level of knowledge. However, 
there were still 15.38% of respondents who tiered basic education has lacking  
level of knowledge. Based it’s parity, 75% of respondents multigravida had 
a good level of knowledge. Based on sources of information showed that all 
respondents had to get information about educational toys and entirely had 
a good level of knowledge. Next researcher are expected to conduct similar 
research by improving the methods of research used, because of the weakness of 
this study, that is using consecutive sampling technique and knowledge can not 
be considered representative of rural respondents.

Keywords : early stimulation, educational toys, knowledge

Abstrak. Bay� d�sebut juga sebaga� us�a emas. Pada saat �n�, d�perlukan st�mulas� 
untuk merangsang keteramp�lan motor�k kasar dan halus bal�ta terutama sejak 
3 tahun pertama keh�dupan. Ibu mem�l�k� peran pent�ng dalam mengopt�malkan 
perkembangan anak us�a d�n�. Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah untuk men�la� 
pengetahuan �bu tentang ma�nan pend�d�kan untuk bal�ta berdasarkan 
karakter�st�k dan sumber �nformas�. Penel�t�an �n� adalah deskr�pt�f d�anal�s�s 
dengan pendekatan cross-sect�onal dengan mengamb�l sampel dar� �bu-�bu d� desa 
Dauh Pur� Kauh Denpasar pada Me� 2012 yang memenuh� kr�ter�a �nklus� . Has�l 
penel�t�an �n� menunjukkan 55,81% responden mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang ba�k tentang ma�nan pend�d�kan. Namun, mas�h ada 4,65% responden 
mem�l�k� pengetahuan yang kurang. Berdasarkan karakter�st�k us�a, 55,56% 

1,2 Alumni Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar, 3 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar
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Masa bal�ta merupakan suatu masa 
pent�ng dalam tahapan perkembangan 
manus�a yang akan menjad� landasan 
dalam menghadap� keh�dupan. Bal�ta 
akan cepat dan mudah menyerap 
st�mulas� maupun pengaruh dar� 
l�ngkungan tempat �a berada karena 
rasa �ng�n tahu dan daya khayal bal�ta 
sangat t�ngg�. Para ahl� mengatakan 
bahwa masa bal�ta d�sebut sebaga� 
masa emas (golden age period). Pada 
masa �n�, d�butuhkan st�mulas� yang 
dapat merangsang kemampuan motor�k 
kasar dan halus bal�ta. Namun, pada 
kenyataannya peran orang tua dalam 
member�kan st�mulas� mas�h kurang. 
St�mulas� yang d�lakukan sejak lah�r, 
terus menerus, bervar�as�, dengan 
suasana berma�n dan kas�h sayang, akan 
memacu berbaga� aspek kecerdasan 
anak, ya�tu kecerdasan log�ko-
matemat�k, emos�, komun�kas� bahasa 
(l�ngu�st�k), kecerdasan mus�kal, gerak 
(k�nestet�k), v�suo-spas�al, sen�rupa, 
dan la�n-la�n.1

St�mulas� dapat d�lakukan dengan 
pember�an alat perma�nan edukat�f 
yang d�sesua�kan dengan t�ngkat 
kemampuan bal�ta pada umurnya. Alat 
perma�nan edukat�f (APE), ya�tu suatu 
alat perma�nan yang khusus d�gunakan 

dalam pend�d�kan anak, antara la�n 
untuk merangsang berbaga� kemampuan 
anak bal�ta dalam hal gerakan kasar 
dan halus. Alat perma�nan yang dapat Alat perma�nan yang dapat 
d�golongkan sebaga� alat perma�nan 
edukat�f mem�l�k� persyaratan yang harus 
terpenuh�. Pember�an alat perma�nan 
edukat�f �n� d�sesua�kan dengan us�a 
serta m�nat yang ada pada anak dan 
dapat bermanfaat dalam perkembangan 
anak selanjutnya.2

Ibu memegang peranan pent�ng 
dalam menc�ptakan l�ngkungan yang 
dapat mengopt�malkan perkembangan 
bal�ta. Peny�mpangan tumbuh kembang 
harus d�deteks� sejak d�n�, terutama 
sebelum anak berumur t�ga tahun supaya 
dapat segera d��ntervens�. Kurangnya 
st�mulas� dapat menyebabkan 
peny�mpangan tumbuh kembang yang 
bahkan dapat menyebabkan gangguan 
yang menetap.3 Karakter�st�k dar� 
�bu bal�ta juga dapat berpengaruh 
dalam pember�an st�mulas� d�n� pada 
anak. Beberapa faktor yang dapat 
memengaruh� pengetahuan, s�kap, 
dan per�laku �bu, antara la�n umur �bu, 
t�ngkat pend�d�kan, jumlah anak serta 
sumber �nformas� tentang st�mulas� �tu 
send�r�.4
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berus�a 20-35 tahun mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang ba�k. Berdasarkan 
pend�d�kan, 60,71% responden yang berjenjang pend�d�kan menengah mem�l�k� 
t�ngkat yang cukup pengetahuan. Namun, mas�h ada 15,38% responden yang 
berjenjang pend�d�kan dasar telah kurang t�ngkat pengetahuan. Berdasarkan �tu 
par�tas, 75% responden mult�grav�da mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang ba�k. 
Berdasarkan sumber-sumber �nformas� menunjukkan bahwa semua responden 
harus mendapatkan �nformas� tentang ma�nan pend�d�kan dan seluruhnya 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang ba�k. Penel�t� selanjutnya d�harapkan untuk 
melakukan penel�t�an serupa dengan men�ngkatkan metode penel�t�an yang 
d�gunakan, karena kelemahan dar� penel�t�an �n�, ya�tu menggunakan tekn�k 
consecutive sampling dan pengetahuan t�dak dapat d�anggap mewak�l� responden 
pedesaan.

Kata kunci : st�mulas� d�n�, ma�nan pend�d�kan, pengetahuan
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Bal�ta Indones�a sebanyak 16% 
mengalam� gangguan perkembangan, 
ba�k perkembangan motor�k halus 
dan kasar, gangguan pendengaran, 
kecerdasan kurang dan keterlambatan 
b�cara.8 T�ngkat pengetahuan orangT�ngkat pengetahuan orang 
tua tentang manfaat menst�mulas� 
perkembangan anak dengan perma�nan 
edukat�f d� beberapa lembaga 
pend�d�kan anak prasekolah d� l�ma 
kota besar d� Indones�a d�dapatkan 
sebanyak 42% kurang, 33% cukup, 
dan hanya 25% ba�k.6 Informas� yang 
berbeda d�tunjukkan oleh penel�t�an 
yang d�lakukan d� Dusun Nger�ng Desa 
Sukoanyar Cerme Gres�k tahun 2011 
tentang pengetahuan �bu mengena� 
manfaat alat perma�nan edukat�f, yakn� 
bahwa responden yang mempunya� 
t�ngkat pengetahuan ba�k sebanyak 
15 orang (46,9%), cukup sebanyak 11 
orang (34,4%), dan kurang sebanyak 6 
orang (18,7%).7

Menurut data dar� BKKBN 
tahun 2012, terdapat 314 kelompok 
B�na Keluarga Bal�ta (BKB) dan 269 
kelompok BKB yang akt�f.8 D� w�layah 
kerja Puskesmas Denpasar Barat II 
juga terdapat tujuh kasus gangguan 
perkembangan anak, yang terd�r� dar� 
gangguan motor�k kasar dan gangguan 
berb�cara. D� w�layah �n�, tepatnya d��n�, tepatnya d� 
Desa Dauh Pur� Kauh, terdapat dua 
kelompok BKB, namun hanya terdapat 
satu kelompok BKB akt�f yang mas�h 
berstratifikasi dasar. Di desa ini pula 
t�dak ada keluarga bal�ta yang turut serta 
dalam kelompok BKB. 

Berdasarkan has�l wawancara 
yang d�lakukan d� desa Dauh Pur� 
Kauh, terdapat tujuh dar� sepuluh 
�bu yang mem�l�k� anak bal�ta belum 
mengetahu� dengan ba�k mengena� alat 
perma�nan edukat�f. Sebanyak 70% 
dar� �bu tersebut belum mengetahu� 
tentang ma�nan edukat�f yang tepat 

untuk d�ber�kan kepada anak-anaknya. 
Pember�an ma�nan d�ber�kan agar anak-
anaknya t�dak rewel. Dar� ura�an d� atas, 
penel�t� merasa tertar�k untuk melakukan 
penel�t�an tentang pengetahuan �bu 
tentang alat perma�nan edukat�f untuk 
anak bal�ta berdasarkan karakter�st�k 
dan sumber �nformas� d� desa Dauh Pur� 
Kauh Denpasar Tahun 2012.

Metode
Jen�s penel�t�an �n� adalah 

deskr�pt�f dengan pendekatan cross-
sect�onal. Penel�t�an �n� d�laksanakan d� 
desa Dauh Pur� Kauh yang ada d� w�layah 
Kerja Puskesmas II Denpasar Barat. 
Pengumpulan data d�laksanakan pada 
tanggal 7 sampa� dengan 12 Me� 2012. 
Populas� penel�t�an �n� adalah seluruh �bu 
bal�ta pada tahun 2011 d� w�layah desa 
Dauh Pur� Kauh Denpasar, ya�tu 3.207 
orang dengan kr�ter�a �nklus�: �bu yang 
mem�l�k� anak berumur 12 sampa� 23 
bulan, �bu yang berdom�s�l� d� w�layah 
desa Dauh Pur� Kauh Denpasar, serta 
�bu yang had�r dan bersed�a menjad� 
responden dengan menandatangan� 
lembar persetujuan responden terleb�h 
dahulu. Besar sampel penel�t�an 
yang d�gunakan sebanyak 43 orang 
responden dengan menggunakan tekn�k 
consecutive sampling. Jen�s data yang 
d�kumpulkan dalam penel�t�an �n� adalah 
data pr�mer. Instrumen pengumpulan 
data yang d�gunakan adalah pedoman 
wawancara yang terd�r� dar� 20 but�r 
pertanyaan dengan dua p�l�han ya�tu 
benar dan salah. Val�d�tas �s� d�lakukan 
terleb�h dahulu dengan konsultas� pakar, 
ya�tu dosen pengampu Mata Kul�ah 
Ilmu Kesehatan Anak. Tekn�k yang 
d�gunakan dalam pengolahan data, ya�tu 
editing, coding, scoring, entering, dan 
tabulating. Tekn�k anal�s�s data yang 
d�gunakan adalah anal�s�s deskr�pt�f.
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Hasil dan Pembahasan
Has�l pengamatan terhadap 

responden berdasarkan var�abel 
penel�t�an mengena� pengetahuan �bu 
tentang alat perma�nan edukat�f untuk 
anak bal�ta berdasarkan karakter�st�k 
dan sumber �nformas�.

Karakteristik dan sumber informasi 
ibu mengenai alat permainan 
edukatif

Karakter�st�k dan sumber �nfor-
mas� yang d�peroleh responden 
mengena� alat perma�nan edukat�f, 
sebaga� ber�kut.

Tabel 1
D�str�bus� Karakter�st�k Ibu Mengena� 

Alat Perma�nan Edukat�f

No Karakter�st�k Jumlah responden
f %

1 2 3 4

1
a
b
c

Umur
<20 tahun
20-35 tahun
>35 tahun

3
36
4

6,98
83,72
9,30

JUMLAH 43 100

2
a
b
c

Pend�d�kan
Dasar
Menengah
Atas

14
27
2

32,56
62,79
4,65

JUMLAH 43 100

Tabel 2
D�str�bus� Sumber Informas� Ibu 

Mengena� Alat Perma�nan Edukat�f

Sumber �nformas�
Jumlah responden

f %

Petugas Kesehatan 7 16,28

Teman dan keluarga 35 81,40

Med�a massa 1 2,33
JUMLAH 43 100

Berdasarkan has�l anal�s�s data, 
dapat d�ketahu� bahwa, sebag�an 
besar responden (83,72%) berada 
pada kelompok umur 20-35 tahun. 
Berdasarkan karakter�st�k pend�d�kan, 
sebanyak 62,79% responden ber-
pend�d�kan menengah, dan 62,79% 
responden melah�rkan satu kal�. Has�l 
penel�t�an mengena� sumber �nformas� 
yang d�peroleh �bu menunjukkan 
bahwa seluruh responden mendapatkan 
�nformas� tentang alat perma�nan 
edukat�f, dan dar� responden tersebut 
sebag�an besar responden (81,40%) 
mendapatkan �nformas� dar� teman dan 
keluarga.

Karakter�st�k �bu, mel�put� umur, 
pend�d�kan dan par�tas mempengaruh� 
t�ngkat pengetahuan �bu. Umur 
berpengaruh terhadap daya tangkap 
dan pola p�k�r seseorang.7 Responden 
yang ada d� Desa Dauh Pur� Kauh �n� 
mayor�tas berumur 20 sampa� 35 tahun. 
Pola p�k�r dan daya tangkap responden 
pada kelompok umur �n� mem�l�k� 
d�str�bus� pengetahuan yang leb�h ba�k 
dar�pada responden yang berumur < 
20 tahun. Pola p�k�r dan daya tangkap 
responden �n� akan mempengaruh� 
pengetahuan �bu mengena� pember�an 
alat perma�nan edukat�f yang tepat 
untuk anak bal�tanya. Penel�t�an yang 
hamp�r sama d�lakukan oleh Ak�ra pada 
tahun 2010 d� TK Arafah 3 Kecamatan 
Kutal�mbaru, Kabupaten Del� Serdang 
dengan has�l menunjukkan bahwa 
berdasarkan karakter�st�k umur, 
responden pal�ng banyak berumur 21-30 
tahun dan mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang ba�k.

Pend�d�kan berart� b�mb�ngan 
yang d�ber�kan seseorang terhadap 
perkembangan orang la�n menuju ke 
arah c�ta-c�ta tertentu yang menentukan 
manus�a untuk berbuat dan meng�s� 
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keh�dupan untuk mencapa� keselamatan 
dan kebahag�aan.9 Responden yang 
ada d� Desa Dauh Pur� Kauh berada 
pada t�ngkat pend�d�kan menengah. 
Responden yang berada pada t�ngkat 
pend�d�kan menengah �n� mem�l�k� 
d�str�bus� pengetahuan yang leb�h ba�k 
d�band�ngkan dengan responden yang 
berpend�d�kan dasar, karena responden 
mendapatkan pend�d�kan mengena� 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
dan �lmu pengetahuan yang d�dapat-
kan leb�h d�perdalam pada t�ngkat 
pend�d�kan menengah. Penel�t�an yang 
d�lakukan oleh Ak�ra pada tahun 2010 d� 
TK Arafah 3 Kecamatan Kutal�mbaru, 
Kabupaten Del� Serdang dengan has�l 
menunjukkan bahwa d�t�njau dar� 
karakter�st�k pend�d�kan, responden 
yang sudah berpend�d�kan t�ngg� 
mem�l�k� pengetahuan yang ba�k.

D�t�njau dar� par�tasnya, 
responden yang mem�l�k� beberapa 
anak cenderung mem�l�k� pengalaman 
yang leb�h d�band�ngkan dengan yang 
baru mem�l�k� anak.9 Responden yang 
mem�l�k� anak leb�h dar� satu orang 
mem�l�k� pengalaman yang leb�h ba�k 
karena responden mem�l�k� d�str�bus� 
pengetahuan yang leb�h tentang cara 
mengasuh anak dan pember�an ma�nan 
edukat�f yang tepat sesua� dengan umur 
dan perkembangan anak. Sela�n �tu 
juga, sumber �nformas� yang d�peroleh 
responden dapat mempengaruh� 
t�ngkat pengetahuan. Seseorang yang 
mendapatkan �nformas� leb�h banyak 
akan menambah pengetahuan tentang 
sesuatu yang bers�fat �nformal.10 Sumber 
�nformas� yang d�dapatkan responden 
dapat leb�h menambah pengetahuannya 
karena faktor �nternal, sepert� umur, 
t�ngkat pend�d�kan, dan par�tas t�daklah 
cukup untuk men�ngkatkan pengetahuan 
responden.

Pengetahuan ibu tentang alat 
permainan edukatif

Tabel 3
D�str�bus� Pengetahuan Ibu Mengena� 

Alat Perma�nan Edukat�f

T�ngkat 
pengetahuan

Jumlah responden
f %

Ba�k 24 55,81
Cukup 17 39,53
Kurang 2 4,65

JUMLAH 43 100

Penel�t�an yang d�lakukan 
menunjukkan has�l bahwa sebanyak 
51,16% responden mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan yang ba�k mengena� alat 
perma�nan edukat�f. Namun, mas�h ada 
4,65% responden yang mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan yang kurang mengena� 
alat perma�nan edukat�f. Responden d� 
w�layah Desa Dauh Pur� Kauh mem�l�k� 
t�ngkat pengetahuan yang ba�k. In� 
berart� responden dapat member�kan 
alat perma�nan edukat�f yang tepat 
untuk anak bal�tanya. Pengetahuan 
responden �n� juga akan mempengaruh� 
kemampuan responden dalam mengasuh 
anak sesua� dengan umur dan t�ngkat 
perkembangannya. T�ngkat pengetahuan 
responden �n� dapat d�pengaruh� oleh 
faktor �nternal dan eksternal.9 Faktor 
�nternal yang dapat mempengaruh�, ya�tu 
umur, t�ngkat pend�d�kan, dan par�tas. 
Faktor eksternal yang mempengaruh� 
t�ngkat pengetahuan �bu, ya�tu 
l�ngkungan, sos�al budaya, dan sumber 
�nformas�. Has�l penel�t�an yang hamp�r 
sama d�lakukan d� Dusun Nger�ng Desa 
Sukoanyar Cerme Gres�k tahun 2011 
oleh Mu’afiyah menunjukkan bahwa 
sebanyak 46,9% responden mem�l�k� 
t�ngkat pengetahuan yang ba�k, cukup 
sebanyak 34,4% responden, dan kurang 
sebanyak 18,7% responden.

NP Hennyka Putri, NN Budiani, NWayan Armini (Pengetahuan ibu tentang...)(Pengetahuan ibu tentang...) 



120

Pengetahuan ibu berdasarkan 
karakteristik dan sumber informasi 
mengenai alat permainan edukatif

Pengetahuan responden d�kaj� 
berdasarkan umur, t�ngkat pend�d�kan, 

dan par�tasnya serta sumber �nformas� 
yang d�peroleh mengena� alat perma�nan 
edukat�f untuk anak bal�ta.

Tabel 4
D�str�bus� Pengetahuan Ibu Mengena� Alat Perma�nan 

Edukat�f berdasarkan Karakter�st�k

No Karak-ter�st�k

Pengetahuan Ibu tentang Alat Perma�nan Edukat�f

Ba�k Cukup Kurang TOTAL

f % f % f % f %

1
a
b
c

Umur
<20 tahun
20-35 tahun
>35 tahun

0
20
4

0
55,56
100

1
16
0

33,33
44,44

0

2
0
0

66,67
0
0

3
36
4

100
100
100

JUMLAH 24 55,81 17 39,53 2 4,65 43 100

2
a
b
c

Pend�d�kan
Dasar
Menengah
Atas

11
11
2

84,61
39,28
100

0
17
0

0
60,71

0

2
0
0

15,38
0
0

13
28
2

100
100
100

JUMLAH 24 55,81 17 39,53 2 4,65 43 100

3
a
b

Par�tas
Pr�m�grav�da
Mult�grav�da

12
12

44,44
75

13
4

48,15
25

2
0

7,41
0

27
16

100
100

JUMLAH 24 55,81 17 39,53 2 4,65 43 100

Tabel 5
D�str�bus� Pengetahuan Ibu Mengena� Alat Perma�nan 

Edukat�f berdasarkan Sumber Informas�

No Sumber Informas�

Pengetahuan Ibu tentang Alat Perma�nan Edukat�f

Ba�k Cukup Kurang TOTAL

f % f % f % f %

1 Petugas Kesehatan 4 57,14 3 42,86 0 0 7 100

2 Teman dan Keluarga 19 54,28 14 40 2 5,71 35 100

3 Med�a Massa 1 100 0 0 0 0 1 100

JUMLAH 24 55,81 17 39,53 2 4,65 43 100
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Has�l penel�t�an yang d�lakukan 
mengena� t�ngkat pengetahuan 
responden berdasarkan karakter�st�k 
umur menunjukkan bahwa sebanyak 
66,67% responden yang berumur < 20 
tahun mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang kurang, 55,56% resonden yang 
berumur 20-35 tahun mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan yang ba�k, dan seluruh 
responden (100%) yang berumur > 35 
tahun mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang ba�k. 

Umur merupakan salah satu faktor 
�nternal yang dapat mempengaruh� 
t�ngkat pengetahuan seseorang. Has�l 
penel�t�an sesua� dengan teor� menurut 
Hurlock, ya�tu umur berpengaruh 
terhadap daya tangkap dan pola p�k�r 
seseorang.11 Seseorang yang leb�h 
dewasa leb�h d�percaya dar� orang 
yang belum t�ngg� kedewasaannya. 
Responden yang berumur < 20 tahun 
termasuk dalam us�a reproduks� 
muda. Responden �n� mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan yang kurang karena daya 
tangkap dan pola p�k�rnya mas�h belum 
b�sa d�katakan matang d�band�ngkan 
dengan responden yang berumur > 
20 tahun. Umur responden dapat 
berpengaruh dalam cara mengasuh dan 
member�kan ma�nan yang tepat untuk 
anak bal�tanya, karena perbedaan umur 
dan t�ngkat perkembangan anak dapat 
mempengaruh� jen�s perma�nan edukat�f 
yang dapat d�ber�kan. Penel�t�an yang 
hamp�r sama d�lakukan d� Puskesmas 
Maesan Bondowoso tahun 2010 oleh 
Bagus Sasongko menunjukkan bahwa 
pal�ng banyak responden berumur 20-
35 tahun, ya�tu sebanyak 62 responden 
(86,11%), dan leb�h dar� setengah 
responden (52,78%) yang berumur 20-
35 tersebut mem�l�k� pengetahuan yang 

cukup. Adanya pengetahuan responden 
yang kurang kemungk�nan d�sebabkan 
pula oleh faktor la�n yang mempengaruh� 
t�ngkat pengetahuan, sepert� t�ngkat 
pend�d�kan dan par�tas.

Berdasarkan jenjang pend�-
d�kannya, sebag�an besar responden 
yang berjenjang pend�d�kan dasar 
(84,61%) mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang ba�k, 60,71% responden yang 
berjenjang pend�d�kan menengah 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang 
cukup, dan seluruh responden (100%) 
yang berjenjang pend�d�kan atas 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang ba�k, 
namun, mas�h ada 15,38% responden 
yang berpend�d�kan dasar mem�l�k� 
t�ngkat pengetahuan yang kurang.

T�ngkat pengetahuan seseorang 
dapat d�pengaruh� pula oleh t�ngkat 
pend�d�kan seseorang. Has�l penel�t�an 
menunjukkan bahwa berdasarkan berdasarkan 
t�ngkat pend�d�kan responden sesua� 
dengan teor� yang d�kemukakan oleh 
Wawan, ya�tu pend�d�kan d�perlukan 
untuk mendapat �nformas�, m�salnya 
hal-hal yang menunjang kesehatan, 
seh�ngga dapat men�ngkatkan kual�tas 
h�dup.9 Pend�d�kan berart� b�mb�ngan 
yang d�ber�kan seseorang terhadap 
perkembangan orang la�n menuju ke 
arah c�ta-c�ta yang menentukan manus�a 
untuk berbuat dan meng�s� keh�dupan.

Semak�n t�ngg� t�ngkat 
pend�d�kan seseorang, maka semak�n 
mudah mener�ma �nformas� mengena� 
penyed�aan alat perma�nan, pember�an 
alat perma�nan yang d�sesua�kan dengan 
umur dan t�ngkat perkembangan anak, 
serta cara pengasuhan anak yang ba�k, 
seh�ngga t�ngkat pengetahuan yang 
d�m�l�k� juga akan berpengaruh. Has�l 
penel�t�an mengena� pengetahuan 
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responden tentang alat perma�nan 
edukat�f berdasarkan karakter�st�k 
pend�d�kan yang d�lakukan d� 
Puskesmas Maesan Bondowoso tahun 
2010 oleh Mu’afiyah juga menunjukkan 
bahwa kurang dar� setengah responden 
responden (40,28%) berpend�d�kan 
menengah mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang cukup dan t�dak ada yang 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang 
kurang. Pengetahuan responden yang 
kurang kemungk�nan d�sebabkan oleh 
par�tas, pengalaman responden yang 
berbeda-beda dalam mengasuh anak, 
mot�vas�, rasa �ng�n tahu, l�ngkungan, 
sos�al budaya, serta sumber �nformas� 
mengena� alat perma�nan edukat�f.

D�t�njau dar� par�tasnya, sebag�an 
besar responden yang mem�l�k� 
anak leb�h dar� satu orang (75%) 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang 
ba�k, sedangkan responden yang baru 
mem�l�k� satu orang anak (48,15%) 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang 
cukup. Sela�n dar� faktor umur dan 
t�ngkat pend�d�kan seseorang, t�ngkat 
pengetahuan d�pengaruh� pula oleh 
par�tasnya. Sebag�an besar responden 
penel�t�an menunjukkan bahwa has�l 
penel�t�an sesua� dengan teor� yang 
d�kemukakan oleh Wawan (2011), ya�tu 
responden yang mem�l�k� beberapa 
anak cenderung mem�l�k� pengalaman 
yang leb�h d�band�ngkan dengan yang 
baru mem�l�k� anak, seh�ngga t�ngkat 
pengetahuannya juga akan leb�h ba�k 
dar� responden yang baru mem�l�k� satu 
orang anak. Semak�n banyak mem�l�k� 
anak, semak�n banyak pula memperoleh 
pengalaman tentang cara mengasuh 
anak.15 Pengalaman responden �n� akan 
mempengaruh� pula jen�s perma�nan 
yang akan d�ber�kan pada anak bal�tanya 

yang d�sesua�kan dengan umur dan 
tahap perkembangannya.

Faktor eksternal yang dapat 
mempengaruh� t�ngkat pengetahuan 
responden, yakn� sumber �nformas� 
tentang alat perma�nan edukat�f. T�ngkat 
pengetahuan responden berdasarkan 
sumber �nformas� yang d�peroleh 
menunjukkan bahwa sebanyak 57,14% 
responden yang mendapatkan �nformas� 
dar� petugas kesehatan mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan ba�k, 54,28% responden 
yang mendapatkan �nformas� dar� 
teman dan keluarga mem�l�k� t�ngkat 
pengatahuan yang ba�k, dan responden 
mendapatkan �nformas� dar� med�a 
massa seluruhnya mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan yang ba�k (100%).

Sumber �nformas� yang d�peroleh 
oleh responden dapat leb�h menambah 
pengetahuan responden. Petugas 
kesehatan berperan dalam member�kan 
sos�al�sas� mengena� alat perma�nan 
edukat�f untuk anak bal�ta. Informas� 
yang d�ber�kan oleh petugas kesehatan 
dapat berupa penyuluhan melalu� 
program B�na Keluarga Bal�ta (BKB). 
Informas� yang d�peroleh dar� teman 
dan keluarga, serta med�a massa juga 
berperan pent�ng dalam men�ngkatkan 
pengetahuan responden. Has�l penel�t�an 
menunjukkan bahwa hal �n� sesua� 
dengan teor� yang d�kemukakan oleh 
Notoadmodjo, ya�tu seseorang yang 
mendapatkan �nformas� leb�h banyak 
akan menambah pengetahuan tentang 
suatu hal.10 Sumber �nformas� adalah 
segala sesuatu yang menjad� perantara 
dalam menyampa�kan �nformas�, 
merangsang p�k�ran dan kemampuan, 
serta menambah pengetahuan. Informas� 
yang d�peroleh �n� akan membantu 
responden dalam menentukan alat 
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perma�nan yang tepat sesua� dengan 
perkembangan anak. Penel�t�an yang 
d�lakukan d� Puskesmas Maesan 
Bondowoso tahun 2010 oleh Mu’afiyah 
juga menunjukkan bahwa responden 
yang mendapatkan pengetahuan 
berdasarkan sumber �nformas� yang 
d�dapat mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang cukup.7

Sebag�an besar subjek penel�t�an 
berumur 20-35 tahun. Responden yang 
berumur 20-35 tahun meml�k� daya 
tangkap dan pola p�k�r yang leb�h ba�k 
d�band�ngkan dengan responden yang 
berumur < 20 tahun. Sumber �nformas� 
yang ba�k menyebabkan t�ngkat 
pengetahuan responden mengena� alat 
perma�nan edukat�f dalam kategor� ba�k 
pula. Responden yang mem�l�k� anak 
leb�h dar� satu orang juga cenderung 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang leb�h 
ba�k karena telah mem�l�k� pengalaman 
yang leb�h banyak dalam pember�an alat 
perma�nan edukat�f. Sumber �nformas� 
yang d�peroleh pun leb�h mudah dan 
cepat d�paham� oleh responden �n�. 
Pengetahuan responden yang cukup 
maupun kurang kemungk�nan dapat 
d�pengaruh� oleh jumlah anak yang 
d�m�l�k�, t�ngkat pend�d�kan, umur, rasa 
�ng�n tahu, l�ngkungan, sos�al budaya, 
mot�vas�, serta sumber �nformas� tentang 
alat perma�nan edukat�f.

Simpulan dan Saran
Has�l penel�t�an yang d�lakukan 

pada �bu-�bu yang mem�l�k� bal�ta 
umur 12 sampa� dengan 23 bulan 
yang berjumlah 43 orang dan berada 
d� w�layah Desa Dauh Pur� Kauh 
Denpasar pada bulan Me� 2012, 
d�dapatkan sebaga� ber�kut: sebag�an 
besar sampel penel�t�an berumur 20-35 

tahun, berpend�d�kan menengah dan 
baru mem�l�k� satu orang anak. Sumber 
�nformas� yang d�peroleh sebag�an besar 
d�dapatkan melalu� teman dan keluarga. 
T�ngkat pengetahuan sebag�an besar 
sampel berada dalam kategor� ba�k, 
namun mas�h ada 4,65% responden 
mem�l�k� pengetahuan yang kurang 
mengena� alat perma�nan edukat�f untuk 
anak bal�ta.

Berdasarkan karakter�st�k, t�ngkat 
pengetahuan yang ba�k leb�h banyak 
d�m�l�k� oleh sampel dalam kelompok 
umur 20-35 dan > 35 tahun. Berdasarkan 
t�ngkat pend�d�kan, responden yang 
berpend�d�kan dasar mas�h ada yang 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang 
kurang, sedangkan responden yang 
berpend�d�kan menengah mem�l�k� 
t�ngkat pengetahuan yang cukup dan 
seluruh responden yang berpend�d�kan 
atas mem�l�k� t�ngkat pengetahuan yang 
ba�k. Berdasarkan par�tasnya pula, 
sampel mult�grav�da mem�l�k� t�ngkat 
pengetahuan yang leb�h ba�k dar�pada 
sampel pr�m�grav�da. Sela�n �tu juga, 
sebag�an besar sampel mendapatkan 
�nformas� melalu� teman dan keluarga, 
serta mem�l�k� t�ngkat pengetahuan 
yang ba�k. 

Mengacu dar� has�l penel�t�an, 
maka d�harapkan agar petugas kesehatan, 
khususnya b�dan, tetap men�ngkatkan 
frekuens� pember�an �nformas� melalu� 
penyuluhan dan pem�l�han tentang 
alat perma�nan edukat�f yang tepat 
untuk bal�ta, seh�ngga dapat membantu 
program pemer�ntah dalam menjalankan 
program B�na Keluarga Bal�ta (BKB), 
serta bag� penel�t� selanjutnya d�harapkan 
agar melakukan penel�t�an yang sama 
dengan memperba�k� metode penel�t�an 
yang d�gunakan, karena kelemahan 
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penel�t�an �n�, yakn� mas�h menggunakan 
tekn�k consecutive sampling dan belum 
b�sa d�anggap mewak�l� pengetahuan 
responden desa.
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HUBUNGAN INISIASI MENYUSU DINI DENGAN 
KEBERHASILAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU PADA 

BAYI UMUR SATU HARI SAMPAI TIGA BULAN

Studi Dilakukan di Pos Praktik Terpadu Poltekkes Denpasar dan 
Puskesmas Pembantu Dauh Puri

Tahun 2012

Ni Luh Wyn. Aris Kardiantini1, Ni Nyoman Suindri2, Juliana Mauliku3

Abstract. The death rate of babies in Indonesia, namely in 2007 is at 34 per 
1,000 survival birth. The death of babies are still referred to reproduction health 
problem in all areas, included Bali. At this moment the government keeps on 
doing the effort of prevention to reduce babies mortality rate and one of the 
solutions by implanting initiation of breastfeeding will indirectly affect positive 
one toward exclusive breastmilk intake. The aim of research is to identification 
correlation of early initiation of breastfeeding toward success of giving breastmilk 
to babies aged one day into three months old babies. For achieving this objective, 
categorical analytic research is conducted with retrospective approach. This 
research was conducted from April to May 2012 by mothers having babies aged 
one day into three months old babies that fulfill inclusion criteria as research 
samples. The data is processed and analyzed by using univariat analysis technique 
and bivariat with chi-square statistic test. Based on calculation of chi-square 
test, it is obtained p value smaller than 0,05, which is p < 0,01. From the result 
of statistic test, it is obtained null hypothesis (Ho) is refused, it means that there 
is a significant correlation between early initiation of breastfeeding and success 
of giving breastmilk for babies aged one day to babies three months old.

Keywords : Early Initiation of breastfeeding; success of giving breastmilk 
intake.

Abstrak. Angka kemat�an bay� d� Indones�a , ya�tu pada tahun 2007 adalah 
sebesar 34 per 1.000 kelah�ran h�dup . Kemat�an bay� mas�h d�sebut masalah 
kesehatan reproduks� d� semua b�dang, termasuk Bal�. Pada saat �n� pemer�ntah 
terus melakukan upaya pencegahan untuk mengurang� angka kemat�an bay� dan 
salah satu solus� dengan menanamkan �n�s�as� menyusu� secara t�dak langsung 
akan mempengaruh� satu pos�t�f terhadap asupan ASI eksklus�f. Tujuan dar� 
penelitian ini adalah untuk korelasi identifikasi inisiasi dini menyusui terhadap 
keberhas�lan pember�an ASI kepada bay� berus�a satu har� menjad� t�ga bulan 
bay� tua. Untuk mencapa� tujuan �n�, penel�t�an anal�t�k kategor�s d�lakukan 
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dengan pendekatan retrospekt�f. Penel�t�an �n� d�lakukan dar� bulan Apr�l 
sampa� Me� 2012 oleh �bu yang mem�l�k� bay� berus�a satu har� menjad� t�ga 
bulan bay� tua yang memenuh� kr�ter�a �nklus� sebaga� sampel penel�t�an. Data 
tersebut d�olah dan d�anal�s�s dengan menggunakan tekn�k anal�s�s un�var�at dan 
b�var�at dengan uj� stat�st�k chi-square. Berdasarkan perh�tungan uj� chi-square, 
d�peroleh n�la� p leb�h kec�l dar� 0,05, ya�tu p < 0,01 . Dar� has�l uj� stat�st�k, 
diperoleh hipotesis nol (Ho) ditolak, berarti ada hubungan yang signifikan antara 
�n�s�as� d�n� menyusu� dan keberhas�lan pember�an ASI untuk bay� us�a satu har� 
untuk bay� berus�a t�ga bulan .

Kata kunci : Inisiasi Dini menyusui , keberhasilan memberikan asupan ASI .

Pendahuluan
Ind�kator derajat kesehatan 

suatu bangsa dan daerah dapat d�l�hat 
dar� Angka Kemat�an Ibu dan Angka 
Kemat�an Bay�. Menurut SDKI (2007)1 
AKB 34 per 1000 kelah�ran h�dup, 
sedangkan AKI sebesar 228 per 100.000 
kelah�ran h�dup. Kemat�an �bu dan bay� 
mas�h merupakan masalah kesehatan 
reproduks� d� seluruh daerah, termasuk 
Bal�. Menurut D�nas Kesehatan Prov�ns� 
Bal� (2010b)2, angka rata-rata AKI dan 
AKB d� Bal� jauh leb�h rendah dar� rata-
rata nas�onal. Pada tahun 2010 AKI 
d� Bal� mencapa� 80,47 per 100.000 
kelah�ran h�dup dan AKB mencapa� 8,19 
per 1000 kelah�ran h�dup, sedangkan 
AKB d� Denpasar mencapa� 11,01 per 
1000 kelah�ran h�dup. 

Kual�tas manus�a dalam pem-
bangunan suatu bangsa dan daerah 
harus d�mula� sed�n� mungk�n sejak 
bay�, untuk dapat menurunkan angka 
kemat�an �bu dan angka kemat�an bay�. 
Salah satu faktor yang memegang 
peranan pent�ng dalam pen�ngkatan 
kual�tas manus�a adalah pember�an A�r 
Susu Ibu eksklus�f. Saat �n� pemer�ntah 
terus melakukan upaya-upaya pen-
cegahan untuk menurunkan AKB dan 
salah satunya dengan melaksanakan 

program In�s�as� Menyusu D�n� (IMD) 
yang secara t�dak langsung akan 
berdampak pos�t�f terhadap pember�an 
ASI eksklus�f.

Berdasarkan SDKI tahun 20071 
hanya ada 4% bay� yang mendapat ASI 
dalam satu jam kelah�rannya; 10% bay� 
yang memperoleh ASI pada har� pertama; 
memperoleh ASI kurang dar� dua bulan 
sebanyak 73%; memperoleh ASI dua 
sampa� t�ga bulan sebanyak 53%; yang 
mendapat ASI empat sampa� l�ma bulan 
sebanyak 20%; dan menyusu� eksklus�f 
sampa� us�a enam bulan sebanyak 49%; 
sedangkan pember�an susu formula 
terus men�ngkat h�ngga t�ga kal� l�pat 
dalam kurun waktu l�ma tahun terakh�r.

Tahun 2010 jumlah bay� yang 
terpantau d� Prov�ns� Bal� ya�tu 50.696 
dan jumlah bay� yang d�ber�kan ASI 
eksklus�f ya�tu 18.525 dengan cakupan 
ASI eksklus�f sebanyak 36,54%. 
Jumlah Bay� yang terpantau d� Kota 
Denpasar ya�tu 1.363 dan jumlah bay� 
yang d�ber�kan ASI eksklus�f ya�tu 
41,61%. Cakupan ASI eksklus�f d� 
Kota Denpasar mas�h terb�lang rendah 
j�ka d�band�ngkan dengan kabupaten 
la�nnya d� Bal� dan berada d� bawah dar� 
target yang telah d�tetapkan ba�k secara 
nas�onal (80%) maupun secara lokal 
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(70%) (D�nkes Prov�ns� Bal�, 2010a)3. 
Peran Millenium Devolepment 

Goals (MDGs) dalam pencapa�an IMD, 
karena dengan IMD dapat men�ngkatkan 
keberhas�lan ASI eksklus�f dan lama 
menyusu�, maka akan membantu 
mengurang� kem�sk�nan, kelaparan 
karena ASI dapat memenuh� kebutuhan 
makanan bay� sampa� us�a dua tahun, 
juga dapat mengurang� angka kemat�an 
anak bal�ta. (Roesl�, 2008)4. 

In�s�as� menyusu d�n� dapat 
member�kan kesempatan pada bay� 
untuk mula� menyusu segera setelah 
bay� d�lah�rkan. Bay� harus d�past�kan 
mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan proses �n�s�as� menyusu 
pal�ng t�dak satu jam pertama setelah �a 
lah�r. In�s�as� menyusu satu jam pertama 
akan menunjang proses lancarnya ASI 
d� kemud�an har� (Roesl�, 2008)4.

Puskesmas Pembantu Dauh Pur�, 
merupakan yang mendapat kunjungan 
�bu bersal�n cukup banyak ya�tu 45 orangbersal�n cukup banyak ya�tu 45 orang cukup banyak ya�tu 45 orang45 orangorang 
per bulan. Has�l stud� pendahuluan yang 
telah d�lakukan pada tanggal 27 Januar� 
2012 d�dapatkan 15 orang yang bersal�nd�dapatkan 15 orang yang bersal�n 
dan mendapatkan perlakuan IMD, l�ma 
orang yang menyatakan member�kan 
ASI saja untuk bay�nya dar� us�a satu 
har� sampa� t�ga bulan dan 10 orang 
menyatakan member�kan ASI dengan 
PASI kepada bay�nya dar� us�a satu har� 
sampa� t�ga bulan. 

Pos Prakt�k Terpadu Poltekkes 
Denpasar merupakan tempat yang 
mem�l�k� kunjungan �bu bersal�n cukup 
banyak. Sela�n �tu juga d�lakukan 
pelaksanaan IMD untuk set�ap �bu 
bersal�n. Berdasarkan permasalahan d� 
atas, penel�t� tertar�k untuk melakukan 
penel�t�an tentang hubungan �n�s�as� 
menyusu d�n� terhadap keberhas�lan 

pember�an ASI pada bay� umur satu har� 
sampa� t�ga bulan d� Pos Prakt�k Terpadu 
Poltekkes Denpasar dan Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur�.

Tujuan Umun dar� penel�t�an �n� 
adalah mengetahu� hubungan IMD 
dengan keberhas�lan pember�an ASI 
pada bay� umur satu har� sampa� t�ga 
bulan d� Pos Prakt�k Terpadu Poltekkes 
Denpasar dan Puskesmas Pembantu 
Dauh Pur�. Sedangkan tujuan khusus dar� 
penelitian ini adalah mengidentifikasi 
keberhas�lan pember�an ASI pada bay� 
umur satu har� sampa� t�ga bulan yang 
mendapatkan IMD, mengidentifikasi 
keberhas�lan pember�an ASI pada bay� 
umur satu har� sampa� t�ga bulan yang 
t�dak mendapatkan IMD, menganal�s�s 
hubungan IMD terhadap keberhas�lan 
pember�an ASI pada bay� umur satu har� 
sampa� t�ga bulan.

Metode Penelitian
Penel�t�an �n� merupakan pene-

l�t�an anal�t�k kategor�k dengan 
pendekatan retrospektif yang d�lakukan 
d� Pos Prakt�k Terpadu Poltekkes 
Denpasar dan Puskesmas Pembantu 
Dauh Pur� pada tanggal 8 Apr�l sampa� 8 
Me� 2012. Populas� adalah sekelompok 
subjek satu data dengan karakter�st�k 
tertentu (Sastroasmoro dan Ismael, 
2008)5. 

Populas� dalam penel�t�an �n� 
adalah seluruh �bu yang datang ke 
tempat pelayanan Pos Prakt�k Terpadu 
Poltekkes Denpasar dan Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� yang memenuh� 
kr�ter�a �nklus� sepert�: �bu yang mem�l�k� 
bay� umur satu sampa� t�ga bulan, �bu 
dengan r�wayat persal�nan normal, umur 
keham�lan saat persal�nan > 37 m�nggu, 
bersed�a untuk menjad� responden. 
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Kr�ter�a Eksklus� dalam penel�t�an �n� 
adalah �bu yang mender�ta penyak�t 
sepert� kela�nan payudara, jantung, 
lepra, hepat�t�s, HIV/AIDS, TBC paru, 
dan ps�kos�s, bay� mender�ta kela�nan 
seperti bibir sumbing dan asfiksia.

Un�t anal�s�s dar� penel�t�an �n� 
seluruh �bu yang memenuh� kr�ter�a 
�nklus� yang berkunjung d� Pos Prakt�k 
Terpadu Poltekkes Denpasar dan 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur� selama 
kurun waktu penel�t�an.

Menurut Sastroasmoro dan Ismael 
(2008)5, perk�raan besar sampel dapat 
d�lakukan dengan berbaga� cara, dasar 
yang d�gunakan est�mas� bergantung 
pada tujuan penel�t�an serta desa�n yang 
d�p�l�h. Besar sampel pada penel�t�an 
�n� sesua� dengan rancangan penel�t�an 
anal�t�k kategor�k t�dak berpasangan 
(Dahlan, 2006)6. Dengan dem�k�an, besar 
sampel yang d�dapat ya�tu sebanyak 39, 
untuk besar sampel kelompok kasus 
sebanyak 39 orang dan besar sampel 
kelompok kontrol sebanyak 39 orang. 
Jumlah besar sampel pada penel�t�an �n� 
sebanyak 78 orang. 

Pengamb�lan sampel dalam 
penel�t�an �n� dengan menggunakan 
tekn�k non probability sampl�ng ya�tu 
secara “consecutive sampling” art�nya 
pem�l�han sampel dengan menetapkan 
subjek yang memenuh� kr�ter�a penel�t�an 
d�masukkan dalam penel�t�an dalam 
kurun waktu yang telah d�tentukan. 

Jen�s data adalah data sekunder 
dan pr�mer. Data sekunder d�kumpulkan 
melalu� stud� dokumentas� dar� catatan 
rekam med�k Pos Prakt�k Terpadu 
Poltekkes Denpasar dan Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� per�ode Januar� - 
Me� tahun 2012 dengan menggunakan 
pedoman pendokumentas�an. Sedangkan 

data Pr�mer berupa wawancara langsung 
dengan pedoman wawancara. 

Pengolahan data yang akan 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
editing dan tabulating yang sesua� 
dan uj� stat�st�k. Anal�s�s univariate 
d�lakukan untuk menggambarkan 
d�str�bus� frekuens� dan propors� 
dar� mas�ng-mas�ng var�abel yang 
d�saj�kan dalam bentuk tabel dan naras�. 
Sedangkan anal�s�s bivariate d�lakukan 
untuk mengidentifikasi ada tidaknya 
hubungan antara var�abel bebas dan 
var�abel ter�kat. Anal�s�s menggunakan 
uj� stat�st�k chi square (X2). Penel�t�an 
�n� memenuh� syarat uj� chi square ya�tu 
total sampel secara keseluruhan > 40 
orang, seh�ngga t�dak perlu mengh�tung 
n�la� expected. Data yang d�peroleh 
d�anal�s�s, untuk menguj� h�potes�s akan 
menggunakan rumus chi square dengan 
bantuan komputer. Has�l yang d�peroleh 
pada anal�s�s bivariate adalah n�la� p, 
Ho akan d�tolak b�la p value < 0,05.

Hasil dan Pembahasan 
Pos Prakt�k Terpadu Poltekkes 

Kemenkes Denpasar merupakan fas�l�tas 
kesehatan masyarakat yang berada 
d� bawah w�layah kerja Puskesmas I 
Denpasar Selatan. Pos beralamat d� 
Jalan Raya Sesetan Nomor 512, Banjar 
Pegok, Denpasar Selatan. Letaknya 
sangat strateg�s karena berada d� p�ngg�r 
jalan raya yang mudah d�lalu� oleh 
kendaraan pr�bad� maupun umum. Dar� 
16 �bu yang tercatat d� buku reg�stras� 
dar� bulan Januar� sampa� Apr�l hanya 
10 orang yang dapat d� wawancar� oleh 
penel�t�.

Pusat Kesehatan Masyarakat 
Pembantu Dauh Pur� merupakan 
Puskesmas Pembantu yang berada d� 
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w�layah kerja Puskesmas II Denpasar 
Barat, dan berlokas� d� Jalan Pulau Buru 
No 38 Desa Dauh Pur� Kauh Kecamatan 
Denpasar Barat. Kunjungan �bu bersal�n 
atau n�fas pada kurun waktu penel�t�an, 
ya�tu tanggal 8 Apr�l sampa� 8 Me� 2012 
adalah 18 orang. Ibu yang mengajak 
bay�nya untuk �mun�sas� ya�tu sebanyak 
120 orang, dan yang memenuh� kr�ter�a 
�nklus� sebanyak 50 orang. Jumlah 
responden yang d�peroleh d� Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� sebanyak 68 
responden.

Has�l pengamatan terhadap 
subjek penel�t�an berdasarkan var�abel 
penel�t�an ya�tu :

a. Keberhas�lan pember�an ASI pada 
bay� umur satu har� sampa� t�ga bulan 
yang mendapatkan IMD

Tabel 1
Keberhas�lan Pember�an ASI pada
Bay� Umur Satu Har� sampa� T�ga 

Bulan yang Mendapatkan IMD

No
Keberhasilan 

Pemberian 
ASI

f %

1 Berhas�l 34 87,18

2 T�dak Berhas�l 5 12,82

Total 39 100

Berdasarkan tabel 1 terl�hat 
bahwa mayor�tas bay� umur satu sampa� 
t�ga bulan yang mendapatkan IMD 
berhas�l dalam pember�an ASI sebesar 34 
orang (87,18%) dan yang t�dak berhas�l 
hanya l�ma orang (12,82%). DalamDalam 
penel�t�an �n� keberhas�lan pember�an 
ASI d�n�la� dar� bay� hanya d�ber�kan 
ASI saja dan t�dak berhas�l b�la bay�b�la bay� 

t�dak d�ber�kan ASI atau d�ber�kan ASI 
dengan PASI. 

Keberhas�lan pember�an ASI pada 
bay� umur satu har� sampa� t�ga bulan 
sangat d�pengaruh� oleh d�lakukannya 
IMD d� Pos Prakt�k Terpadu dan 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur�, 
segera setelah persal�nan karena dengan 
d�lakukannya IMD akan merangsang 
refleks hisap bayi yang akan berpengaruh 
untuk refleks hisap bayi seterusnya. 
Adanya kontak kul�t antara �bu dan bay� 
saat IMD dapat terjal�n �katan bat�n antara 
�bu dan bay�, seh�ngga �bu merasa akan 
d�butuhkan dan membutuhkan bay�nya. 
Roesl� (2008)4 menyatakan keberhas�lankeberhas�lan 
pember�an ASI d�pengaruh� oleh �n�s�as� 
menyusu d�n� ya�tu bay� harus d�past�kan 
mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan proses �n�s�as� menyusu 
pal�ng t�dak satu jam pertama setelah 
�a lah�r. In�s�as� menyusu satu jam 
pertama setelah lah�r, akan menunjang 
proses lancarnya ASI d� kemud�an har�. 
Berdasarkan anal�s�s data, bay� yang 
d�ber�kan perlakuan IMD ada yang 
t�dak berhas�l dalam pember�an ASI. 
Hal tersebut dapat d�pengaruh� oleh 
faktor-faktor luar yang mempengaruh� 
keberhas�lan pember�an ASI. Faktor 
luar tersebut ya�tu faktor dar� �bu, bay�, 
dan tenaga kesehatan. 

Has�l penel�t�an �n� juga d�dukung 
oleh has�l penel�t�an Tr�an� (2010)7 
menerangkan bahwa terdapat hubungan 
yang nyata antara pelaksanaan �n�s�as� 
menyusu� d�n� dengan pember�an ASI 
eksklus�f.

b. Keberhas�lan Pember�an ASI pada 
Bay� Umur Satu Har� sampa� T�ga 
Bulan yang T�dak Mendapatkan 
IMD
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Tabel 2
Keberhas�lan Pember�an ASI pada
Bay� Umur Satu Har� sampa� T�ga 

Bulan yang T�dak Mendapatkan IMD

No
Keberhasilan 

Pemberian ASI
f %

1 Berhas�l 8 20,51

2 T�dak Berhas�l 31 79,49

Total 39 100

Berdasarkan tabel 2, �bu yang 
mem�l�k� bay� umur satu har� sampa� 
t�ga bulan yang t�dak mendapatkan 
IMD d� Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
d�temukan sebanyak 31 orang (79,49%) orang (79,49%) 
yang t�dak berhas�l dan hanya delapan 
orang (20,51%) yang berhas�l dalam 
pember�an ASI. 

Penyebab t�dak berhas�lnya 
pember�an ASI pada bay� yang datang 
ke Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
salah satunya ya�tu t�dak d�lakukannya 
IMD terhadap bay� setelah lah�r. Karena Karena 
semua �bu bersal�n d� Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� t�dak d�ber�kan 
perlakuan IMD, sehingga refleks hisap 
bay� menjad� t�dak ba�k yang akan 
mempengaruh� produks� ASI menjad� 
leb�h sed�k�t dan t�dak adanya kontak 
kul�t antara �bu dan bay�. Menurut Roesl� 
(2008)4 apab�la bay� t�dak mendapatkan 
kesempatan untuk melakukan proses 
�n�s�as� menyusu pal�ng t�dak satu 
jam pertama setelah �a lah�r akan 
memperlambat proses lancarnya ASI 
d� kemud�an har�. Berdasarkan has�l 
anal�s�s data, bay� yang t�dak d�ber�kan 
perlakuan IMD ada yang berhas�l dalam 
pember�an ASI. Hal �n� juga d�pengaruh� 
oleh faktor-faktor dar� �bu, bay�, dan 
tenaga kesehatan. 

Data penel�t�an �n� d�dukung oleh 
penel�t�an Sose dkk CIBA foundat�on, 
1978 (dalam Roesl�, 2008)4. Bay� 
yang berkesempatan melakukan IMD, 
persentase mas�h menyusunya bay� us�a 
enam bulan adalah 59% dan bay� us�a 12 
bulan adalah 38%. Pada bay� yang t�dak 
d�ber� kesempatan IMD, persentase yang 
mas�h menyusunya 19% untuk bay� us�a 
enam bulan dan 8% untuk bay� us�a 12 
bulan. 

c. Hubungan IMD terhadap Keber-
has�lan Pember�an ASI pada Bay� 
Umur Satu Har� Sampa� T�ga Bulan

Tabel 3
Hubungan IMD terhadap 

Keberhas�lan Pember�an ASI
pada Bay� Umur Satu Har� Sampa� 

T�ga Bulan

IMD

Keberhasilan 
Pemberian ASI

Nilai p
Berhasil

Tidak 
Berhasil

f % F %

D�lakukan 34 87,18  5 12,82
< 0,01T�dak 

D�lakukan
8 20,51 31 79,49

Berdasarkan tabel 3 bay� yang 
mendapatkan IMD berhas�l dalam 
pember�an ASI ya�tu sebesar 34 orang 
(87,18%), sedangkan yang t�dak 
berhas�l hanya l�ma orang (12,82%). 
Sebag�an besar �bu berhas�l dalam 
member�kan ASI setelah mendapatkan 
perlakuan IMD. Sebal�knya bay� yang 
t�dak mendapatkan IMD berhas�l dalam 
pember�an ASI hanya delapan orang 
(20,51%) dan yang t�dak berhas�l sebesar 
31 orang (79,49%). Sebag�an besar bay� 
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yang t�dak d�ber�kan IMD t�dak berhas�l 
dalam pember�an ASI. 

Sesua� dengan has�l perh�tungan 
has�l anal�s�s d�lakukan dengan 
menggunakan s�stem komputer�sas� 
untuk menguj� hubungan IMD dengan 
keberhas�lan pember�an ASI pada bay� 
umur satu sampa� t�ga bulan. Penguj�an 
Hipotesa menggunakan batas nilai α 
= 0,05 dengan perh�tungan uj� chi-
square d�dapatkan p < 0,01 d�mana 
n�la� �n� < 0,05, seh�ngga Ho d�tolak. 
Has�l penel�t�an �n� menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang 
sangat signifikan antara IMD dengan 
keberhas�lan pember�an ASI pada bay� 
umur satu har� sampa� t�ga bulan.

Berdasarkan anal�s�s data 
d�dapatkan bahwa terdapat hubungan 
IMD dengan keberhas�lan pember�an 
ASI pada bay� umur satu har� sampa� 
t�ga bulan. Segera setelah lah�r bay� 
sudah d�ajarkan untuk mand�r� ya�tu 
mencar� put�ng susu send�r� sampa� 
bay� dapat menemukannya. Hal tersebut 
dapat menumbuhkan refleks hisap, 
sehingga akan mempengaruhi refleks 
hisap selanjutnya. refleks hisap tersebut 
akan mempengaruh� produks� ASI. 
Kontak kul�t akan menambah �katan 
bat�n antara �bu dan bay�. Ibu merasa 
akan d�butuhkan dan membutuhkan 
bay�nya, seh�ngga �bu merasa leb�h s�ap 
menyusu� bay�nya dan pember�an ASI 
ekskls�f akan berhas�l. Menurut Roesl� 
(2008)4 In�s�as� menyusu d�n� dapat 
member�kan kesempatan pada bay� 
untuk mula� menyusu segera setelah 
bay� d�lah�rkan. Bay� harus d�past�kan 
agar mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan proses �n�s�as� menyusu 
pal�ng t�dak satu jam pertama setelah �a 

lah�r. In�s�as� menyusu satu jam pertama 
akan menunjang proses lancarnya ASI 
d� kemud�an har�.

Penelitian Fika dan Syafiq, 2003 
(dalam Roesl�, 2008)4 juga mendukung 
dar� data penel�t�an �n� d�mana bay� 
yang d�ber�kan kesempatan IMD akan 
delapan kal� leb�h berhas�l dalam 
menyusu eksklus�f. Berart�, bay� yang 
d�ber�kan kesempatan IMD akan leb�h 
mungk�n d�susu� sampa� us�a dua tahun, 
bahkan leb�h.

Has�l penel�t�an �n� juga d�dukung 
oleh has�l pengamatan Hubert�n (2004)8 
terhadap 500 bay� baru lah�r d� rumah 
bersal�n Tr� Tunggal menunjukkan 
bahwa bay� yang d�susukan segera 
setelah lah�r, 95% t�dak rewel pada 
har� pertama ASI keluar, ASI segera 
keluar setelah d�lakukan IMD dan 
�bu t�dak mengalam� demam karena 
pembengkakan payudara pada har� 
kedua dan ket�ga t�dak terjad�.

Simpulan dan Saran 
Berdasarkan anal�s�s dan 

pembahasan has�l penel�t�an yang telah 
d�sebutkan, maka dapat d�s�mpulkan: 
bay� umur satu har� sampa� t�ga bulan 
yang mendapatkan IMD sebag�an besar 
berhas�l dalam pember�an ASI ya�tu 
sebanyak 34 orang (87,18%), bay� umur, bay� umuray� umur 
satu har� sampa� t�ga bulan yang t�dak 
mendapatkan IMD sebag�an besar t�dak 
berhas�l dalam pember�an ASI sebanyak 
31 orang (79,49%), terdapat hubungan, terdapat hubungan 
yang sangat signifikan antara IMD 
dengan keberhas�lan pember�an ASI 
pada bay� umur satu har� sampa� t�ga 
bulan. 

Saran yang �ng�n d�sampa�kan 
penel�t� untuk d�jad�kan sebaga� bahan 
pert�mbangan, antara la�n d�tujukan 
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kepada tempat penel�t�an untuk tenaga 
kesehatan d� Pos Prakt�k Terpadu 
Poltekkes Denpasar dan Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� d�harapkan 
men�ngkatkan pelaksanaan �n�s�as� 
menyusu d�n� yang secara t�dak 
langsung akan berdampak pos�t�f 
terhadap pember�an ASI eksklus�f, dan 
merupakan upaya pencegahan untuk 
menurunkan AKB. Untuk kelengkapan 
data dokumentas� d�harapkan d�catat 
leb�h r�nc� tentang pelaksanaan IMD, 
d�lakukan atau t�dak d�lakukannya IMD, 
berhas�l atau t�dak berhas�lnya IMD, dan 
berapa lama d�lakukannya IMD. Kepada 
penel�t�an selanjutnya leb�h dalam 
melaksanakan penel�t�an yang terka�t 
dengan faktor yang mempengaruh� 
t�dak d�lakukannya IMD, menemukan 
faktor yang menyebabkan t�dak 
d�laksanakannya �n�s�as� menyusu d�n� 
untuk �ntervens� guna men�ngkatkan 
keberhas�lan pember�an ASI eksklus�f 
yang secara t�dak langsung merupakan 
upaya untuk menurunkan AKB.
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PERMASALAHAN REMAJA 
DAN PENANGGULANGANNYA

Ni Gusti Kompiang Sriasih1 

Abstract. Teenagers are the people who will support the country, in their hands 
will lead the future of our state. Adolesence some of them can used to come 
to the wrong way of life, which named juvenile delinquency. Such of juvenile 
delinquency are free sex, narcotics, engage in a gang fight, unwanted pregnancy, 
unsaved abortion, and sexually transmitted disease. Its was happened because 
of some factors, such as wacth blue film, wrong associate, less attention of their 
parents, less of their religion, and just short thinking. The prevention of it can be 
give more loved and attention, intensive attention in communication technology, 
self coaching at school, build a religion in the family, all of it will make the 
teenagers going to the right way in their life.

Keywords : teenagers, problems, prevention.

Abstrak. Remaja merupakan tulang punggung sebuah Negara, d� tangan remaja 
tergenggam arah masa depan bangsa. Pada  masa  remaja  seseorang  dapat  
terjerumus ke dalam keh�dupan  yang dapat merusak masa depan. Hal �n� dapat 
terjad� apab�la remaja melakukan hal-hal meny�mpang yang b�asa d�sebut dengan 
kenakalan remaja. Berbaga� bentuk kenakalan remaja antara la�n seks bebas, 
kasus narkoba, tawuran pelajar, keham�lan yang t�dak d��ng�nkan, abors� serta 
berbaga� penyak�t �nfeks� menular seksual. Faktor penyebab kenakalan remaja, 
diantaranya menonton film porno, pengaruh pergaulan bebas, kurang peran dan 
perhat�an orang tua kepada anak, kurang dasar �lmu agama, dan pola p�k�r yang 
dangkal. Upaya untuk menanggulang� kenakalan remaja mel�put�: pember�an 
kas�h sayang dan perhat�an dalam bentuk apapun pada remaja, pengawasan 
�ntens�f terhadap med�a komun�kas�, b�mb�ngan kepr�bad�an d� sekolah, 
pembelajaran agama yang d�lakukan sejak d�n� dalam keluarga, semuanya akan 
membuat remaja berada pada jalan h�dup yang benar.

Kata Kunci : remaja, permasalahan, penanggulangan.

1 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar

Pendahuluan
Masa  remaja  adalah  masa-

masa  yang  pal�ng  �ndah. Pencar�an  
jat�  d�r�  seseorang  terjad�  pada  
masa  remaja. Bahkan banyak orang 
mengatakan bahwa remaja adalah tulang 

punggung sebuah negara. Statement 
dem�k�an memang benar, remaja 
merupakan generas� penerus bangsa 
yang d�harapkan dapat menggant�kan 
generas�-generas� terdahulu dengan 
kual�tas k�nerja dan mental yang leb�h 
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ba�k. D� tangan remaja tergenggam arah 
masa depan bangsa �n�.

Mel�hat kond�s� remaja saat 
�n�, harapan remaja sebaga� penerus 
bangsa yang menentukan kual�tas 
negara d� masa yang akan datang 
sepert�nya bertolak belakang dengan 
kenyataan yang ada.  Per�laku nakal dan 
meny�mpang d� kalangan remaja saat �n� 
cenderung mencapa� t�t�k kr�t�s. Remaja 
yang terjerumus ke dalam keh�dupan  
yang dapat merusak masa depan sangat 
banyak.

Rentang waktu kurang dar� satu 
dasawarsa terakh�r, kenakalan remaja 
semak�n menunjukkan trend yang amat 
mempr�hat�nkan.  Kenakalan remaja 
yang d�ber�takan dalam berbaga� 
forum dan med�a d�anggap semak�n 
membahayakan.  Berbaga� macam 
kenakalan remaja yang d�tunjukkan 
akh�r-akh�r �n� sepert� perkelah�an secara 
perorangan atau kelompok, tawuran 
pelajar, mabuk-mabukan, pemerasan, 
pencur�an, perampokan, pengan�ayaan, 
penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas 
pran�kah kasusnya semak�n menjamur.

D� antara berbaga� macam 
kenakalan remaja, seks bebas selalu 
menjad� bahasan menar�k dalam berbaga� 
tul�san sela�n kasus narkoba dan tawuran 
pelajar. Sepert�nya seks bebas telah 
menjad� trend tersend�r�. Bahkan seks 
bebas d� luar n�kah yang d�lakukan oleh 
remaja (pelajar dan mahas�swa) b�sa 
d�katakan bukanlah suatu kenakalan 
lag�, mela�nkan sesuatu yang wajar dan 
telah menjad� keb�asaan.

Pergaulan seks bebas d� kalangan 
remaja Indones�a saat �n� memang 
sangatlah mempr�hat�nkan. Berdasarkan 
beberapa data, d� antaranya dar� Kom�s� 
Perl�ndungan Anak Indones�a (KPAI) 

menyatakan sebanyak 32 persen remaja 
us�a 14 h�ngga 18 tahun d� kota-kota 
besar d� Indones�a (Jakarta, Surabaya, 
dan Bandung) pernah berhubungan 
seks. Has�l surve� la�n juga menyatakan, 
satu dar� empat remaja Indones�a 
melakukan hubungan seksual pran�kah 
dan membukt�kan 62,7 persen remaja 
keh�langan perawan saat mas�h duduk d� 
bangku SMP, dan bahkan 21,2 persen d� 
antaranya berbuat ekstr�m, yakn� pernah 
melakukan abors�. Abors� d�lakukan 
sebaga� jalan keluar ak�bat dar� per�laku 
seks bebas1.

Bahkan penel�t�an LSM Sahabat 
Anak dan Remaja Indones�a (Sahara) 
Bandung antara tahun 2000-2002, 
remaja yang melakukan seks pra n�kah, 
72,9% ham�l, dan 91,5% d� antaranya 
mengaku telah melakukan abors� leb�h 
dar� satu kal�. Data �n� d�dukung beberapa 
has�l penel�t�an bahwa terdapat 98% 
mahas�sw� Yogyakarta yang melakukan 
seks pran�kah mengaku pernah 
melakukan abors�. Secara kumulat�f, 
abors� d� Indones�a d�perk�rakan 
mencapa� 2,3 juta kasus per tahun. 
Setengah dar� jumlah �tu d�lakukan oleh 
wan�ta yang belum men�kah, sek�tar 
10-30% adalah para remaja. Art�nya, 
ada 230 r�bu sampa� 575 r�bu remaja 
putr� yang d�perk�rakan melakukan 
abors� set�ap tahunnya. Sumber la�n 
juga menyebutkankan, t�ap har� 100 
remaja melakukan abors� dan jumlah 
keham�lan yang t�dak d��ng�nkan (KTD) 
pada remaja men�ngkat antara 150.000 
h�ngga 200.000 kasus set�ap tahun2. 
L�td�kkespro Bal� pada tahun 2003 
menemukan 28,6% �str� dar� pasangan 
us�a subur telah ham�l sebelum 
perkaw�nan. Kemud�an Depkes RI pada 
tahun 1995/1996 melakukan survey 
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yang menyebutkan bahwa keham�lan 
remaja berus�a 13-19 tahun d� Bal� 
sebanyak 5% 10.

Sela�n �tu surve� yang d�lakukan 
BKKBN pada akh�r 2008 menyatakan, 
63 persen remaja d� beberapa kota besar 
d� Indones�a melakukan seks pran�kah. 
Para pelaku seks d�n� �tu menyak�n�, 
berhubungan seksual satu kal� t�dak 
menyebabkan keham�lan. Sumber la�n 
juga menyebutkan t�dak kurang dar� 900 
r�bu remaja yang pernah abors� ak�bat 
seks bebas (Jawa Pos, 28-5-2011). Dan 
d� Jawa T�mur, remaja yang melakukan 
abors� tercatat 60% dar� total kasus3. 
Dar� bulan Agustus 2002 h�ngga Agustus 
2003 K�ta Sayang Remaja (KISARA) 
PKBI Bal� melakukan sebuah survey 
mengena� s�kap dan pr�laku pacaran dan 
akt�v�tas seksual pada s�swa SMP kelas 
3 h�ngga SMA kelas 1 (d� bawah 17 
tahun) d� sekolah d� daerah Denpasar, 
Badung,Tabanan dan G�anyar. Tercatat 
bahwa yang pernah pacaran adalah 
sejumlah 526 atau 23,75% dar� total 
2215 responden. T�dak satupun (0%) 
yang menyatakan bahwa hubungan 
seksual sebelum men�kah �tu boleh. Hal 
yang sama d�temukan pada pertanyaan 
apakah akt�v�tas pett�ng, anal seks, 
oral seks d�perbolehkan selama belum 
men�kah. Yang d�perbolehkan menurut 
responden adalah masturbas�, d�sebutkan 
oleh 44,15% responden, c�uman b�b�r 
(21,58%), c�um ken�ng/p�p� (55,85). 
Tetap� ket�ka d�tanyakan dengan 
akt�v�tas mana yang sudah mereka 
lakukan (d�h�tung dar� yang sudah 
pernah pacaran), d�temukan data bahwa 
2,28% sudah melakukan hubungan 
seksual, dan 0,57% sudah melakukan 
salah satu dar� pett�ng, anal seks, oral 
seks. C�uman b�b�r sudah d�lakukan oleh 

13,12% responden yang sudah pernah 
pacaran, c�uman ken�ng/p�p� (26,24%), 
masturbas� d�lakukan oleh 51,63% lak�-
lak�, pada perempuan 3,32% 10. 

Penul�san art�kel �n� bertujuan 
untuk member�kan gambaran tentang 
remaja dan permasalahan yang terjad� 
d� sek�tarnya, seh�ngga dapat d�lakukan 
t�ndakan prevent�f terhadap hal hal yang 
t�dak d��ng�nkan.

Pembahasan
Ist�lah “Remaja” berasal dar� 

bahasa lat�n “Adolescere” yang 
berart� remaja. Secara ps�kolog� masa 
remaja adalah us�a saat �nd�v�du 
ber�ntegras�  dengan masyarakat 
dewasa, us�a saat anak t�dak lag� merasa 
d�bawah t�ngkat orang yang leb�h tua, 
mela�nkan berada dalam t�ngkat yang 
sama. Lapu (2010) juga menul�skan 
bahwa masa remaja adalah masa trans�s� 
atau peral�han dar� masa kanak-kanak 
menuju dewasa yang d�tanda� dengan 
adanya perubahan aspek fisik, psikis & 
ps�kosos�al1.

Masa  remaja  merupakan masa-
masa  yang  pal�ng  �ndah, karena 
pencar�an  jat�  d�r�  seseorang  terjad�  
pada  masa  remaja.  Namun,  d�  masa  
remaja  seseorang  dapat  terjerumus ke 
dalam keh�dupan  yang dapat merusak 
masa depan. Hal �tu dapat terjad� apab�la 
remaja melakukan hal-hal meny�mpang 
yang b�asa d�sebut dengan kenakalan 
remaja.

Menurut para ahl�, kenakalan 
remaja atau dalam bahasa Inggr�s 
d�kenal dengan �st�lah juvenile 
delinquency merupakan gejala patolog�s 
sos�al pada remaja yang d�sebabkan 
oleh satu bentuk pengaba�an sos�al. 
Ak�batnya, remaja mengembangkan 
bentuk per�laku yang meny�mpang4.
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Kenakalan remaja mel�put� semua 
pr�laku yang meny�mpang dar� norma-
norma hukum p�dana yang d�lakukan 
oleh remaja. Pr�laku tersebut akan 
merug�kan d�r�nya send�r� dan orang-
orang sek�tarnya6. Menurut Daryanto 
(2007) menyebutkan kenakalan dengan 
kata dasar nakal adalah suka berbuat t�dak 
ba�k, suka mengganggu, dan suka t�dak 
menurut, sedangkan kenakalan adalah 
perbuatan nakal, perbuatan t�dak ba�k 
dan bers�fat mengganggu ketenangan 
orang la�n; t�ngkah laku yang melanggar 
norma keh�dupan masyarakat7.

Kenakalan remaja d�art�kan 
sebaga� suatu outcome dar� suatu proses 
yang menunjukkan peny�mpangan 
t�ngkah laku atau pelanggaran terhadap 
norma-norma yang ada.  Kenakalan 
remaja d�sebabkan oleh berbaga� faktor 
ba�k faktor pr�bad�, faktor keluarga yang 
merupakan l�ngkungan utama4, maupun 
faktor l�ngkungan sek�tar yang secara 
potens�al dapat membentuk per�laku 
seorang anak8.

Berbaga� macam faktor yang 
berpengaruh pada kenakalan remaja, 
ya�tu faktor keluarga (sepert� kedekatan 
hubungan orang tua–anak, gaya 
pengasuhan orang tua, pola d�s�pl�n 
orang tua, serta pola komun�kas� dalam 
keluarga) dan faktor la�n d� luar keluarga 
(sepert� hubungan dengan kelompok 
berma�n atau ‘peer group’, ketersed�aan 
berbaga� sarana sepert� gedung b�oskop, 
d�skot�k, tempat-tempat h�buran, telev�s�, 
VCD, �nternet, akses kepada obat-obat 
terlarang dan buku-buku porno serta 
m�numan beralkohol)9.

Dar� berbaga� bentuk kenakalan 
yang d�lakukan oleh remaja, seks bebas 
selalu menjad� bahasan menar�k dalam 
berbaga� tul�san sela�n kasus narkoba dan 

tawuran pelajar. Seks bebas merupakan 
t�ngkah laku yang d�dorong oleh hasrat 
seksual yang d�tujukan dalam bentuk 
t�ngkah laku. Faktor penyebab remaja 
melakukan seks bebas, d�antaranya 
adalah menonton film porno, pengaruh 
pergaulan bebas, penyaluran hasrat 
seksual, dan kurangnya peran dan 
perhat�an orang tua kepada anaknya5.

Seks bebas adalah hubungan 
seksual yang d�lakukan d�luar �katan 
pern�kahan, ba�k suka sama suka 
atau dalam dun�a prost�tus�. Per�laku 
seksual d�luar n�kah terjad� sebaga� 
ak�bat masuknya kebudayaan barat. 
Per�laku seksual d� luar n�kah sangat 
bertentangan dengan n�la�-n�la� agama 
dan n�la�-n�la� sos�al pada masyarakat 
Indones�a. Masuknya paham Children Of 
God (COG) sangat bertentangan dengan 
n�la�-n�la� yang ada dalam masyarakat. 
Pada dasarnya COG adalah  Free 
Sex (seks bebas) merupakan kebebasan 
hubungan seksual d� luar n�kah5.

Berbaga� tul�san tentang seks 
bebas, salah satunya Saptono (2006) 
menul�skan data dar� beberapa sumber 
dan penel�t�an, d� antaranya d�dapatkan 
data dar� Wal�kota Bengkulu, yang 
menyebutkan hanya 35% s�sw� SMA 
d�daerahnya yang mas�h perawan 
dan data yang leb�h menohok dar� 
Yogyakarta, has�l penel�t�an I�p 
W�jayanto menyebutkan, 97% 
mahas�sw� pernah melakukan hubungan 
seks pran�kah3.

Remaja dengan segala perubahan 
dan fakta-fakta remaja la�nnya memang 
selalu menar�k untuk d�bahas. Masa 
remaja adalah masa yang pal�ng 
berser�, karena d� masa remaja 
terjad� proses pencar�an jat� d�r�. In� 
bertentangan dengan perseps� umum 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 133 - 143



137

yang mengatakan bahwa remaja 
merupakan kelompok yang b�asanya 
t�dak berada dengan kelompok manus�a 
yang la�n, ada yang berpendapat  bahwa 
remaja adalah kelompok orang-orang 
yang ser�ng menyusahkan orang tua. 
Karena sebenarnya remaja merupakan 
kelompok manus�a yang penuh dengan 
potens� berdasarakan catatan sejarah 
remaja Indones�a yang penuh v�tal�tas, 
semangat patr�ot�sme yang menjad� 
harapan penerus bangsa

K�ta juga t�dak boleh lupa bahwa 
masa remaja adalah masa yang penuh 
gejolak, masa yang penuh dengan 
berbaga� pengenalan dan petualangan 
akan hal-hal yang baru sebaga� bekal 
untuk meng�s� keh�dupan mereka 
kelak. D� saat remajalah proses 
menjad� manus�a dewasa berlangsung. 
Pengalaman man�s, pah�t, sed�h, 
gemb�ra, lucu bahkan menyak�tkan 
mungk�n akan d�alam� dalam rangka 
mencar� jat� d�r�. Sayangnya, banyak 
d�antara mereka yang t�dak sadar 
bahwa beberapa pengalaman yang 
tampaknya menyenangkan justru dapat 
menjerumuskan.

Keh�dupan para remaja ser�ng 
kal� d�sel�ng� hal-hal yang negat�f dalam 
rangka penyesua�an dengan l�ngkungan 
sek�tar ba�k l�ngkungan dengan teman 
temannya d� sekolah maupun l�ngkungan 
pada saat d�a d� rumah.  Rasa �ng�n 
tahu dar� para remaja kadang-kadang 
kurang d�serta� pert�mbangan ras�onal 
akan ak�bat lanjut dar� suatu perbuatan. 
Kond�s� �n� membuat para remaja banyak 
yang terjebak dalam beberapa per�laku 
meny�mpang yang laz�m d�sebut dengan 
kenakalan remaja.

Kenakalan remaja dalam stud� 
masalah sos�al dapat d�kategor�kan ke 

dalam per�laku meny�mpang.  Perspekt�f 
per�laku meny�mpang masalah sos�al 
terjad� karena terdapat peny�mpangan 
per�laku dar� berbaga� aturan-aturan 
sos�al ataupun dar� n�la� dan norma sos�al 
yang berlaku. Per�laku meny�mpang 
dapat d�anggap sebaga� sumber masalah 
karena dapat membahayakan tegaknya 
s�stem sos�al.

Per�laku meny�mpang d�kalangan 
remaja atau yang b�asa desebut dengan 
kenakalan remaja bentuknya bermacam-
macam sepert� perkelah�an secara 
perorangan atau kelompok, tawuran 
pelajar, mabuk-mabukan, pemerasan, 
pencur�an, perampokan, pengan�ayaan, 
penyalahgunaan narkoba, dan seks 
bebas pran�kah. Bentuk-bentuk 
kenakalan yang dem�k�an b�asa d�sebut 
juga dengan pergaulan bebas.

Per�laku yang penuh dengan 
kebebasan ser�ngkal� mengarah pada 
kenakalan yang sangat mencemaskan. 
Kenakalan remaja mengak�batkan 
t�ngg�nya jumlah peny�mpangan 
d�kalangan remaja. Peny�mpangan-
peny�mpangan yang kasusnya mak�n 
marak dan menar�k untuk d�bahas adalah 
pergaulan bebas atau lebih spesifiknya 
d�sebut seks bebas.

Dar� tahun ke tahun kasus seks 
bebas d� neger� �n� mak�n banyak saja 
jumlahnya, dan tak dapat d�pungk�r� 
bahwa sebag�an pelakunya adalah 
remaja (pelajar dan mahas�swa). D� 
berbaga� med�a pember�taan ba�k med�a 
massa ataupun med�a elektron�k, yang 
namanya kasus seks bebas selalu saja 
muncul. In�lah �nd�kas� bahwa seks 
bebas kasusnya mak�n marak2.

Banyak ahl� ps�kolog� mengatakan 
bahwa masa remaja merupakan masa yang 
rentan, seorang anak dalam menghadap� 
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gejolak b�olog�snya9. Apalag� d�tunjang 
dengan era global�sas� dan era �nformas� 
yang sedem�k�an rupa menyebabkan 
remaja sekarang terpanc�ng untuk 
coba-coba mempraktekkan apa yang 
d�l�hatnya. Terleb�h b�la apa yang 
d�l�hatnya merupakan �nformas� tentang 
�ndahnya seks bebas yang b�sa membawa 
dampak pada remaja �tu send�r�. Dar� 
s�n�lah kasus seks bebas d� neger� �n� 
semak�n har� semak�n men�ngkat. D� 
tambah lag� kasus v�deo mesum art�s 
art�s belakangan �n�, yang tentunya 
semak�n meng�ngatkan k�ta akan betapa 
t�ngg�nya akt�v�tas seks bebas �n� terjad� 
d� Negara k�ta5.

K�ta sebaga� generas� penerus 
bangsa �n� seharusnya malu mel�hat 
negara k�ta yang d�kenal dun�a dengan 
populas� penduduk beragama, tetap� 
menjadi konsumen industri pornografi 
dan pornoaks� nomor dua setelah 
Rus�a. Tak hanya �tu akses masyarakat 
Indones�a terhadap nama-nama sex-idol 
(b�ntang porno) terekam oleh google 
trends menempat� per�ngkat 1 d� dun�a 
selama 3 tahun berturut-turut sampa� 
tahun �n�5.

Leb�h parahnya tentang seks bebas, 
beberapa penel�t�an menunjukkan bahwa 
tujuh dar� dar� sepuluh perempuan telah 
melakukan hubungan seksual sebelum 
berumur 20 tahun. Sementara satu dar� 
enam pelajar perempuan akt�f bergaul 
seks bebas. Pal�ng sed�k�t mereka 
bergant� pasangan dengan empat lak�-
lak� yang berbeda-beda. Kenyataan 
tersebut menunjukkan betapa �ron�snya 
kond�s� remaja k�ta saat �n�3.

Sela�n beberapa data jumlah 
kasus seks bebas yang telah d�tul�skan 
pada pendahuluan, pakar seks juga 
spec�al�s Obstetr� dan G�nekolog� 

mengungkapkan, dar� tahun ke tahun 
data remaja yang melakukan hubungan 
seks bebas semak�n men�ngkat, dar� 
sek�tar l�ma persen pada tahun 1980-an, 
menjad� dua puluh persen pada tahun 
2000. D�dukung juga has�l berbaga� 
penel�t�an d� beberapa kota besar d� 
Indones�a, sepert� Jakarta, Surabaya, 
Palu dan Banjarmas�n. Bahkan d� Palu, 
pada tahun 2000 lalu tercatat remaja 
yang pernah melakukan hubungan 
seks pran�kah mencapa� 29,9 persen., 
sementara penel�t�an pada tahun 1999 
lalu terhadap pas�en yang datang ke 
kl�n�k pasutr�, tercatat sek�tar 18 persen 
remaja pernah melakukan hubungan 
seksual pran�kah3.

Sepert� d�kut�p dar� har�an 
Republ�ka yang memuat has�l surve� 
Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indones�a (PKBI) yang d�lakukan pada 
2003 d� l�ma kota, d� antaranya Surabaya, 
Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta 
menyatakan bahwa sebanyak 85 persen 
remaja berus�a 13-15 tahun mengaku 
telah berhubungan seks dengan pacar 
mereka. Iron�snya, hubungan seks �tu 
d�lakukan d� rumah send�r�, rumah 
tempat mereka berl�ndung dan sebag�an 
besar mereka menggunakan alat 
kontraseps� yang d�jual bebas, sebanyak 
12 persen menggunakan metode coitus 
interuptus (mengeluarkan sperma d� 
luar organ �nt�m wan�ta)3.

Men�ngkatnya jumlah kasus seks 
bebas menyebabkan mak�n t�ngg�nya 
jumlah keham�lan yang t�dak d��ng�nkan 
(KTD). Keham�lan yang t�dak d��ng�nkan 
(KTD) pada remaja menunjukkan 
kecenderungan men�ngkat antara 
150.000 h�ngga 200.000 kasus set�ap 
tahun. Bahkan beberapa surve� yang 
d�lakukan pada semb�lan kota besar d� 
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Indones�a menunjukkan, KTD 
mencapa� 37.000 kasus, 27 
persen d� antaranya terjad� 
dalam l�ngkungan pran�kah dan 12,5 
persen adalah pelajar 3.

T�ngg�nya angka keham�lan yang 
t�dak d��ng�nkan (KTD), apalag� bag� 
keham�lan pran�kah d� kalangan remaja 
erat ka�tannya dengan men�ngkatnya 
jumlah abors� saat �n�. Kasus abors� 
remaja d� Indones�a ternyata sangat 
mencengangkan. Angkanya melaju 
sangat cepat bahkan meleb�h� jumlah 
abors� d� negara negara maju sekal�pun. 
Jumlah kasus abors� d� Indones�a set�ap 
tahun mencapa� 2,3 juta, 30 persen d� 
antaranya d�lakukan oleh para remaja.

Sela�n men�mbulkan hal-hal 
berbahaya yang t�dak d��ng�nkan karena 
kasus abors�, seks bebas juga akan 
menyebabkan penyak�t menular seksual, 
sepert� s�p�l�s, GO (ghonorhoe), h�ngga 
HIV/AIDS, serta men�ngkatkan res�ko 
kanker mulut rah�m untuk wan�ta. 
Bahkan j�ka hubungan seks tersebut 
d�lakukan sebelum us�a 17 tahun, r�s�ko 
terkena penyak�t tersebut b�sa mencapa� 
empat h�ngga l�ma kal� l�pat8.

Kasus AIDS sejak 2007 tedapat 
2.947 kasus dan per�ode Jun� 2009 
men�ngkat h�ngga delapan kal� l�pat, 
menjad� 17.699 kasus. Dar� jumlah 
tersebut, yang men�nggal dun�a 
mencapa� 3.586 orang. Bahkan 
d�est�mas�kan, d� Indones�a tahun 2014 
akan terdapat 501.400 kasus HIV/AIDS. 
Pender�ta HIV/AIDS sudah terdapat d� 
32 prov�ns� dan 300 kabupaten/kota. 
Pender�ta d�temukan terbanyak pada 
us�a produkt�f, ya�tu 15-29 tahun (us�a 
remaja masuk d� dalamnya)8.

Ura�an tentang kasus seks bebas 
dan mak�n banyaknya keham�lan yang 

t�dak d��ng�nkan (KTD), serta kasus 
abors� dan HIV/AIDS d� kalangan 
remaja Indones�a memang suatu 
fenomena yang sangat mempr�hat�nkan. 
Akt�v�tas seks bebas yang mak�n marak 
tersebut mas�hkah b�sa d�sebut sebaga� 
peny�mpangan per�laku atau kenakalan 
remaja ? ataukah meng�nd�kas�kan 
bahwa seks bebas sudah menjad� 
keb�asaan atau gaya h�dup?. Adakah �n� 
pertanda t�t�k bal�k budaya kontemporer 
yang bakal kembal� ke zaman pr�m�t�f 
dan gelap sepert� dulu? 

D�l�hat dar� l�teratur sejarah, 
per�laku seks bebas sudah pernah 
menjad� trad�s� dalam masyarakat 
zaman dulu. Zaman d� mana kond�s� 
masyarakat sangat tenggelam dalam 
“tanah lumpur” kebodohan dan 
keterbelakangan. Masyarakat senang 
pert�ka�an dan pembunuhan, kekejaman 
dan suka mengubur anak perempuan. 
Potret sos�al mereka beg�tu gelap, amat 
pr�m�t�f dan jauh dar� peradaban2.

Pada zaman �tulah berlaku trad�s� 
perkaw�nan model seks bebas. Sepert� 
d�r�wayatkan, bahwa pada zaman dulu 
d�kenal 4 cara pern�kahan. Pertama, 
gonta-gant� pasangan. Seorang suam� 
memer�ntahkan �str�nya j�ka telah 
suc� dar� ha�d untuk berhubungan 
badan dengan pr�a la�n. B�la �str�nya 
telah ham�l, �a kembal� lag� untuk 
d�gaul� suam�nya. In� d�lakukan guna 
mendapatkan keturunan yang ba�k. 
Kedua, model keroyokan. Sekelompok 
lelak�, kurang dar� 10 orang, semuanya 
menggaul� seorang wan�ta. B�la 
telah ham�l kemud�an melah�rkan, �a 
memangg�l seluruh anggota kelompok 
tersebut t�dak seorangpun boleh absen. 
Kemud�an �a menunjuk salah seorang 
yang d�kehendak�nya untuk d�n�sbahkan 
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sebaga� bapak dar� anak �tu, dan yang 
bersangkutan t�dak boleh mengelak. 
Ket�ga, hubungan seks yang d�lakukan 
oleh wan�ta tunasus�la yang memasang 
bendera/tanda d� p�ntu-p�ntu rumah. 
D�a “bercampur” dengan s�apapun 
yang d�suka�. Keempat, ada juga model 
perkaw�nan sebaga�mana berlaku 
sekarang, d�mula� dengan p�nangan 
kepada orang tua/wal�, membayar 
mahar, dan men�kah2.

Meny�mak 3 model pertama dalam 
perkaw�nan masyarakat d� atas, ada 
kesamaan budaya dengan per�laku seks 
bebas, prost�tus� dan ham�l d� luar n�kah 
yang k�an marak d� zaman sekarang. 
Namun, k�ta t�dak b�sa langsung 
mengatakan bahwa seks bebas adalah 
budaya remaja atau kaum muda. Karena 
munculnya kasus-kasus seks bebas 
bukanlah karena kebodohan pelakunya 
sepert� pada zaman dahulu2.

Secara gar�s besar, penyebab 
maraknya seks bebas sekarang �n� antara 
la�n;  kurangnya kas�h sayang orang tua 
yang akan menyebabkan anak/remaja 
mencar�  kesenangan d� luar dan mereka 
akan bergaul bebas dengan s�apa saja 
yang mereka �ng�nkan dan terkadang 
mereka mencar� teman yang t�dak 
sebaya yang memungk�nkan mereka 
akan terpengaruh dangan apa yang 
d�lakukan orang dewasa5.

Sela�n �tu peran dar� perkembangan 
teknolog� yang member�kan efek pos�t�f 
dan negat�f t�dak dapat d�pungk�r� 
bahwa set�ap �nd�v�du dar� k�ta merasa 
senang dengan kehad�ran produk atau 
layanan yang leb�h cangg�h dan prakt�s. 
T�dak terkecual� teknolog� �nternet 
yang telah merobohkan batas dun�a dan 
med�a telev�s� yang menyaj�kan h�buran, 
�nformas� serta ber�ta aktual. D� era 

keh�dupan dengan s�stem komun�kas� 
global, dengan kemudahan mengakses 
�nformas� ba�k melalu� med�a cetak, 
TV, �nternet, kom�k,  med�a ponsel, 
dan DVD bajakan yang berkel�aran 
d� masyarakat, tentunya member�kan 
manfaat yang besar bag� keh�dupan k�ta, 
namun perkembangan �ptek yang sangat 
ba�k dan pent�ng bag� perkembangan 
�lmu pengetahuan dan �nformas� para 
remaja, namun saat �n� remaja justru 
salah mempergunakan kecangg�han 
teknolog� tersebut, dan mereka 
menyelewengkan fungs� teknolog� 
yang sebenarnya. Bahkan tayangan 
telev�s�, med�a-med�a berbau porno 
(bahkan VCD dan DVD porno yang 
beg�tu mudah d�peroleh hanya dengan 
Rp 5.000), semak�n mendekatkan para 
remaja �tu melakukan hubungan seks d� 
luar n�kah8.

Semua med�a �nformas� tersebut 
menyerbu anak-anak dan d�kemas 
sedem�k�an rupa seh�ngga perbuatan seks 
�tu d�anggap lumrah dan menyenangkan. 
Mula� dar� berc�uman, berhubungan seks 
sebelum n�kah, menjual keperawanan, 
gonta-gant� pasangan, seks bareng, 
homo atau lesb�, semuanya tersed�a 
dalam berbaga� med�a �nformas�8.

Dasar-dasar agama yang kurang 
juga menjad� pendorong terhadap 
maraknya kasus seks bebas. Hal �n� 
terkadang t�dak terlalu d�perhat�kan 
oleh orang tua yang s�buk dengan 
segala usaha dan keg�atan mereka dan 
juga oleh p�hak sekolah terkadang 
kurang memperhat�kan hal �n�, karena 
j�ka remaja t�dak mendapat pend�d�kan 
agama yang ba�k mereka akan jauh dar� 
Tuhan dan past� t�ngkah laku mereka 
akan sembarangan. Sela�n �tu, t�dak 
adanya med�a penyalur bakat dan hob� 
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remaja juga menjad� faktor maraknya 
kasus seks bebas3.

La�n dar� hal d� atas, seks bebas 
juga terjad� karena pola p�k�r yang 
dangkal dan punya konsep d�r� rendah 
d� kalangan remaja, sepert�; t�dak 
b�sa mengatakan ”TIDAK” terhadap 
seks bebas (merasa takut d�putus 
hubungan oleh pacarnya/d�jad�kan 
alasan sebaga� pembukt�an c�nta/pacar 
sudah membujuk rayu sedem�k�an rupa, 
sampa� akh�rnya t�dak b�sa menolak). 
Bahkan ada yang beranggapan dengan 
pernah melakukan seks, d�anggap 
‘Gaul’. Akh�rnya ada beberapa orang 
malah sudah menjalan�nya sebaga� gaya 
h�dup. “Sudah b�asa saja”.

Upaya penanggulangan dar� segala 
p�hak dengan langkah men�ngkatkan 
akses remaja terhadap �nformas� yang 
benar dengan merangkul berbaga� 
kalangan sangat d�perlukan, termasuk 
med�a massa. Karena seks bebas d� 
kalangan remaja merupakan tanggung 
jawab k�ta bersama. Remaja adalah 
asset yang harus k�ta b�na mental dan 
moral�tasnya. Budaya seks bebas dan 
gaya h�dup nyeleweng harus k�ta k�k�s 
bersama.

Salah satu upaya untuk 
menanggulang� maraknya seks bebas d� 
kalangan remaja, sela�n perlu d�lakukan 
pengawasan yang ketat dan �ntens�f dar� 
pem�l�k kos secara propors�onal, juga 
men�ngkatkan kesadaran dar� orang 
tua untuk mem�l�hkan tempat kos bag� 
anak-anaknya yang layak dan aman. 
Sela�n �tu, tentu membekal� putra-putr�  
remaja dengan benteng ajaran agama 
yang kokoh, karena sekuat-kuatnya 
mental seorang remaja untuk t�dak 
tergoda pola h�dup seks bebas, kalau 
terus-menerus mengalam� godaan dan 

dalam kond�s� sangat bebas dar� kontrol, 
tentu suatu saat akan tergoda pula untuk 
melakukannya.

Hal yang t�dak kalah pent�ng 
adalah pembekalan tentang seks kepada 
remaja sed�n� mungk�n, agar para remaja 
mem�l�k� pengetahuan yang benar dan 
akurat mengena� kesehatan seksual�tas 
dan aspek-aspek keh�dupannya, 
seh�ngga t�dak menjad� salah arah dalam 
membuat keputusan dalam h�dupnya. 
Meng�ngat men�ngkatnya jumlah 
kasus seks bebas menyebabkan mak�n 
t�ngg�nya jumlah keham�lan yang t�dak 
d��ng�nkan (KTD). Keham�lan yang 
t�dak d��ng�nkan (KTD) pada remaja 
menunjukkan kecenderungan men�ngkat 
set�ap tahun, hal �n� akan berhubungan 
pula dengan angka kejad�an abors� 
yang t�dak aman d�lakukan pada 
remaja serta dapat berdampak negat�ve 
terhadap kelanjutan reproduks�nya. 
Umumnya abors� yang t�dak aman, 
dapat men�mbulkan kompl�kas� pada 
organ organ reproduks�, seh�ngga dapat 
menambah angka kemat�an �bu (AKI). 

Bertolak dar� fenomena yang 
mempr�hat�nkan tentang seks bebas 
d� kalangan remaja, k�ta yak�n dan 
opt�m�s, mas�h banyak remaja yang 
mempunya� s�kap dan pr�ns�p yang kuat, 
mas�h banyak generas�-generas� emas 
yang dapat melanjutkan eks�stens� dan 
membangun neger� �n�, mas�h banyak 
remaja yang yang t�dak tenggelam 
dalam pusaran budaya seks bebas. Oleh 
karenanya kuatkan hat� dan mental 
terhadap godaan seks bebas dengan 
rumus �n�: PACARAN + CINTA = 
PERNIKAHAN, baru kemud�an SEKS.
 
Simpulan dan Saran

Masa  remaja  adalah  masa-masa  
yang  pal�ng  �ndah. Pencar�an jat�  
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d�r�  seseorang  terjad�  pada  masa  
remaja. Banyak orang mengatakan 
bahwa remaja adalah tulang punggung 
sebuah Negara, d� tangan remaja 
tergenggam arah masa depan bangsa 
�n�. Pada  masa  remaja  seseorang  
dapat  terjerumus ke dalam keh�dupan  
yang dapat merusak masa depan. Hal �tu 
dapat terjad� apab�la remaja melakukan 
hal-hal meny�mpang yang b�asa d�sebut 
dengan kenakalan remaja.

Dar� berbaga� bentuk kenakalan 
yang d�lakukan oleh remaja, seks bebas 
selalu menjad� bahasan menar�k dalam 
berbaga� tul�san sela�n kasus narkoba dan 
tawuran pelajar. Seks bebas merupakan 
t�ngkah laku yang d�dorong oleh hasrat 
seksual yang d�tujukan dalam bentuk 
t�ngkah laku.

Men�ngkatnya jumlah kasus seks 
bebas menyebabkan mak�n t�ngg�nya 
jumlah keham�lan yang t�dak d��ng�nkan 
(KTD). Keham�lan yang t�dak d��ng�nkan 
(KTD) pada remaja menunjukkan 
kecenderungan men�ngkat set�ap tahun, 
sebanyak 27 persen d� antaranya terjad� 
dalam l�ngkungan pran�kah dan 12,5 
persen adalah pelajar.

Faktor penyebab remaja 
melakukan seks bebas, d�antaranya 
adalah menonton film porno, pengaruh 
pergaulan bebas, kurang peran dan 
perhat�an orang tua kepada anak, kurang 
dasar �lmu agama, dan pola p�k�r yang 
dangkal.

Beberapa upaya untuk me-
nanggulang� maraknya seks bebas 
d� kalangan remaja, antara la�n: a. 
member�kan kas�h sayang dan perhat�an 
dalam apapun pada remaja, karena dengan 
adanya rasa kas�h sayang dar� orang tua 
maka anak akan merasa d�perhat�kan 
dan d�b�mb�ng serta dengan kas�h 
sayang �tu pula akan mudah mengontrol 

remaja j�ka �a mula� melakukan 
kenakalan, b. Pengawasan perlu �ntens�f 
terhadap med�a komun�kas� sepert� TV, 
Internet, Rad�o, Handphone dan la�n- 
la�n, c. Perlu b�mb�ngan kepr�bad�an d� 
sekolah, karena d� sekolah tempat anak 
leb�h banyak menghab�skan waktunya 
sela�n d� rumah, d. Perlu pembelajaran 
agama yang d�lakukan sejak d�n� 
sepert� ber�badah dan mengunjung� 
tempat �badah sesua� dengan �man dan 
kepercayaannya, serta membekal� putra-
putr�  remaja dengan benteng ajaran 
agama yang kokoh.
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HERPES GENETALIS PADA MASA KEHAMILAN

Ni Ketut Somoyani, 1, Luh Kadek Alit Arsani2

Abstract. Herpes simplex / Genital herpes is an infectious disease caused by the 
Herpes Simplex Virus ( HSV ). Genital herpes often without clinical symptoms is 
not a mild threat, especially for pregnant women who are infected hamil. Wanita 
HSV - 2 should be taken seriously. The most important of these viral infections 
in pregnant women is the effect on the pregnancy itself and the baby she is 
carrying, because the virus can cross the placenta and cause fetal disorders. 
In infants born to mothers who suffer from genital herpes during pregnancy, 
abnormalities can be found in the form of hepatitis, severe infections, encephalitis, 
keratoconjunctivitis, skin eruptions and can be born herpestiformis vesicles. 
Herpes simplex viruses that cause genital herpes in pregnancy are the same as 
non-pregnant women, namely herpes simplex virus type 1 ( HSV - 1 ) and herpes 
simplex virus type 2 ( HSV - 2 ). HSV - 2 was found in nearly 82 % of cases of 
genital herpes infection, whereas approximately 18 % of cases are found HSV 
– 1. When transmission occurs in the first trimester of pregnancy, tend to result 
in abortion, whereas the second trimester premature birth. Genital herpes in 
pregnancy can also exhibit clinical symptoms by healing itself porses as in non-
pregnant women. However, primary infection usually more severe and in some 
cases accompanied herpetika meningitis, hepatitis or more symptoms.

Keywords : Genital Herpes: Pregnancy Period

Abstrak. Herpes s�mpleks / herpes gen�tal adalah penyak�t menular yang 
d�sebabkan oleh Herpes S�mplex V�rus ( HSV ). Herpes gen�tal�s ser�ngkal� tanpa 
gejala kl�n�s dan hal tersebut bukan ancaman r�ngan, terutama bag� wan�ta ham�l 
yang ter�nfeks� HSV harus d�tangan� dengan ser�us. Yang pal�ng pent�ng dar� 
�nfeks� v�rus �n� pada wan�ta ham�l adalah efek pada keham�lan �tu send�r� dan 
bay� yang d�kandungnya, karena v�rus dapat melewat� plasenta dan menyebabkan 
gangguan jan�n. Pada bay� yang lah�r dar� �bu yang mender�ta herpes gen�tal�s 
selama keham�lan, kela�nan dapat d�temukan dalam bentuk hepat�t�s, �nfeks� 
berat, ensefal�t�s, keratokonjungt�v�t�s, erups� kul�t dan ves�kula herpest�form�s.
Herpes s�mpleks v�rus yang menyebabkan herpes gen�tal pada keham�lan adalah 
sama dengan wan�ta yang t�dak ham�l , ya�tu v�rus herpes s�mpleks t�pe 1 ( HSV 
- 1 ) dan v�rus herpes s�mpleks t�pe 2 ( HSV - 2 ). HSV - 2 d�temukan pada 
hamp�r 82 % dar� kasus �nfeks� herpes gen�tal, sedangkan sek�tar 18 % kasus 
d�temukan HSV - 1. Ket�ka terjad� pada tr�mester pertama keham�lan, cenderung 
mengak�batkan abors�, sedangkan tr�mester kedua dapat terjad� kelah�ran 
prematur. Herpes gen�tal pada keham�lan juga dapat menunjukkan gejala kl�n�s 
dan dapat sembuh dengan send�r�nya. Namun, �nfeks� pr�mer b�asanya leb�h 
parah dan dalam beberapa kasus d�serta� herpet�ka men�ng�t�s, hepat�t�s atau 
gejala yang leb�h luas.

Kata Kunci : Herpes Genitalis : Masa Kehamilan
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PENDAHULUAN
Herpes s�mplek/Herpes gen�tal�s 

merupakan penyak�t �nfeks� yang 
d�sebabkan oleh Herpes Simplex Virus 
(HSV). Herpes gen�tal�s acapkal� tanpa 
gejala kl�n�s bukanlah ancaman yang 
r�ngan, apalag� bag� wan�ta ham�l.
Wan�ta ham�l yang ter�nfeks� HSV-
2 harus d�tangan� secara ser�us. Hal 
terpent�ng dar� �nfeks� v�rus �n� pada 
perempuan ham�l adalah pengaruhnya 
terhadap keham�lan �tu send�r� dan bay� 
yang d�kandungnya, karena v�rus dapat 
menembus plasenta dan men�mbulkan 
gangguan pada jan�n. Pada bay� yang lah�r 
dar� �bu yang mender�ta herpes gen�tal�s 
pada waktu keham�lan, dapat d�temukan 
kela�nan berupa hepat�t�s, �nfeks� berat, 
ensepal�t�s, keratokonjungt�v�t�s, erups� 
kul�t berupa vesikel herpestiformis dan 
b�sa lah�r mat�.1 

V�rus herpes s�mpleks yang 
menyebabkan herpes gen�tal�s pada 
keham�lan sama dengan yang mengena� 
wan�ta t�dak ham�l ya�tu herpes simplex 
virus t�pe 1 (HSV-1) dan herpes simplex 
virus t�pe 2 (HSV-2). HSV-2 d�dapatkan 
pada hamp�r 82% kasus �nfeks� herpes 
gen�tal�s, sedangkan pada sek�tar 
18% kasus lag� d�temukan �nfeks� 
HSV-1.2. B�la penularan (transm�s�) 
terjad� pada tr�mester I keham�lan, 
cenderung mengak�batkan abortus, 
sedangkan pada tr�mester II b�dan 
menjad� kelah�ran prematur 2. Herpes 
gen�tal�s pada keham�lan dapat pula 
menunjukkan gejala kl�n�s dengan 
porses penyembuhan send�r� sepert� 
pada wan�ta yang t�dak ham�l. Namun 
dem�k�an �nfeks� pr�mer b�asanya akan 
leb�h berat dan pada beberapa kasus 
d�serta� men�ng�t�s herpet�ka, hepat�t�s 
atau gejala yang luas.2

PEMBAHASAN
Definisi herpes genitalis pada 
kehamilan

Herpes s�mplek/Herpes gen�tal�s 
merupakan penyak�t �nfeks� yang 
d�sebabkan oleh HSV-2 d� mukosa alat 
kelam�n dan sebag�an kec�l HSV-1 d� 
mukosa mulut. V�rus Herpes S�mplek 
(HSV) d�bedakan menjad� 2 ya�tu 
HSV-1 dan HSV-2, penyebab 82% 
kasus penyak�t kelam�n Herpes adalah 
HSV-2 dengan karakter�st�k: bag�an 
yang d�suka� adalah kul�t dan selaput 
lend�r pada alat kelam�n dan per�anal, 
membentuk bercak ver�kel-ver�kel 
besar, tebal dan terpusat serta secara 
serolog� terdapat ant�body ant� HSV-2.3 

Herpes gem�tal�s pada keham�lan 
adalah �nfeks� herpes simpleks virus 
(HSV) yang mengena� alat gen�tal dan 
sek�tarnya pada wan�ta ham�l.2 Infeks� 
HSV pada keham�lan d�fokuska pada : 
1). Infeks� HSV utama selama keham�lan 
yang d�hubungkan dengan abortus 
spontan dan prematur�tas. 2). HSV 
maternal d�hubungkan pada ancaman 
terhadap �nfeks� neonatal.4 B�la pada 
keham�lan t�mbul herpes gen�tal�s, perlu 
mendapat perhat�an yang ser�us, karea 
melalu� plasenta v�rus dapat sampa� ke 
s�rkulas� fetal serta dapat men�mbulkan 
kerusakan atau kemat�an pada jan�n. 
Infeks� neonatal mempunya� angka 
mortal�tas 60%, separuh dar� yang 
h�dup, mender�ta cacat neurolog�k atau 
kela�nan pada mata. 

Epidemiologi
Pada penel�t�an d� Amer�ka 

Ser�kat antara tahun 1989 h�ngga tahun 
1993 d�dapatkan bahwa sed�k�tnya 2% 
wan�ta ham�l mendapatkan �nfeks� HSV 
pada saat keham�lannya, leb�h ser�ng 
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pada us�a muda (21 tahun) dan pada 
keham�lan pr�m�grav�da. Sedangkan 
frekuens� herpes neonatal adalah 1 per 
7500 kelah�ran h�dup. B�la serokonvers� 
terjad� secara lengkap sebelum proses 
persal�nan t�dak d�dapatkan gangguan 
terhadap keham�lannya, namun b�la 
�nfeks� d�dapatkan pada masa dekat 
dengan waktu persal�nan tampak dar� 
pen�ngkatan morb�d�tas per�natal serta 
pen�ngkatan angka kejad�an herpes 
neonatal.4,7

Pada penel�t�an �n� bay�-bay� yang 
d�lah�rkan oleh semb�lan orang wan�ta 
ham�l yang mendapatkan �nfeks� HSV 
t�dak lama sebelum persal�nannya, 
ternyata empat bay� mender�ta �nfeks� 
HSV neonatal dan satu d�antaranya 
men�nggal.2.

B�la transm�s� terdad� pada 
tr�mester I cendrung terjad� abortus; 
sedangkan b�la pada tr�mester II, terjad� 
prematur�tas. Sela�n �tu dapat terjad� 
transm�s� pada saat �ntrapartum atau 
pasca partum.1,2

Patogenesis
Penularan herpes gen�tal�s umum-

nya terjad� melalu� kontak seksual. Yang 
pent�ng d�perhat�kan adalah bahwa 
proses penularan (transm�s�) v�rus 
hanya membutuhkan kontak secara fisik 
antara v�rus (HSV-2) dengan lokas� yang 
sesua�, umumnya membran mukosa atau 
kul�t yang terluka dan v�rus tersebut 
juga t�dak harus berasal dar� suatu les� 
d� daerah gen�tal.

Wan�ta ham�l yang belum 
mempunya� ant�bod� terhadap HSV 
sebag�an besar akan mengalam� �nfeks� 
herpes gen�tal�s secara kl�n�s b�la terpapar 
pasangan seksual yang mempunya� 
les� herpes gen�tal�s akt�f. Sedangkan 

wan�ta ham�l yang secara serolog�s 
t�dak mender�ta �nfeks� HSV pada awal 
keham�lannya, namun mempunya� 
pasangan yang pos�t�f HVS-2, sek�tar 
13% akan mender�ta herpes gen�tal�s 
pada saat persal�nan. Duapert�ganya 
t�dak menunjukkan gejala kl�n�s 
(as�mtomat�k) atau set�daknya hanya 
mempunya� jejala m�n�mal dan t�dak 
d�kenal� sebaga� �nfeks� HSV ba�k oleh 
pas�en send�r� maupun oleh petugas med�s 
yang memer�ksanya. Herpes gen�tal�s 
yang d�dapatkan selama keham�lannya 
sed�k�t sekal� yang men�mbulkan 
dampak terhadap keham�lannya selama 
serokonvers� terjad� secara lengkap 
sebelum persal�nan. 2

Pelepasan v�rus yang dapat 
menyebabkan transm�s� �nfeks� pada 
pasangan seksual atau bay� dapat terjad� 
set�ap saat. Kemungk�nan transm�s� 
v�rus dapat d�waspada� b�la d�dapatkan 
les� ba�k pada ep�sode pertama maupun 
pada �nfeks� rekurens. Pelepasan 
v�rus dapat juga terjad� selama masa 
prodromal dengan gejala-gejala 
sepert� t�dak enak badan, gatal, rasa 
terbakar, nyer� atrau gejala neuralg�a 
la�nnya.2,5 Lak�-lak� yang mender�ta 
�nfeks� HSV harus d�ber� konsel�ng 
untuk selalu menggunakan kondom 
set�ap saat b�la t�dak meng�ng�nkan 
pasangannya mender�ta �nfeks� yang 
sama. Hal �n� amat pent�ng terutama b�la 
pasangannya sedang ham�l. Perubahan 
hormonal selama masa keham�lan dapat 
men�ngkatkan kepekaan perempuan 
ham�l terhadap �nfeks�.4

Infeks� HSV pr�mer pada masa 
keham�lan juga akan leb�h berat 
d�band�ngkan pada wan�ta t�dak ham�l. 
D�samp�ng �tu, �nfeks� pr�mer pada masa 
keham�lan akan men�ngkatkan r�s�ko 
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terjad�nya abortus spontan, persal�nan 
preterm, pertumbuhan jan�n terhambat 
serta �nfeks� neonatal sepert� ensefal�t�s, 
keratokonjungt�v�t�s atau hepat�t�s, 
d�samp�ng �tu dapat juga t�mbul les� 
pada kul�t. Beberapa ahl� kandungan 
mengamb�l s�kap partus secara seks�o 
sesar�a b�la pada saat melah�rkan sang 
�bu memder�ta �nfeks� �n�. T�ndakan �n� 
seba�knya d�lakukan sebelum ketuban 
pecah atau pal�ng lambat enam jan 
setelah ketuban pecah.5,7

Infeks� herpes pada neonatal dapat 
terjad� karena pada masa kontak antara 
bay� dan v�rus yang h�dup. Infeks� �n� 
dapat terjad� pada masa �ntrauter�ne, 
per�natal ataupun postnatal. Umummnya 
tranm�s� dar� �bu ke jan�n terdapat 
pada masa per�natal. Kontak terjad� 
pada masa persal�nan pada saat jan�n 
melewat� jalan lah�r yang ter�nfeks�. 
Pada beberapa kasus transm�s� dapat 
terjad� setelah persal�nan b�la bay� 
terpajan pengasuh yang mender�ta 
herves orolab�al, les� herpes d� sek�tar 
kuku atau ujung jar� atau les� herpes 
d�daerah la�n. Jan�n dapat ter�nfeks� 
saat mas�h dalam kandungan b�la terjad� 
�nfeks� asenden dar� serv�ks atau vulva 
atau melalu� transm�s� transplasenta.2,4 

Umumnya hal �n� leb�h ser�ng 
d�dapatkan pada �nfeks� pr�mer karena 
v�rus terdapat dalam jumlah yang 
besar ba�k pada les� maupun secara 
s�stem�k yang menyerta� cetusan 
awal gejala. Infeks� pr�mer pada 
tr�mester pertama d�hubungkan dengan 
pen�ngkatan r�s�ko abortus spontan, 
namun h�ngga saat �n� belum ada 
bukt� yang menunjukkan pen�ngkatan 
kejad�an embriopatiherpetika atau cacat 
kongen�tal pada jan�n. Wan�ta ham�l yang 
mengalam� �nfeks� herpes pr�mer pada 

tr�mester pertama keham�lannya harus 
d�yak�nkan, bahwa �nfeks� yang terjad� 
tersebut bukan merupakan �nd�kas� 
untuk melakukan term�nas� kaham�lan. 
Infeks� pr�mer pada tr�mester kedua dan 
ket�ga keham�lan juga d�hubungkan 
dengan kejad�an persal�nan kurang 
bulan, pertumbuhsn jsn�n terhambat, 
dan transm�s� transplasental pada jan�n.. 
Infeks� rekurens send�r� tampaknya 
t�dak menunjukkan pen�ngkatan r�s�ko 
kejad�an-kejad�an sepert� pada �nfeks� 
pr�mer.

Transm�s� �nfeks� pada neonatus 
juga dapat terjad� pada saat proses 
kelah�ran pada per�ode pelepasan 
v�rus as�mtomat�k khususnya selama 
�nfeks� pr�mer. Transm�s� �ntra uter�n 
d�temukan pada 5-8% kasus , sedangkan 
transm�s� per�natal terjad� pada k�ra-
k�ra 85% kasus. Pelepasan v�rus terjad� 
d�beberapa tempat pada jalan lah�r. 
Terjad�nya �nfeks� pada jan�n dar� 
serv�ks dan vag�na leb�h besar r�s�konya 
dar� pada vulpa, oleh karena kontak 
d�daerah serv�ks dan vag�na leb�h lama. 
Transm�s� v�rus pada jan�n terser�ng 
pada mata, nasofar�ng, atau b�sa juga 
d�kepala b�la memaka� alat-alat sepert� 
forsep, vakum dan elektroda kepala. 
Transm�s� pasca persal�nan terjad� pada 
k�ra-k�ra 8-10% kasus melalu� a�r susu 
�bu maupun kontak dengan v�rus herpes 
yang berasal dar� les� her[pes s�mpleks 
(umumnya les� orolab�al) yang d�der�ta 
oleh orang yang member�kan asuhan 
pada bay� tersebut.4,6

R�s�ko penularan �nfeks� pada 
bay� baru lah�r juga bervar�as� sesua� 
dengan katagor� �nfeks� pada �bu dan 
jen�s persal�nan. Bay� yang d�lah�rkan 
pervag�nam pada saat �bunya mengalam� 
les� ep�sode pertama (ba�k �nfeks� pr�mer 
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maupun non pr�mer) ber�s�ko mengalam� 
�nfeks� neonatal sebesar 50%. B�la 
ep�sode pertama tersebut tanpa gejala 
(as�mtomat�k) maka r�s�konya akan 
turun h�ngga 33%. B�la hanya terjad� 
pajanan pada les� yang rekuren maka 
r�s�ko terjad�nya transm�s� akan turun 
h�ngga 4%. Tanpa adanya les� atau 
gejala k�l�n�k herpes gen�tal�s maka 
r�s�ko akan terjad�nya penularan v�rus 
herpes s�mplek pada bay� dar� seorang 
�bu yang d�ketahu� mempunya� r�wayat 
herves gen�tal�s hanya sek�tar 0,04%.2

Manifestasi klinik
Infeks� herpes gen�tal�s dapat 

d�golongkan berdasarkan ant�bod� 
pender�tanya menjad� t�ga katagor� : 
�nfeks� pr�mer, ep�sode pertama �nfeks� 
non pr�mer, atau reakt�vas� �nfeks�. 
Mas�ng-mas�ng kategor� �nfeks� dapat 
s�mtomat�k dengan gejala prodromal 
dan les� yang tampak secara kl�n�s atau 
as�mtomat�k d�mana terjad� pelepasan 
v�rus tanpa adanya gejala atau tanda 
klinis yang dapat diidentifikasi.2

Man�festas� kl�n�k sepert� 
frekuens� �nfeks� kl�n�s/subkl�n�s, 
lamanya les�, nyer� dan tanda-tanda 
yang laz�m t�dak berbeda antara wan�ta 
ham�l dengan wan�ta t�dak ham�l, namun 
terdapat perbedaan beratnya gejala 
kl�n�k, �ns�dens serv�s�t�s, lama dan 
t�ngg�nya t�ter v�rus yang d�lepas serta 
kemungk�nan berkembangnya menjad� 
v�rem�a antara �nfeks� pr�mer dengan 
�nfeks� rekurens.

Masa �nkubas� yang khas 
berk�sar antara 3 h�ngga 6 har� sebelum 
munculnya gejala kl�n�s. Gejala kl�n�s 
b�asanya d�dahulu� rasa terbakar 
dan gatal d�daerah les� yang terjad� 
beberapa jam sebelum t�mbulnya les�. 

Les� pada kul�t umumnya d� daerah 
vulva dan per�neum berbentuk ves�kel 
berkelompok dengan dasar er�tem yang 
terasa nyer�. Ves�kel mudah pecah dan 
men�mbulkan eros� mult�pel. Umumnya 
terjad� pula pembesaran kelenjar getah 
ben�ng d� daerah �ngu�nal yang berat. 
Dapat d�serta� gejala s�stem�k sepert 
mala�se, demam, nyer� otot ( Influenza-
like syndrome) yang kemungk�nan 
d�sebabkan oleh v�rem�a.3. Ves�kel d� 
daerah vulva dan per�neum mudah 
sekal� pecah dan men�mbulkan ulkus 
namun jarang sekal� mengalam� �nfeks� 
sekunder. Les� d� daerah vulva umumnya 
sangat nyer� dan menyebabkan pas�en 
sul�t bergerak. Ser�ng juga terjad� retens� 
ur�n karena rasa nyer� yang muncul b�la 
buang a�r kec�l atau karena keterl�batan 
s�stem syaraf d� daerah sakral.8

Les� rekurens dapat terjad� cepat 
atau lambat, serta gejala yang t�mbul 
b�asanya leb�h r�ngan, karena telah ada 
antibodi spesifik dan penyembuhan juga 
akan leb�h cepat. Angka rekurens� herpes 
gen�tal�s tampaknya t�ngg� pada wan�ta 
ham�l d�band�ngkan dengan wan�ta 
t�dak ham�l, dan angka rekurens� �n� juga 
men�ngkat se�r�ng bertambahnya us�a 
keham�lan.9 Dua puluh l�ma persen wan�ta 
dengan r�wayat herpes gen�tal�s akan 
mengalam� masa kekambuhan, d�mana 
gejala yang muncul selama bulan-bulan 
terakh�r keham�lan, dan sek�tar 11% 
h�ngga 14% lag� akan mengalam�nya 
pada saat persal�nan. R�s�ko terjad�nya 
kekambuhan bervar�as� sesua� dengan 
r�wayat penyak�t sebelumnya. Wan�ta 
ham�l yang mengalam� �nfeks� pr�mer 
dan ep�sode pertama herpes gen�tal�s 
selama keham�lannya akan mempunya� 
r�s�ko kekambuhan pada saat persal�nan 
sebedar 36%. Wan�ta ham�l yang 
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d�d�agnos�s mender�ta herpes gen�tal�s 
sebelum ham�l dan mengalam� kurang 
dar� enam kal� kaekambuhan set�ap 
tahunnya ber�s�ko kambuh sebesar 
13% pada saat persal�nan d�band�ngkan 
dengan seorang wan�ta yang mengalam� 
leb�h dar� enam kal� kekambuhan 
pertahunnya, dengan angka r�s�ko 
sebesar 25% untuk kambuh pada saat 
persal�nan.2,3,4

Diagnosa
Dalam menangan� kasus 

herpes gen�tal�s, langkah pertama 
yang d�lakukan oleh dokter adalah 
menegakkan d�agnos�s yang d�tunjang 
dengan pemer�ksaan laborator�um. 
D�agnos�s secara kl�n�s d�tegakkan 
dengan adanya gejala khas berupa 
ves�kel berkelompok dengan dasar 
er�tem dan bers�fat rekuren.

Pemer�ksaan penunjang untuk 
membantu d�agnos�s adalah pemer�ksaan 
laborator�um antara la�n :

1. Tes Pap dan tes Tzank dengan 
pengecatan g�emsa atau Wr�ght. 
Pada pemer�ksaan d�dapatkan 
badan �nklus� �ntranuklear dan 
sel raksasa ber�nt� banyak akan 
menunjang �nfeks� fam�l� v�rus 
herpes.

2. Pemer�ksaan serolog� terhadap 
HSV-1 dan HSV-2, tetap� 
has�l yang d�tunjukkan t�dak 
dapat membedakan kedua t�pe 
serolog�s v�rus tersebut.

3. Melakukan kultur terhadap 
v�rus, cara �n� yang pal�ng 
ba�k karena leb�h sens�t�ve dan 
spesifik dibandingkan cara-cara 
la�n, namun cara �n� mahal dan 
spes�men harus segera d�per�ksa. 
Has�l kultur pal�ng ba�k b�la 

d�lakukan pengamb�lan sample 
dar� les� dalam waktu 72 jam 
pertama setelah mulculnya les�.

4. Pemer�ksaan secara �mmono-
log�k memaka� ant�body 
pol�klonal atau monoclonal, 
m�salnya tekn�k pemer�ksaan 
dengan imunofluoresensi, imu-
noperoks�dase dan ELISA

5. Pemer�ksaan DNA polymerase 
chain reaction (PCR) 
merupakan pemer�ksaan yang 
pal�ng d�anjurkan karena dapat 
mend�teks� DNA v�rus.

Penatalaksanaan infeksi primer 
dalam kehamilan
a. Kehamilan trimester pertama dan 

kedua
Pender�ta yang telah d�d�agnosa 

terkena �nfeks� gen�tal�s pada masa �n�, 
b�asanya oleh dokter segera d�obat� 
dengan as�klov�r �ntravena atau per oral 
sekurang-kurangnya 7 har� tergantung 
beratnya penyak�t. B�la memungk�nkan 
ditentukan tipe spesifik serologiknya 
untuk menentukan apakah �nfeks� 
�n� d�sebabkan HSV-1 atau HSV-2, 
d�samp�ng untuk menentukan apakah 
gejala �n� merupakan �nfeks� pr�mer, 
gejala pertama non pr�mer atau ep�sode 
pertama �nfeks� rekurens. Keadaan �n� 
akan mempengaruh� penatalaksanaan 
persal�nan karena terdapat perbedaan 
r�s�ko transm�s� HSV pada bay�. 
Abab�la selanjutnya pender�ta t�dak 
mengalam� �nfeks� rekurens sampa� 
keham�lan aterm maka persal�nan dapat 
berlangsung pervag�nam dengan catatan 
t�dak memaka� alat, dan mencantumkan 
r�wayat herpes gen�tal�s pada catatan 
rekam med�k dan mend�d�k pasangan 
tersebut mengena� herpes neonatal.4,5
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b. Kehamilan 30 hingga 34 minggu
Pertama-tama dokter harus 

menentukan dulu apakah benar s� �bu 
mender�ta �nfeks� pr�mer, m�salnya 
dengan menentukan tipe spesifik 
serolog�k. Apab�la benar dokter akan 
segera member�kan terap� as�klov�r per 
oral tergantung berat r�ngannya penyak�t 
atau gejala, atau mula� member�kan 
as�klov�r untuk supres� terus menerus 
sampa� masa persal�nan untuk menekan 
pelepasan v�rus. Rencana selanjutnya 
tergantung pada t�mbul atau t�daknya 
les� pada saat persal�nan. Apab�la les� 
t�mbul pada saat persal�nan maka segera 
lakukan seks�o sesarea dan pember�an 
as�klov�r untuk melakukan supres� 
terhadap les�. Apab�la les� t�dak t�mbul 
pada saat persal�nan maka persal�nan 
dapat berlangsung pervag�nam dengan 
pember�an as�klov�r sebaga� terap� 
supres� pada �bu. Lakukan pemer�ksaan 
kultur v�rus terhadap terhadap �bu dan 
bay� dalam waktu 12-24 jam dan bay� 
d� observas�. B�la t�mbul gejala perlu 
segera d�ber�kan terap� as�klov�r.4,5

c. Kehamilan diatas 34 minggu
Terap� yang d�ber�kan adalah terap� 

as�klov�r �ntravena atau oral tergantung 
beratnya penyak�t dan rencanakan untuk 
melakukan seks�o sesar�a mengurang� 
r�s�ko transm�s� v�rus pada bay�. D�d�k 
orang tua tentang herpes neonatus. 
Apab�la dalam pers�apan seks�o sesarea 
terjad� persal�nan spontan pervag�nam 
buat kultur dar� bay� dalam waktu 12-
24 jam dan pert�mbangkan untuk mula� 
terap� as�klov�r. Apab�la has�l kultur 
negat�f, pember�an as�klov�r �ntravena 
untuk mengobat� gejala mesk�pun belum 
d�ketahu� apakah akan mempengaruh� 
transm�s� pada neonatus.4

Penatalaksanaan infeksi rekurens 
dalam kehamilan

Pada kasus dengan r�wayat �nfeks� 
rekurens seba�knya d�ber� tanda pada 
catatan rekam med�k �bu dan bay� serta 
ber�kan pend�d�kan tentang penyak�t 
herpes neonatus pada pasangan orang 
tua tersebut. Pada awal persal�nan 
segera lakukan pemer�ksaan untuk 
mencar� les� herpes. Wan�ta ham�l yang 
sudah mempunya� pengetahuan tentang 
�nfeks� herpes gen�tal�s akan membantu 
menentukan lokas� les� seh�ngga 
pemer�ksa dapat memast�kan dengan 
memaka� kaca pembesar. Pember�an 
as�klov�r supres� pada akh�r keham�lan 
(2-4 m�nggu menjelang persal�nan) 
dengan tujuan mengurang� angka 
seks�o sesarea. Apab�la t�dak terdapat 
les� maka persal�nan dapat berlangsung 
pervag�nam karena r�s�ko herpes 
neonatal rendah. Namun b�la bay� 
menunjukkan gejala herpes neonatal 
dapat d�mula� pember�an as�klov�r.2,4

 Apab�la les� t�mbul pada saat 
persal�nan, maka untuk rencana 
persal�nan perlu d�pert�mbangkan 
secara matang antara r�s�ko transm�s� 
v�rus pada bay� dan r�s�ko seks�o sesarea 
pada �bu. R�s�ko transm�s� v�rus herpes 
pada bay� saat persal�nan pervag�nam 
sangat kec�l (kurang dar� 3%). Namun 
dem�k�an pada �bu harus d�jelaskan 
mengena� semua r�s�ko dalam upaya 
menentukan p�l�han cara persal�nan. 
B�la persal�nan berlangsung pervag�nam 
dapat d�ber�kan as�klov�r supres�f, bay� 
d�observas� dengan ketat untuk tanda-
tanda herpes neonatal mesk�pun r�s�ko 
transm�s� sangat rendah. Apab�la t�mbul 
herpes neonatal dapat d�mula� terap� 
as�kov�r secara emper�s.4
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Pada kasus yang sudah 
mempunya� �nd�kas� untuk d�lah�rkan 
perabdom�nal dengan seks�o sesarea dan 
d�dapatkan ketuban pecah dan belum 
pernah d�lakukan pemer�ksaan dalam 
maupun penggunaan alat-alat melalu� 
jalan lah�r sebelumnya t�dak ada bukt� 
yang menyebutkan bahwa les� eksternal 
dapat menyebabkan �nfeks� asenden 
pada jan�n dan selaput jan�n. Karena 
�tu t�ndakan seks�o sesarea dapat tetap 
d�lakukan tanpa memperhat�kan berapa 
lama masa ketuban pecah kecual� pada 
kasus �mmatur�tas berat.3,4

Persal�nan perabdom�nal tam-
paknya menurunkan r�s�ko penularan 
HSV pada bay� baru la�h�r dan 
sejak lama sudah d�rekomendas�kan 
sebaga� p�l�han persal�nan b�la pada 
�bu d�dapatkan les� herpes yang akt�f. 
Namun dem�k�an belum d�dapatkan 
data berapa besar seks�o sesarea mampu 
mencegah kejad�an herpes gen�tal�s pada 
bay� baru lah�r. Kenyataannya sek�tar 
20 h�ngga 30% bay� yang d�d�agnos�s 
mender�ta �nfeks� herpes pada masa 
neonatal ternyata d�lah�rkan dengan 
seks�o sesarea. Karena �tu amat pent�ng 
bag� pas�en maupun dokter untuk t�dak 
memandang seks�o sesarea sebaga� cara 
yang past� berhas�l dalam mencegah 
transm�s� v�rus herpes pada bay� baru 
lah�r.2

Rekomendas� untuk penatalak-
sanaan herpes gen�tal�s pada keham�lan 
dar� American College of Obstetrician 
and Gynecologist/ACOG (1988), 
Infectious Disease Society for Obstetrics 
and Gynecology (1988), dan Canadian 
Pediatric Society (1992) adalah :2 

1. Pemer�ksaan kultur perlu 
d�lakukan pada wan�ta ham�l 
dengan les� yang d�duga sebaga� 

�nfeks� v�rus herpes. B�la 
t�dak d�dapatkan les� pada saat 
persal�nan, maka persal�nan 
dapat d�lakukan pervag�nam.

2. Pemer�ksaan kultur set�ap 
m�nggu pada wan�ta ham�l 
dengan r�wayat �nfeks� v�rus 
herpes namun t�dak ada les� t�dak 
perlu d�lakukan, dan persal�nan 
tetap dapat secara pervag�nam.

3. Amn�os�tes�s untuk mend�ag-
nos�s �nfeks� pada jan�n t�dak 
d�anjurkan. Karena �tu persal�nan 
per abdom�nal dengan seks�o 
sesarea dapat d�lakukan pada 
kond�s� terdapat les� ba�k pada 
�nfeks� pr�mer maupun rekuren 
dekat pada masa persal�nan,atau 
b�la ketunan pecah, atau ada 
gejala prodromal pada kasus 
�nfeks� rekurens.

Penatalaksanaan bayi lahir dari ibu 
dengan herpes genitalis

Banyak rumah sak�t yang 
menganjurkan �solas� untuk bay� yang 
lah�r dar� �bu dengan herpes gen�tal�s. 
Kultur v�rus, pemer�ksaan fungs� hat� dan 
ca�ran serebrosp�nal�s harus d�lakukan, 
serta bay� harus d�awas� ketat dalam satu 
bulan pertama keh�dupannya. Spes�men 
untuk pemer�ksaan kultur v�rus d�amb�l 
dar� konjungt�va, umb�l�cus,nasofar�ng, 
dan set�ap les� kul�t yang d�cur�ga�, pada 
24-48 jam pertama.1

 B�la �bu meng�dap herpes gen�tal�s 
pr�mer pada saat persal�nan pervag�nam, 
harus diberikan profilaksis asiklovir 
�ntravena kepada bay� selama 5-7 har� 
dengan dos�s 3 x 10 mg/kgBB/har�.5

Infeks� herpes s�mplek pada 
neonatus prognos�snya buruk b�la t�dak 
d�obat�. Penel�t�an pengobatan dengan 
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as�klov�r 10 mg/kgBB/har� t�ap 8 jam 
selama 10-21 har� atau Ara-A 30 mg/
kgBB/har� menurunkan angka kemat�an 
d�band�ngkan dengan pender�ta yang 
t�dak mendapatkan pengobatan. Cara 
pengobatan �n� juga dapat mencegah 
progres�v�tas penyak�t (�nfeks� herpes 
pada susunan syaraf pusat atau �nfeks� 
d�sem�nata). Oleh karena �tu les� kul�t 
sangat pent�ng untuk menentukan ada/
t�daknya �nfeks� HSV pada neonatus.5

Penggunaan terapi antivirus pada 
masa kehamilan

Saat �n� d�dapatkan t�ga jen�s 
terap� ant�v�rus oral untuk �nfeks� HVS 
gen�tal ya�tu : as�klov�r, fams�klov�r dan 
valas�klov�r. Ket�ganya d��nd�kas�kan 
untuk terap� pada reakt�vas� �nfeks� 
herpes gen�tal�s. Namun h�ngga saat 
�n� hanya as�klov�r yang d��nd�kas�kan 
untuk pengobatan ep�sode tertama 
herpes gen�tal�s dan terap� supres� pada 
reakt�vas�. J�ka d�paka� untuk �nfeks� 
pr�mer, obat �n� dapat mengurang� duras� 
penyak�t rasa nyer�, dan pembentukan 
les� baru dan waktu pemul�han. Obat 
�n� efekt�f untuk menekan kekambuhan 
pada pemaka�an jangka panjang. Ep�sode 
awal herpes gen�tal�s pada keham�lan 
dengan gejala yang berat d�anjurkan 
untuk d�ber�kan as�klov�r oral 5 x 200 
mg/har� selama 7-10 har�s.4,5,9 Terap� 
as�klov�r untuk supres� telah terbukt� 
menurunkan angka rekurens� pada 
pas�en yang mengalam� enam kal� atau 
leb�h reakt�vas� per tahun. Terap� �n� 
juga d�anjurkan untuk wan�ta ham�l 
dalam upaya menurunkan kemungk�nan 
rekurens� pada saat persal�nan seh�ngga 
mengurang� t�ndakan seks�o sesarea 
atas �nd�kas� gejala HSV akt�f pada 
saat persal�nan. H�ngga saat �n� belum 

ada bukt�-bukt� yang menunjukkan 
kemungk�nan gangguan pada jan�n 
yang d�ak�batkan terap� dengan 
as�klov�r selama keham�lan pada 
tr�mester berapapun. Namun dem�k�an 
rekomendas� dar� ACOG, The Center for 
Disease Control and Prevention (CDC) 
serta pabr�k yang memproduks�nya 
send�r� adalah agar as�klov�r hanya 
d�paka� pada kasus-kasus �nfeks� yang 
sangat parah, dan t�dak d�paka� untuk 
terap� pada �nfeks� rekuren atau untuk 
terap� supres� terhadap kemungk�nan 
reakt�vas�.2

Dos�s as�klov�r yang pernah 
d�tel�t� dan d�ber�kan pada wan�ta ham�l 
dengan ep�sode pertama �nfeks� herpes 
gen�tal�s adalah 3 x 400 mg /har� per 
oral mula� pada us�a keham�lan 36 
m�nggu h�ngga kelah�ran. Ternyata 
t�dak ada d�antara pas�en yang d�tel�t� 
tersebut yang mengalam� �nfeks� 
rekuren saat persal�nan. Leb�h jauh 
lag� pember�an as�klov�r ternyata 
t�dak men�ngkatkan angka kejad�an 
pelepasan v�rus as�mtomat�k. Penel�t�an 
la�n meny�mpulkan bahwa pember�an 
as�klov�r 3 x 200 h�ngga 400 mg sehar� 
d�tolerans� sangat ba�k pada keham�lan 
tr�mester akh�r. As�klov�r akan 
d�dapatkan pada ca�ran ketuban namun 
t�dak terakumulas� atau menyebabkan 
gangguan pada jan�n. As�klov�r juga 
dapat melewat� plasenta dengan cara 
transportas� akt�f.2,6

Simpulan
Herpes gen�tal�s pada keham�lan 

adalah �nfeks� herpes s�mpleks v�rus 
(HSV) yang mengena� alat gen�tal dan 
sek�tarnya pada wan�ta ham�l. B�la pada 
keham�lan t�mbul herpes gen�tal�s, perlu 
mendapat perhat�an yang ser�us, karena 
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melalu� plasenta v�rus dapat sampa� ke 
s�rkulas� fetal serta dapat men�mbulkan 
kerusakan atau kemat�an pada jan�n. Pada 
penel�t�an d� Amer�ka Ser�kat antara tahun 
1989 h�ngga tahun 1993 mendapatkan 
bahwa sed�k�tnya 2% wan�ta ham�l 
mendapatkan �nfeks� HSV pada saat 
keham�lannya. B�la serokonvers� 
terjad� secara lengkap sebelum proses 
persal�nan t�dak d�dapatkan gangguan 
terhadap keham�lannya, namun b�la 
�nfeks� d�dapatkan pada masa dekat 
dengan waktu persal�nan tampak dar� 
pen�ngkatan morb�d�tas per�natal serta 
pen�ngkatan angka kejad�an herpes 
neonatal. 

Wan�ta ham�l yang belum 
mempunya� ant�bod� terhadap HSV, 
sebag�an besar akan mengalam� �nfeks� 
herpes gen�tal�s secara kl�n�s, b�la terpapar 
pasangan seksual yang mempunya� 
les� herpes gen�tal�s akt�f. Sedangkan 
wan�ta ham�l yang secara serolog�s 
t�dak mender�ta �nfeks� HSV pada 
awal keham�lannya namun mempunya� 
pasangan pos�t�f terhadap HVS-2 
sek�tar 13% akan mender�ta herpes 
gen�tal�s pada saat persal�nan dengan 
duapert�ganya t�dak menunjukkan gejala 
kl�n�s (as�mtomat�k)

Infeks� herpes pada neonatal dapat 
terjad� karena pada masa kontak antara 
bay� dan v�rus yang h�dup. Infeks� �n� 
dapat terjad� pada masa �ntrauter�ne, 
per�natal ataupun postnatal. Umummnya 
transm�s� dar� �bu ke jan�n terdapat pada 
masa per�natal. R�s�ko penularan �nfeks� 
pada bay� baru lah�r juga bervar�as� 
sesua� dengan katagor� �nfeks� pada �bu 
dan jen�s persal�nan.

Penatalaksanaan �nfeks� pr�mer 
dalam keham�lan, pertama-tama harus 
d�tentukan dulu apakah benar s� �bu 

mender�ta �nfeks� pr�mer, m�salnya 
dengan menentukan tipe spesifik 
serolog�k. Apab�la benar segera ber�kan 
terap� as�klov�r per oral tergantung berat 
r�ngannya penyak�t atau gejala.

Pada kasus dengan r�wayat �nfeks� 
rekurens seba�knya d�ber� tanda pada 
catatan rekam med�k �bu dan bay� dan 
ber�kan pend�d�kan tentang penyak�t 
herves neonatus pada pasangan orang 
tua tersebut. Pada awal persal�nan segera 
lakukan pemer�ksaan untuk mencar� les� 
herpes.

Pember�an as�klov�r supres� pada 
akh�r keham�lan (2-4 m�nggu menjelang 
persal�nan) dengan tujuan mengurang� 
angka seks�o sesarea..Apab�la t�dak 
terdapat les� maka persal�nan dapat 
berlangsung pervag�nam karena r�s�ko 
herpes neonatal rendah. Namun b�la bay� 
menunjukkan gejala herpes neonatal 
dapat d�mula� pember�an as�klov�r. B�la 
�bu meng�dap herpes gen�tal�s pr�mer 
pada saat persal�nan pervag�nam, harus 
diberikan profilaksis asiklovir intravena 
kepada bay� selama 5-7 har� dengan 
dos�s 3 x 10 mg/kgBB/har�.

 T�ga jen�s terap� ant�v�rus oral 
untuk �nfeks� HSV gen�tal ya�tu : 
as�klov�r, fams�klov�r dan valas�klov�r. 
Ket�ganya d��nd�kas�kan untuk terap� 
pada reakt�vas� �nfeks� herpes gen�tal�s. 
Dos�s as�klov�r yang pernah d�tel�t� dan 
d�ber�kan pada wan�ta ham�l dengan 
ep�sode pertama �nfeks� herpes gen�tal�s 
adalah 3 x 400 mg /har� per oral mula� 
pada us�a keham�lan 36 m�nggu h�ngga 
kelah�ran.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU RUMAH TANGGA 
TENTANG INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN 

DUKUNGAN SUAMI DENGAN KEPATUHAN BEROBAT 
DI KLINIK TUNJUNG BIRU TAHUN 2012

Kadek Anggie Wisandewi Mayun1, Ni Nyoman Suindri2, Ni Wayan Armini3

Abstract. Knowledge of Sexually Transmitted Infections was very important 
for housewives, who suffer from the disease. Support from their husbands will 
be motivated in dealing with their condition. The purpose of this research was 
to analyze the relationship of housewives knowledge about STI’s and husbands 
support by having adhevence of treatment. This research was an observational 
analytic study which used cross-sectional approach. There were 45 samplesample 
housewives who had STI’s of condyloma and candidiasis. The statistical test 
used “chi square” through computerization. The results showed that the 
majority of respondents had less knowledge and did treatment disobediently 
(70.0%). The value of p = 0.045 and CI = 1.006-12.179, there was a significant 
relationship between housewives knowledge about STI’s and their adhevence of 
treatment. Respondents who didn’t get any support from their husband wouldn’t 
have any adhevence in doing the treatment (82.6%). The statistic test of fisher 
exact it was found that p = 0.001 and CI = 3.718-70.142. There was a very 
significant relationship between husbands support and adhevence of treatment. 
Recommended to health workers to provide better service to the patiences both 
in giving early detection as well as the treatment in order to improve the family’s 
health.

 
Keywords : Knowledge; Support; Adhevence; Sexually Transmitted Infections.

Abstrak. Pengetahuan tentang IMS sangat pent�ng bag� �bu rumah tangga, 
yang mender�ta penyak�t tersebut. Dukungan dar� suam� akan memot�vas� 
dalam menghadap� kond�s� mereka. Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah untuk 
menganal�s�s hubungan pengetahuan �bu rumah tangga tentang IMS dan 
dukungan suam� dengan kepatuhan berobat. Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an 
anal�t�k observas�onal dengan menggunakan pendekatan cross-sect�onal. Ada 
45 �bu rumah tangga yang mem�l�k� jen�s IMS kond�loma dan kand�d�as�s. Uj� 
statistik yang digunakan “ chi square “ melalui komputerisasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mayor�tas responden mem�l�k� pengetahuan yang kurang 
dan melakukan pengobatan t�dak patuh ( 70,0 % ). N�la� p = 0,045 dan CI = 
1,006-12,179, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu rumah 
tangga tentang IMS dan kepatuhan berobat. Responden yang t�dak mendapatkan 
dukungan dar� suam� mereka t�dak mem�l�k� kepatuhan dalam melakukan 
pengobatan ( 82,6 % ). Dar� uj� stat�st�k F�sher d�temukan bahwa p = 0,001 dan 
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CI = 3,718-70,142. Ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan suami 
dan kepatuhan berobat. D�rekomendas�kan kepada petugas kesehatan untuk 
member�kan pelayanan yang leb�h ba�k kepada pat�ences ba�k dalam member�kan 
deteks� d�n� serta pengobatan dalam rangka men�ngkatkan kesehatan keluarga.

Kata Kunci : pengetahuan, dukungan, kepatuhan, Infeks� Menular Seksual

Pengetahuan tentang infeksi menular 
seksual

Infeks� Menular Seksual (IMS) 
merupakan �nfeks� yang menular 
melalu� hubungan seksual. Penularan 
IMS t�dak hanya pada orang yang 
ber�s�ko sepert� pekerja seks komers�al 
(PSK) dan pelanggan PSK, tetap� sudah 
menjangkau orang yang mem�l�k� faktor 
r�s�ko rendah sepert� �bu rumah tangga. 
Pada kasus IMS yang d�alam� �bu 
rumah tangga t�dak terlepas dar� peran 
seorang suam� d� dalam keluarga. Kasus 
IMS yang tercatat dar� tahun 2011 
h�ngga 2012, pada kasus kond�loma 
terjad� pen�ngkatan kejad�an dar� data 
yang tercatat tahun 2011 ya�tu 42,65% 
kasus men�ngkat menjad� 44,21% 
kasus. Kasus kand�d�as�s vulvovag�nal 
dar� 13,79% menjad� 30,61% juga 
mengalam� pen�ngkatan angka kejad�an. 
Pen�ngkatan angka tersebut terbag� 
dalam kasus baru dan kasus lama yang 
belum tertangan� secara opt�mal..1,2 
Stud� pendahuluan yang d�lakukan 
d� Puskesmas II Denpasar Selatan 
dengan cara wawancara tercatat 24 
kasus IMS pada bulan Jul� 2012. Dar� 
24 pas�en tersebut, terdapat 66,67% �bu 
yang kurang mengetahu� tentang IMS, 
33,33% �bu mengetahu� tentang IMS. 
Dukungan suam� terhadap pengobatan 
�str�, d�dapatkan 62,50% yang t�dak 
d�dukung oleh suam�, 37,5% d�dukung. 
Berdasarkan pengkaj�an sesua� reg�ster 
tercatat 92% �bu dengan IMS t�dak 

melakukan pengobatan secara rut�n, 8% 
melakukan pengobatan secara rut�n.
Penel�t�an �n� bertujuan untuk me-
ngetahu� hubungan pengetahuan �bu 
rumah tangga tentang �nfeks� menular 
seksual (IMS) dan dukungan suam� 
dengan kepatuhan berobat d� Kl�n�k 
Tunjung B�ru Puskesmas II Denpasar 
Selatan tahun 2012.

Metode
Jen�s penel�tan �n� anal�t�k 

observas�onal, dengan pendekatan yang 
d�gunakan cross sectional. Penel�t�an 
d�lakukan d� Puskesmas II Denpasar 
Selatan, yang mem�l�k� Kl�n�k Infeks� 
Menular Seksual (IMS) bernama 
Tunjung B�ru pada bulan November-
Desember 2012. Sampel yang 
d�gunakan adalah �bu rumah tangga 
yang mengalam� IMS jen�s kond�loma 
dan cand�d�as�s ba�k pas�en baru 
maupun pas�en lama, yang mem�l�k� 
s�kap atau mot�vas� dan keyak�nan d�r�, 
sudah mendapatkan �nformas� tentang 
IMS. Tekn�k sampl�ng dalam penel�t�an 
�n� adalah tekn�k non probab�l�ty 
consecutive sampling. Jumlah responden 
sebanyak 45 orang. Pengumpulan 
data untuk var�abel pengetahuan 
dan dukungan ya�tu menggunakan 
ku�s�oner sedangkan untuk var�abel 
kepatuhan berobat menggunakan 
tekn�k observas� langsung. T�ngkat 
pengetahuan d�kategor�kan ke dalam 
t�ga kelompok ya�tu ba�k, cukup, dan 
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kurang. Dukungan suam� d�kategor�kan 
dalam dua kelompok ya�tu d�dukung 
dan t�dak d�dukung. Kepatuhan berobat 
d�kategor�kan menjad� dua ya�tu patuh 
dan t�dak patuh. Anal�s�s menggunakan 
uj� stat�st�k chi square (X2). Apab�la has�l 
penel�t�an t�dak memenuh� syarat uj� chi 
square ya�tu has�l pengamatan dalam 
sel kurang dar� 5 maka akan d�gunakan 
uj� fisher exact..3,4,5

Hasil 
Puskesmas II Denpasar Selatan 

berd�r� sejak tahun 1983, terletak d� 
Jalan Danau Buyan III, kelurahan 
Sanur, merupakan salah satu dar� 
empat Puskesmas yang ada d� w�layah 
Denpasar Selatan yang mem�l�k� kl�n�k 
IMS ya�tu Kl�n�k Tunjung B�ru. Dar�Dar� 
45 orang responden, umur mayor�tas 
(53,33%) subjek penel�t�an mem�l�k� 
rentangan  20-25 tahun dan (57,78%) 
mem�l�k� t�ngkat pend�d�kan dasar.

1. Pengetahuan Subjek Penelitian 
tentang Infeksi Menular Seksual 
(IMS)

Berdasarkan tabel 1 d�temukan 
mayor�tas subjek penel�t�an mem�l�k� 
pengetahuan cukup, hamp�r sebag�an 
mem�l�k� pengetahuan kurang dan t�dak 
ada yang mem�l�k� pengetahuan ba�k. 

Tabel 1 
D�str�bus� Frekuens� T�ngkat 

Pengetahuan Subjek Penel�t�an tentang 
Infeks� Menular Seksual (IMS)

Pengetahuan f %

Cukup 25 55,6

Kurang 20 44,4

Jumlah 45 100,0

2. Dukungan Suami  Pada Ibu Rumah 
Tangga yang Mengalami IMS 

Berdasarkan tabel 2 d� bawah 
dar� 45 subjek penel�t�an, subyek t�daksubyek t�dak 
mendapat dukungan suam� dan yang 
mendapat dukungan jumlahnya hamp�r 
sama.

Tabel 2 
D�str�bus� Frekuens� Dukungan Suam� 

Subjek Penel�t�an yang Mengalam� 
Infeks� Menular Seksual (IMS)

Dukungan suam� f %
   D�dukung 22  48,9

   T�dak d�dukung 23  51,1
   Jumlah 45 100,0

3. Kepatuhan Berobat Ibu Rumah 
Tangga yang Mengalami IMS

Berdasarkan tabel 3 dar� 45 subjek 
penel�t�an, d�temukan leb�h banyakleb�h banyak 
subjek penel�t�an t�dak patuh berobat.

Tabel 3 
D�str�bus� Frekuens� Kepatuhan 
Berobat Subjek Penel�t�an yang 

Mengalam� Infeks� Menular Seksual 
(IMS)

Kepatuhan berobat f %

     Patuh 21 46,7

 T�dak patuh 24 53,3

     Jumlah 45 100,0

4. Hubungan Pengetahuan Ibu 
Rumah Tangga tentang IMS 
dengan Kepatuhan Berobat Ibu

Berdasarkan tabel 4, sebag�an 
besar subjek penel�t�an berpengetahuan 
kurang mem�l�k� ket�dakpatuhan 
dalam berobat, dan mayor�tas yang 
berpengetahuan cukup patuh dalam 
berobat.
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Tabel 4
Hubungan Pengetahuan Ibu tentang 

IMS dengan Kepatuhan Berobat pada 
Ibu Rumah Tangga yang Mengalam� 

IMS

Penge-
tahuan

Kepatuhan

n N�la� 
X2

N�la� 
p

CI 
95%

Patuh T�dak 
Patuh

f % f %
Cukup 15 60  10 40 25

4,018 0,045 1,006–
12,179Kurang   6 30 14 70 20

Hubungan antara pengetahuan �bu 
rumah tangga tentang �nfeks� menular 
seksual (IMS) dengan kepatuhan 
berobat d�anal�s�s menggunakan uj� 
Chi-Square. Has�l anal�s�s d�dapatkan 
bahwa n�la� p=0,045. Has�l anal�s�s 
tersebut menunjukkan bahwa p<0,05, 
yang berart� adanya hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan ibu rumah 
tangga tentang �nfeks� menular seksual 
(IMS) dengan kepatuhan berobat. 

5. Hubungan Dukungan Suami 
dengan Kepatuhan Berobat Ibu

Berdasarkan tabel 5, leb�h banyak subjekleb�h banyak subjek 
penel�t�an yang t�dak mendapat dukungan 
suam� mem�l�k� ket�dakpatuhan dalam 
berobat, dan mayor�tas yang mendapat 
dukungan suam� mem�l�k� kepatuhan 
dalam berobat.

Tabel 5 
Hubungan Dukungan Suam� dengan 
Kepatuhan Berobat pada Ibu Rumah 

Tangga yang Mengalam� IMS

Dukungan 
Suam�

Kepatuhan

n

N�la� 
Fisher’s 

exact 
test

N�la� 
p CI 95%Patuh T�dak 

Patuh

f % f %

  D�dukung  17 77,3 5 22,7 22
16,200 0,001 3,718 – 

70,142 T�dak 
d�dukung   4 17,4 19 82,6 23

Hubungan antara dukungan suam� 
dengan kepatuhan berobat d�anal�s�s 
menggunakan uj� alternat�f fisher exact 
karena terdapat has�l pengamatan dalam 
sel kurang dar� 5 seh�ngga uj� Chi 
square t�dak d�gunakan. Has�l anal�s�s 
d�dapatkan bahwa n�la� p=0,001. Has�l 
anal�s�s tersebut menunjukkan bahwa 
p<0,05, yang berart� ada hubungan yang 
sangat signifikan antara dukungan suami 
dengan kepatuhan berobat pada �bu 
rumah tangga yang mengalam� IMS. 

Pembahasan
Pengetahuan �bu rumah tangga 

tentang IMS merupakan sesuatu yang 
harus d�m�l�k� untuk member�kan suatu 
ke�ng�nan dalam keh�dupan sehar�-
har� agar dapat terh�ndar ataupun 
dapat sembuh dengan ba�k dar� IMS. 
Men�ngkatnya pengetahuan dapat 
men�mbulkan perubahan perseps� 
dan keb�asaan seseorang karena dar� 
pengalaman dan penel�t�an ternyata 
t�ndakan yang d�dasar� oleh pengetahuan 
akan leb�h bertahan lama dar�pada yang 
t�dak d�dasar� oleh pengetahuan..6

Has�l �n� d�perkuat oleh B�rsen 
(2007) d� Turk� yang menyatakan bahwa 
pengetahuan �bu rumah tangga tentang 
Infeks� Menular Seksual dalam t�ngkat 
yang cukup. Has�l penel�t�an �n� berbeda 
dengan Lup�wa (1996) d� Papua Nug�n� 
yang menyatakan bahwa pengetahuan 
perempuan tentang IMS mas�h kurang. 
Hal �n� sama dengan penel�t�an 
Amel�nda (2011) d� Kecamatan Astana 
Anyar yang menyatakan bahwa 90,70% 
t�ngkat pengetahuan �bu-�bu rumah 
tangga tentang Infeks� Menular Seksual 
mas�h kurang.7,8,9

Faktor-faktor yang mempengaruh� 
pengetahuan seseorang ya�tu : umur, 
pend�d�kan dan sumber �nformas�. 
Pada penel�t�an �n�, subjek penel�t�an 
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yang t�ngkat pengetahuannya cukup 
mem�l�k� rentang umur 20-35 tahun dan 
mem�l�k� t�ngkat pend�d�kan menengah 
dan t�ngg�. Mak�n tua umur seseorang 
maka proses-proses perkembangan 
mentalnya bertambah ba�k, akan tetap� 
pada umur tertentu bertambahnya proses 
perkembangan mental �n� t�dak secepat 
sepert� ket�ka belasan tahun. Mak�n 
t�ngg� t�ngkat pend�d�kan seseorang, 
maka mak�n mudah memperoleh dan 
menangkap �nformas� yang d�ber�kan 
beg�tu pula sebal�knya.5

Faktor-faktor yang mempengaruh� 
sebuah dukungan adalah pengetahuan, 
status perkaw�nan, sos�oekonom� dan 
latar belakang budaya. Fr�edman (1998) 
menyatakan bahwa faktor ekonom� 
dapat mempengaruh� keharmon�san 
keluarga.10

Sela�n faktor sos�oekonom�, 
subjek penel�t�an sebag�an besar berasal 
dar� Bal� d� mana yang d�ketahu� 
mem�l�k� �deolog� patr�ark�. Dalam 
keh�dupan seksual lak�-lak� leb�h 
berperan d�band�ngkan perempuan. 
Hal �n� sangat berhubungan dengan 
per�laku suam� d� Bal� saat �n� d� mana 
seorang suam� yang bers�kap acuh tak 
acuh terhadap �str�nya. Suam� mungk�n 
telah member� nafkah kepada �str� dan 
anak namun b�aya saja t�dak cukup 
tanpa d�serta� dengan dukungan moral 
seh�ngga terjad�lah suatu keadaan yang 
t�dak mendukung sebuah proses ba�k �tu 
dalam jasman� maupun rohan� atau leb�h 
mengkerucut pada proses pengobatan 
yang d�bahas dalam penel�t�an �n�.11

Alasan yang ser�ng d�lontarkan 
subjek penel�t�an adalah merasa d�r�nya 
sudah t�dak memerlukan pengobatan 
karena t�dak ada keluhan yang sangat 
mengganggu mereka. Alasan la�n 
subjek penel�t�an t�dak patuh karena 
repot dengan pekerjaan d� rumah, 

dan mengurus� anak. Sesua� dengan 
teor� alasan �n� dapat mempengaruh� 
kepatuhan subjek penel�t�an dalam 
berobat. Menurut Haynes dalam 
Fransiska (2011) faktor modifikasi dan 
pem�cu per�laku kepatuhan, mel�put� 
sosialdemografi, struktural, dan 
pemungkin. Faktor sosialdemografi 
salah satu d�antaranya adalah : jumlah 
anak dalam keluarga, dan jumlah 
anggota keluarga.12

Faktor-faktor la�n yang 
mempengaruh� kepatuhan menurut 
N�ven (2002) ya�tu, s�kap atau  mot�vas� 
�ng�n sembuh, keyak�nan pender�ta, 
serta dukungan orang terdekat sepert� 
suam�. Mot�vas� �nd�v�du �ng�n tetap 
mempertahankan kesehatannya sangat 
berpengaruh terhadap faktor-faktor 
yang berhubungan dengan per�laku 
pender�ta dalam kontrol penyak�tnya. 
Hal �n� d�perkuat oleh has�l penel�t�an 
Puj�yanto (2008) yang menyatakan 
mot�vas� pos�t�f/�ng�n sembuh dan 
peran anggota keluarga (suam�) yang 
menunjukkan s�kap car�ng kepada 
�ster� sangat berperan pent�ng terhadap 
kepatuhan m�num obat.13,14 

Dukungan dar� orang terdekat akan 
sangat membantu melah�rkan mot�vas� 
yang besar dan keyak�nan pas�en untuk 
sembuh seh�ngga pas�en/�nd�v�du leb�h 
d�s�pl�n dalam melakukan pengobatan. 
Berdasarkan teor� Sk�ner kepatuhan 
pender�ta untuk berobat d�pengaruh� 
oleh peran keluarga. Has�l penel�t�an 
Oesman (1993) d� Tanggerang, d� mana 
kepercayaan mempengaruh� keteraturan 
m�num obat. Menurut Krech kepercayaan 
dapat tumbuh j�ka orang berulang-ulang 
kal� mendapat �nformas�.5,15,16,17

Hubungan antara pengetahuan �bu 
rumah tangga tentang �nfeks� menular 
seksual (IMS) dengan kepatuhan 
berobat d�anal�s�s menggunakan uj� 
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Chi-Square. Has�l anal�s�s d�dapatkan 
bahwa n�la� p=0,045. Has�l anal�s�s 
tersebut menunjukkan bahwa p<0,05, 
yang berart� adanya hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan ibu rumah 
tangga tentang �nfeks� menular seksual 
(IMS) dengan kepatuhan berobat. 
Has�l penel�t�an �n� d�perkuat oleh has�l 
penel�t�an yang menyatakan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan dengan 
kepatuhan terap� ARV pada ODHA. 
Penel�t�an Ar�an� (2011) d� Medan juga 
menyatakan bahwa terdapat hubungan 
pos�t�f antara pengetahuan pender�ta 
tuberkulos�s paru dengan kepatuhan 
dalam program pengobatan tuberkulos�s 
paru. Hal �n� dapat d�mengert� bahwa 
pender�ta yang mempunya� pengetahuan 
ba�k cenderung akan patuh dalam m�num 
obat, sesua� dengan teor� per�laku yang 
mengatakan bahwa per�laku seseorang 
terhadap sesuatu akan sesua� dengan 
t�ngkat pemahaman terhadap sesuatu 
tersebut.18,19

Hubungan antara dukungan suam� 
dengan kepatuhan berobat d�anal�s�s 
menggunakan uj� alternat�f fisher exact 
karena terdapat has�l pengamatan dalam 
sel kurang dar� 5 seh�ngga uj� Chi 
square t�dak d�gunakan. Has�l anal�s�s 
d�dapatkan bahwa n�la� p=0,001. Has�lHas�l 
�n� menunjukkan ada hubungan yang 
sangat signifikan antara dukungan 
suam� dengan kepatuhan berobat pada 
�bu rumah tangga yang mengalam� 
IMS. Dalam penel�t�an Coffman (2008) 
d� Puerto R�co menyatakan bahwa 
keluarga merupakan sumber dukungan 
yang pal�ng utama. D�sampa�kan 
bahwa dukungan dar� keluarga 
berka�tan erat dengan kepatuhan pas�en 
terhadap pengobatan, seh�ngga akan 
mempengaruh� kual�tas h�dupnya. 
Penel�t�an L�nggar (2010) d� C�mah� 
menunjukkan bahwa ada hubungan 

pos�t�f dan bermakna antara dukungan 
sos�al keluarga dengan kepatuhan pas�en 
DM dalam melaksanakan program 
d�et..20,21

Simpulan dan Saran
Kes�mpulan dar� penel�t�an �n� 

adalah sebaga� ber�kut : Hamp�r sebag�an 
�bu rumah tangga mem�l�k� pengetahuan 
yang kurang tentang Infeks� Menular 
Seksual (IMS). Sebag�an suam� 
dar� �bu yang mengalam� IMS t�dak 
member�kan dukungan. Sebag�an �bu 
rumah tangga t�dak patuh dalam berobat. 
Ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan �bu rumah tangga tentang 
Infeks� Menular Seksual (IMS) terhadap 
kepatuhan berobat. Ada hubungan yang 
sangat signifikan antara dukungan suami 
terhadap kepatuhan responden berobat. responden berobat.

Berdasarkan has�l penel�t�an yang 
telah d�lakukan maka dapat d�ajukan 
saran kepada p�hak Puskesmas agar 
dapat leb�h member�kan pelayanan 
konsel�ng mengena� IMS ba�k dalam 
deteks� d�n� maupun pengobatan guna 
men�ngkatkan kesehatan keluarga 
terutama kepada pasangan suam�.
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PROGRAM ANTENATAL CLASS MENINGKATKAN 
PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL  DALAM 

MENYUKSESKAN INISIASI MENYUSU DINI 

Ni Nyoman Sumiasih1

Abstract. Early Breastfeeding initiation increases exclusive breastfeeding. This 
research is aimed at knowing the effect of ante natal class to the knowledge and 
attitude of pregnant mothers and to the success of early breastfeeding. The type of 
the research is a literary research by researching literature related to ante natal 
class/classes for pregnant women, early breastfeeding initiation and exclusive 
breastfeeding. From the research it is found that through ante natal class, 
pregnant women obtained information and training about mother’s and baby’s 
health which comprises of pregnancy, physical changes and conditions during 
pregnancy, pregnancy care, delivery followed by early breastfeeding initiation, 
childbed, the baby, myths/beliefs/local customs, contagious diseases and birth 
registration. Through the acceptance of early breastfeeding initiation material 
in ante natal class, it is expected that pregnant women will have the knowledge 
and understanding concerning early breastfeeding initiation which eventually 
form a positive attitude towards early breastfeeding initiation. Based on good 
knowledge and a positive attitude regarding early breastfeeding initiation, it 
is hoped that its implementation will be successful and eventually will increase 
exclusive breastfeeding.
Thus, it is advised that mother and child health care institutions conduct ante natal 
class programs to support the successful implementation of early breastfeeding 
initiation, to obtain healthy and qualified human resources.

Keywords: ante natal class, knowledge, attitude, early breastfeeding initiation

Abstrak. In�s�as� menyusu d�n� (IMD) men�ngkatkan pember�an a�r susu �bu 
(ASI) eksklus�f. Penel�t�an �n� bertujuan untuk mengetahu� dampak antenatal 
kelas terhadap pengetahuan dan s�kap �bu ham�l serta keberhas�lan  IMD. Jen�s 
penel�t�an �n� adalah stud� pustaka dengan melakukan penelusuran l�teratur-
l�teratur yang berka�tan dengan antenatal kelas/kelas �bu ham�l, IMD, dan ASI 
eksklus�f. Dar� penelusuran tersebut d�temukan bahwa melalu� antenatal kelas, 
�bu- ham�l mendapat �nformas� dan pelat�han seputar kesehatan �bu dan bay� 
yang mel�put� keham�lan, perubahan tubuh dan keluhan selama keham�lan, 
perawatan keham�lan, persal�nan ber�kut IMD, n�fas, bay�, m�tos/kepercayaan/
adat �st�adat setempat, penyak�t menular dan akte kelah�ran. Melalu� pener�maan 
mater� IMD saat antenatal kelas, mengak�batkan �bu ham�l mem�l�k� pengetahuan 
dan pemahaman berka�tan dengan IMD yang akh�rnya akan membentuk s�kap 
yang pos�t�f mengena� IMD. Berdasarkan pengetahuan yang ba�k dan s�kap yang 

1 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar
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pos�t�f tentang IMD maka  pelaksanaannya dapat berhas�l dengan ba�k, yang 
pada akh�rnya akan b�sa men�ngkatkan pember�an ASI ekslus�f.
Oleh karena �tu d�sarankan kepada �nst�tus� pelayanan kesehatan �bu dan bay� 
untuk melaksanakan program antenatal kelas untuk mendukung keberhas�lan IMD 
dalam rangka mendapatkan sumber daya manus�a yang sehat dan berkual�tas

Kata Kunci : antenatal kelas, pengetahuan, sikap, inisiasi menyusu dini

Sehat merupakan dambaan dan 
salah satu hak dasar manus�a,,juga 
merupakan faktor yang sangat 
menentukan dalam pembangunan 
sumber daya manus�a (SDM) bersama 
faktor pend�d�kan dan ekonom� yang 
menjad� ukuran untuk menentukan 
�ndeks pengembangan SDM. Oleh 
karena �tu, tepat sekal� pernyataan yang 
mengemukakan bahwa, “Sehat memang 
bukan segalanya, tetap� apab�la t�dak 
sehat, maka segalanya t�dak ada 
art�nya”. Oleh karena �tu, sehat perlu 
d�upayakan, dan d�perjuangkan seluruh 
lap�san masyarakat. Seh�ngga, sangat 
tepat kementr�an kesehatan mengangkat 
tema har� kesehatan ns�onal ke 47 “ 
Indones�a C�nta sehat” Tema tersebut 
mengamanatkan agar seluruh komponen 
bangsa, ba�k masyarakat, swasta/dun�a 
usaha, maupun pemer�ntah bekerja sama 
untuk mencapa� kesehatan Indones�a 
c�nta sehat menggambarkan t�ga p�lar 
semangat seluruh masyarakat Indones�a, 
yakn� berper�laku sehat, menjaga 
l�ngkungan yang sehat, dan mendapatkan 
pelayanan yang berkual�tas. P�lar 
pertama berpr�laku h�dup sehat sepert�: 
melah�rkan d� tenaga kesehatan, 
member�kan ASI eksklus�f dsb. Untuk 
meyak�nkan hal tersebut  pada tanggal 27 
Desember 2011, menter� kesehatan telah 
menanda tangan� Permenkes Nomor 
2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang 
Petunjuk Tekn�s Jam�nan Persal�nan. 

P�lar ke dua menjaga l�ngkungan yang 
sehat m�salnya menanamkan keb�asaan 
mencuc� tangan untuk mencegah 
penyak�t menular. P�lar ket�ga yakn� 
pelayanan kesehatan berkual�tas. Untuk 
member�kan pelayanan kesehatan 
terba�k, para dokter, perawat dan b�dan 
terus men�mba dan memperdalam �lmu 
dalam b�dangnya mas�ng-mas�ng untuk 
d�terapkan kepada pas�en.

Sesua� dengan semangat 
Pancas�la dan unsur parad�gma nas�onal 
la�nnya, maka set�ap keg�atan dan 
upaya untuk men�ngkatkan derajat 
kesehatan masyarakat yang set�ngg�-
t�ngg�nya d�laksanakan berdasarkan 
pr�ns�p nond�skr�m�nat�f, part�s�pat�f, 
perl�ndungan, dan berkelanjutan 
yang sangat pent�ng art�nya bag� 
pembentukan sumber daya manus�a 
Indones�a, pen�ngkatan ketahanan dan 
daya sa�ng bangsa, serta pembangunan 
nas�onal. Ka�tan Pancas�la sebaga� 
dasar negara terhadap sektor kesehatan, 
haruslah d�arahkan untuk menghas�lkan 
sumber daya manus�a (SDM) bangsa 
sebaga� manus�a Indones�a yang 
seutuhnya, sehat fisik dan mental. 
Sumber daya manus�a bangsa sepert� 
�n� hanya akan terwujud apab�la n�la�-
n�la� yang terkandung d� dalam t�ga pola 
hubungan manus�a ya�tu: 1) manus�a 
dengan Sang Penc�pta yang tergambar 
dari sifat keimanan dan ketaqwaannya, 
2) manus�a dengan manus�a la�n yang 
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tergambar dar� moral dan ahlak yang 
d�m�l�k�; dan 3) hubungan manus�a dan 
l�ngkungannya yang tergambar dalam 
terhadap peraturan dan perundangan 
tentang l�ngkungan yang terapl�kas� 
dalam keh�dupan sehar�-har�3. Undang-
undang Republ�k Indones�a Nomor 
36 tahun 2009 tentang kesehatan 
mengamanatkan bahwa pembangunan 
kesehatan harus d�tujukan untuk 
men�ngkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan h�dup sehat masyarakat 
yang set�ngg�-t�ngg�nya, sebaga� 
�nvestas� bag� pembangunan sumber daya 
masyarakat. Pembangunan kesehatan 
juga t�dak terlepas dar� kom�tmen bangsa 
Indones�a sebaga� warga masyarakat 
dun�a untuk mencapa� M�llen�um 
Development Goals (MDGs). L�ma 
dar� delapan MDGs terka�t langsung 
dengan kesehatan, ya�tu: memberantas 
kem�sk�nan dan kelaparan, menurunkan 
angka kemat�an anak, men�ngkatkan 
kesehatan �bu, memerang� HIV/AIDS, 
malar�a dan penyak�t la�nnya, serta 
melestar�kan l�ngkungan h�dup 3.

Persoalan kesehatan send�r� saat 
�n� sebaga� faktor utama dan �nvestas� 
berharga d�harapkan pelaksanaannya 
d�dasarkan pada parad�gma sehat, yakn� 
mengutamakan upaya promot�f dan 
prevent�f tanpa mengaba�kan kurat�f 
dan rehab�l�tat�f. Dalam pelaksanaan 
upaya prevent�f dan promot�f juga untuk  
mencapa� MDGs khususnya dalam rangka 
menghas�lkan sumber daya manus�a 
yang berkual�tas pemer�ntah telah 
meluncurkan beberapa program mula� 
sejak bay� dalam kandungan melalu� 
antenatal care yang d�lengkap� dengan 
antenatal kelas, program perencanaan 
pers�apan persal�nan dan pencegahan 
kompl�kas� (PPPPK), �n�s�as� menyusu 

d�n�, pember�an ASI eksklus�f dan 
banyak program la�nnya lag�. Melalu� 
program-program �n� d�harapkan SDM 
bangsa Indones�a ber�kutnya akan 
leb�h terjam�n kesehatannya dan leb�h 
berkual�tas. 

Kual�tas manus�a dalam 
pembangunan suatu bangsa harus 
d�mula� sed�n� mungk�n, sejak bay� 
dalam kandungan. Salah satu faktor 
yang memegang peranan pent�ng 
dalam pen�ngkatan kual�tas SDM 
adalah pember�an ASI secara eksklus�f. 
Pember�an ASI eksklus�f memegang 
peran yang sangat pent�ng dalam 
pemel�haraan anak dan pers�apan 
generas� penerus yang berkual�tas d� 
masa depan karena ASI merupakan 
sumber makanan tunggal untuk bay� 
sampa� umur enam bulan pertama 
keh�dupannya. WHO melalu� UNICEF 
pada tahun 1990 d� Ital�a menyatakan 
pember�an ASI eksklus�f selama 
enam bulan mampu mencegah 30.000 
kemat�an bay� d� Indones�a 2 . Oleh 
karena beg�tu besar manfaat pember�an 
ASI ekslus�f yang d�mula� dar� IMD 
maka d�keluarkan Keputusan Menter� 
Kesehatan Republ�k Indones�a nomor 
33 th 2012 tentang pember�an ASI 
ekslus�f yang menyatakan bahwa bay� 
berhak mendapat ASI eklus�f, tenaga 
kesehatan waj�b melaksanakan IMD, 
rawat gabung, �bu berhak menolak 
susu formula, tempat kerja dan tempat 
umum waj�b menyed�akan tempat untuk 
menyusu� serta sanks� j�ka menghalang� 
pember�an ASI eksklus�f. Keputusan 
Menkes tersebut d�tetapkan oleh 
Pres�den 1 Maret 20129. 

Keberhas�lan IMD harus d�mula� 
sejak bay� dalam kandungan melalu� 
antenatal care (ANC). Dalam kurun 
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waktu ANC ada satu program yang 
d�lakukan untuk keberhas�lan IMD ya�tu 
melalu� antenatal kelas/kelas �bu ham�l. 
Melalu� antenatal kelas �n� ada beberapa 
mater� penyuluhan yang d�ber�kan 
kepada �bu ham�l bersama pasangannya 
antara la�n IMD. In�s�as� menyusu d�n� 
�n� merupakan salah satu rangka�an/
langkah pada prosedur operas�onal 
pertolongan persal�nan normal. Melalu� 
pener�maan mater� IMD saat antenatal 
kelas d�harapkan �bu ham�l mem�l�k� 
pengetahuan dan pemahaman berka�tan 
dengan tujuan, manfaat dan pelaksanaan 
IMD, yang akh�rnya akan membentuk 
s�kap yang pos�t�f mengena� IMD. 
Berdasarkan pengetahuan yang ba�k 
dan s�kap yang pos�t�f tentang IMD 
d�harapkan pelaksanaannya akan 
berhas�l pula dengan ba�k, yang pada 
akh�rnya akan b�sa men�ngkatkan 
pember�an ASI ekslus�f.

Peran IMD dalam pencapa�an 
MDGs sangat pent�ng, karena IMD 
dapat men�ngkatkan keberhas�lan ASI 
eksklus�f dan lama menyusu�. Pember�an 
ASI eksklus�f mengurang� pengeluaran 
untuk membel� susu formula, seh�ngga  
membantu mengurang� kem�sk�nan, 
membantu mengurang� kelaparan. A�r 
susu �bu d� samp�ng dapat memenuh� 
kebutuhan makanan bay� sampa� us�a 
dua tahun,juga membantu mengurang� 
angka kemat�an anak bal�ta, karena ASI 
mengandung ant�bod� 8. Masalahnya 
saat �n�, belum semua pelayanan 
kesehatan �bu dan anak melaksanakan 
program antenatal kelas, seh�ngga 
pengetahuan dan s�kap �bu melah�rkan 
untuk mencapa� keberhas�lan IMD dan 
kesuksesan member�kan ASI ekslus�f 
mas�h rendah.

Dar� program-program yang telah 
d�luncurkan pemer�ntah dalam rangka 

membentuk SDM Indones�a yang sehat 
dan berkual�tas, salah satu program 
adalah antenatal kelas. Apakah  antenatal 
kelas dapat men�ngkatkan pengetahuan 
dan s�kap  �bu ham�l serta mensukseskan 
keberhas�lan �n�s�as� menyusu d�n� 
dalam rangka menyehatkan generas� 
bangsa? 

Tujuan
Tujuan karya tul�s �lm�ah �n�  adalah 
member�kan kontr�bus� tentang 
Indones�a c�nta sehat melalu� program 
yang telah d�luncurkan pemer�ntah untuk 
mendapatkan SDM Indones�a sehat 
dan berkual�tas, dengan menganal�s�s 
dampak program antenatal kelas 
terhadap pengetahuan dan s�kap �bu 
ham�l dan keberhas�lan IMD dalam 
rangka menyehatkan generas� bangsa.

Metode dan Pembahasan
Metode dan pembahasan 

makalah �n� adalah stud� pustaka, ya�tu 
menelusur� berbaga� l�teratur yang 
menggambarkan, membahas, mengkaj� 
dan meny�mpulkan dampak antenatal/ 
kelas �bu ham�l terhdap pengetahuan dan 
s�kap �bu ham�l serta keberhas�lan IMD 
dalam rangka menyehatkan generas� 
bangsa.

Kelas Ibu Hamil
Penyuluhan kesehatan pada 

umumnya d�lakukan secara perorangan 
melalu� konsultas� atau komun�kas�, 
�nformas�, dan edukas� (KIE) atau 
konsel�ng kasus per kasus yang d�ber�kan 
pada waktu �bu ham�l memer�ksakan 
keham�lannya atau pada waktu 
keg�atan posyandu. Hal �n� mem�l�k� 
kelemahan, antara la�n pengetahuan 
yang d�peroleh hanya terbatas pada 
masalah kesehatan yang d�alam�, t�dak 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 163 - 175



167

ada pemantauan dan pemb�naan secara 
l�ntas sektor maupun l�ntas program. 
Untuk mengatas� kelemahan tersebut, 
d�buatlah pembelajaran kelas �bu 
ham�l dalam bentuk tatap muka d��kut� 
dengan d�skus� kelompok dan tukar 
pengalaman antara �bu ham�l dengan 
petugas kesehatan, serta d�akh�r� dengan 
senam ham�l. Ber�kut �n� d�ura�kan 
tentang pengert�an, tujuan, sasaran, dan 
pelaksanaan kelas �bu ham�l 4 .

Pengertian 
Kelas �bu ham�l adalah keg�atan 

belajar bersama, d�skus�, dan tukar  
pengalaman antar �bu ham�l tentang 
kesehatan �bu dan anak yang mel�put� 
keham�lan, perawatan keham�lan, 
persal�nan, perawatan n�fas, perawatan 
bay�, m�tos, penyak�t menular, serta akte 
kelah�ran. Keg�atan �n� d�lakukan secara 
menyeluruh, s�stemat�s, terjadwal, dan 
berkes�nambungan. dalam bentuk tatap 
muka 

Tujuan kelas ibu hamil
Tujuan umum
Kelas �bu ham�l bertujuan 

men�ngkatkan pengetahuan, mengubah 
s�kap dan prakt�k �bu agar memaham� 
kesehatan �bu dan bay� yang mel�put� 
keham�lan, perubahan tubuh dan 
keluhan selama keham�lan, perawatan 
keham�lan, persal�nan, n�fas, bay�, m�tos/
kepercayaan/adat �st�adat setempat, 
penyak�t menular dan akte kelah�ran.

Tujuan khusus:
1)Terjad�nya �nteraks� dan tukar 

pengalaman antarpeserta dan antara �bu 
ham�l dengan petugas kesehatan/b�dan 
tentang kesehatan �bu dan anak. 2) 
Men�ngkatkan pengetahuan, s�kap dan 
prakt�k �bu ham�l tentang keham�lan, 
perubahan tubuh, keluhan yang laz�m 

selama keham�lan serta perawatan 
keham�lan yang mel�put� kes�apan 
ps�kolog�s menghadap� keham�lan, 
hubungan suam�-�str� selama keham�lan, 
tanda bahaya keham�lan, obat yang 
boleh atau d�larang d�konsums� selama 
ham�l termasuk pember�an tablet Fe 
untuk menanggulangan anem�a, tanda-
tanda bahaya keham�lan, dan P4K. 3) 
Men�ngkatkan pengetahuan, s�kap dan 
prakt�k  �bu ham�l tentang perawatan 
persal�nan yang mel�put� tanda-tanda 
persal�nan, tanda bahaya pada persal�nan, 
dan proses persal�nan termasuk IMD. 4) 
Men�ngkatkan pengetahuan, s�kap dan 
prakt�k �bu ham�l tentang perawatan n�fas 
yang mel�put� ASII ekslus�f, tanda-tanda 
bahaya masa n�fas, KB pasca-persal�nan. 
5) Men�ngkatkan pengetahuan, s�kap 
dan prakt�k �bu ham�l tentang perawatan 
bay�, mel�put� perawatan bay� baru 
lah�r (BBL), pember�an V�tam�n K 
�njeks�, tanda-tanda bahaya bay� baru 
lah�r, pemantauan pertumbuhan dan 
perkembangan bay�/anak, pember�an 
�mun�sas� pada BBL. 6) Men�ngkatkan 
pengetahuan, s�kap dan prakt�k �bu 
ham�l tentang m�tos/kepercayaan/adat 
�st�adat setempat yang berka�tan dengan 
kesehatan �bu dan anak. 7) Men�ngkatkan 
pengetahuan, s�kap dan prakt�k �bu 
ham�l tentang penyak�t menular seksual, 
�nformas� dasar tentang HIV-AIDS dan 
pencegahan serta penanganan malar�a 
pada �bu ham�l. 8) Men�ngkatkan 
pengetahuan, s�kap dan prakt�k �bu 
ham�l tentang akte kelah�ran.

Sasaran kelas ibu hamil:
1) Peserta kelas �bu ham�l, 

seba�knya �bu ham�l pada umur 
keham�lan 20 sampa� dengan 32 m�nggu. 
2) Jumlah peserta maks�mal 10 orang 
set�ap kelasnya. Suam� atau keluarga 
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perlu d��kutsertakan dalam kelas �bu 
ham�l. 

Pelaksanaan kegiatan kelas ibu 
hamil
1) Peran dan fungs� 

Kelas �bu ham�l d�laksanakan 
secara terkoord�n�r yang d�kembangkan 
sesua� dengan peran dan fungs� mas�ng-
mas�ng level: a) Prop�ns�: meny�apkan 
tenaga pelat�h, mendukung sarana 
dan prasarana, serta mon�tor�ng dan 
evaluas�. b) Kabupaten: meny�apkan 
tenaga fas�l�tator, mendukung sarana 
dan prasarana, serta mon�tor�ng 
dan evaluas�. c) Puskesmas: kepala 
Puskesmas bertanggung jawab dan 
mengkoord�n�r pelaksanaan kelas �bu 
ham�l d� w�layah kerjanya, d) b�dan/
tenaga kesehatan melaksanakan kelas 
ibu hamil, diantaranya identifikasi calon 
peserta, koord�nas� dengan stakeholder. 

2) Fas�l�tator dan narasumber 
Fas�l�tator kelas �bu ham�l adalah 

b�dan atau petugas kesehatan yang telah 
mendapat pelat�han fas�l�tator.

3) Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang 

d�butuhkan mel�put� ruang belajar, 
alat tul�s menul�s, buku KIA, lembar 
bal�k kelas �bu ham�l, buku pegangan 
fas�l�tator, alat peraga, bantal, kurs�, 
t�kar/karpet/matras, CD senam ham�l, 
serta buku pedoman pelaksanaan kelas 
�bu ham�l.

Manfaat kelas ibu hamil
Kelas �bu ham�l mem�l�k� manfaat 

ber�kut 1) Pembentukan per�laku �bu 
tentang kesehatan �bu dan anak sejak 
ham�l sampa� pascasal�n leb�h langgeng 
karena d�dasar� oleh pengetahuan, 
kesadaran, dan s�kap pos�t�f. 2) Pers�apan 
persal�nan dan mencegah kompl�kas� 

menjad� leb�h mantap. 3) Menumbuhkan 
s�kap dan t�ndakan “s�aga” pada suam� 
terhadap kesehatan �bu dan bay�. 4) 
Men�ngkatkan cakupan pember�an ASI 
eksklus�f. 5) Men�ngkatkan rasa percaya 
d�r� �bu dan suam� dalam perawatan 
bay�.

Pengetahuan
Pengertian 

Menurut Notoatmojo5, penge-
tahuan adalah has�l tahu dan �n� terjad� 
setelah orang melakukan peng�ndraan 
terhadap suatau obyek tertentu. 
Peng�ndraan terjad� melalu� panca�ndra 
manus�a, yakn� �ndra pengl�hatan, 
pendengaran, penc�uman, rasa, dan 
raba. Sebag�an besar pengetahuan 
manus�a d�peroleh malalu� mata dan 
tel�nga. Pengetahuan merupakan suatu 
yang d�ketahu� berka�tan dengan proses 
pembelajaran. Proses pembelajaran �n� 
d�pengaruh� oleh berbaga� faktor dar� 
dalam sepert� mot�vas� dan faktor luar 
berupa �nformas� yang tersed�a serta 
keadaan sos�la budaya.

Dalam pengert�an la�n,  penge-
tahuan adalah pelbaga� gejala yang 
d�temu� dan d�peroleh manus�a melalu� 
pengamatan akal. Pengetahuan muncul 
ket�ka seseorang menggunakan akal 
bud�nya untuk mengenal� benda atau 
kejad�an tertentu yang belum pernah 
d�l�hat atau d�rasakan sebelumnya. 
M�salnya ket�ka seseorang menc�c�p� 
masakan yang baru d�kenalnya, �a akan 
mendapatkan pengetahuan tentang 
bentuk, rasa dan aroma masakan 
tersebut5  

Faktor yang mempengaruhi penge-
tahuan 

Pengetahuan yang d�m�l�k� 
seseorang d�pengaruh� oleh berbaga� 
hal5, ya�tu: 1) Pend�d�kan.T�ngkat 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 163 - 175



169

pend�d�kan seseorang akan membantu 
orang tersebut untuk leb�h mudah 
menangkap dan memaham� suatu 
�nformas�. Semak�n t�ngg� pend�d�kan 
seseorang maka t�ngkat pemahaman 
juga men�ngkat serta tepat dalam 
pengamb�lan s�kap. 2) Sumber 
�nformas� sepert� med�a massa, petugas 
kesehatan, melalu� pengalaman, melalu� 
teman, 3) Umur dapat mempengaruh� 
pengetahuan seseorang. Umur leb�h 
muda mempunya� daya �ngat leb�h 
kuat d�band�ngkan dengan orang yang 
leb�h tua. D� samp�ng �tu, kemampuan 
untuk menyerap pengetahuan baru leb�h 
mudah d�lakukan pada umur yang leb�h 
muda karena otak berfungs� maks�mal 
pada umur muda.

Sikap
Pengertian

S�kap adalah reaks� atau respon 
seseorang yang mas�h tertutup terhadap 
suatu st�mulus atau objek. S�kap t�dak 
dapat langsung d�l�hat, tetap� hanya 
dapat d�tafs�rkan terleb�h dahulu dar� 
per�laku yang tertutup. Jad� s�kap mas�h 
merupakan reaks� tertutup yang t�dak 
dapat d�l�hat secara langsung tetap� 
dapat d�tafs�rkan melalu� pelaksanaan, 
wawancara, atau kues�oner 5

Komponen sikap
Struktur s�kap terd�r� atas t�ga 

komponen yang sal�ng menunjang1, 
ya�tu: 1) Komponen kogn�t�f Komponen KomponenKomponen 
�n� merupakan representat�f dar� hal yang 
d�percaya� oleh �nd�v�du pem�l�k s�kap, 
komponen kogn�t�f ber�s� kepercayaan 
streot�pe yang d�m�l�k� �nd�v�du 
mengena� sesuatu dapat d�samakan 
penanganan atau op�n� terutama 
apab�la menyangkut masalah �su yang 
kontrovers�al.2) Komponen afekt�f. 

Komponen �n� merupakan perasaan 
yang menyangkut aspek emos�onal. 
Efek emos�onal �n�lah yang b�asanya 
menjad� dasar dar� komponen s�kap dan 
merupakan aspek yang pal�ng bertahan 
terhadap pengaruh l�ngkungan sek�tar. 
3) Komponen konat�f. Komponen 
�n� merupakan aspek kecendrungan 
berper�laku terutama sesua� s�kap yang 
d�m�l�k� oleh seseorang. Hal �n� d�serta� 
pula dengan tendens� atau kecendrungan 
untuk bert�ndak atau bereaks� terhadap 
sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Sifat sikap
Pernyataan s�kap menurut1  terd�r� 

atas dua macam, ya�tu: 1) pernyataan 
yang favorabel adalah mendukung 
atau mem�hak pada objek s�kap. 
Pernyataan s�kap yang ber�s� hal-hal 
pos�t�f mengena� objek s�kap yang 
bers�fat mendukung atau mem�hak pada 
objek s�kap, 2) pernyataan yang t�dak-
favorabel adalah t�dak mendukung objek 
s�kap. Pernyataan s�kap yang ber�s� hal-
hal yang negat�f mengena� objek, s�kap, 
yang bers�fat t�dak mendukung maupun 
kontra terhadap objek s�kap.

Faktor yang mempengaruhi sikap
Faktor yang mempengaruh� s�kap  

ya�tu: 1) Pengalaman pr�bad�. S�kap 
akan leb�h mudah terbentuk apab�la 
pengalaman pr�bad� tersebut terjad� 
dalam s�tuas� yang mel�batkan faktor 
emos�onal. 2) Pengaruh orang la�n yang 
d�angap pent�ng. Orang yang d�harapkan 
persetujuannya bag� set�ap gerak t�ngkah 
laku dan op�n� k�n�, orang yang t�dak 
d�kecewkan, dan yang berart� khusus. 
3) Pengaruh kebudayaan Kebudayaan 
telah menanamkan gar�s pengarah 
s�kap k�ta terhadap berbaga� masalah. 
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Tergantung dar� tempat �nd�v�du 
d�besarkan. 4) Med�a massa. Dalam 
pember�taan surat kabar maupun rad�o 
atau med�a komun�kas� la�nnya, ber�ta 
yang seharusnya faktual d�sampa�kan 
secara objekt�f cenderung d�pengaruh� 
oleh s�kap penul�snya, akb�batnya 
berpengaruh terhadap s�kap konsumen. 
Semak�n majunya teknolog�, banyak 
�nformas� yang d�sebarkan melalu� med�a 
massa. Seseorang b�sa memperoleh 
berbaga� pengetahuan dar� Koran, 
rad�o, majalah, tablo�d, TV, �nternet, dan 
med�a la�nnya. 5) Lembaga pend�d�kan 
dan lembaga agama. Inst�tus� berfungs� 
melakukan dasar pengert�an dan konsep 
,oral dalam d�r� �nd�v�du. Pemahaman 
ba�k dan buruk, salah atau benar, yang 
menentukan system kepercayaan 
seseorang h�ngga �kut berperan dalam 
menentukan s�kap �nd�v�du. 6) Faktor 
emos�onal. S�kap yang d�landas� oleh 
emos� yang fungs�nya sebaga� semacam 
penyaluran frustas� atau pengal�han 
bentuk mekan�sme pertahankan ego. 
Hal �n� dapat bers�fat sementara ataupun 
menetap.

Inisiasi Menyusu Dini
Pengertian inisiasi menyusu dini

In�s�as� menyusu d�n� (early 
initiation) atau permulaan menyusu 
d�n� adalah bay� mula� menyusu send�r� 
segera setelah lah�r. Jad�, sebenarnya 
bay� manus�a sepert� juga bay� mamal�a 
la�n mempunya� kemampuan untuk 
menyusu send�r� asalkan d�b�arkan 
terjad�nya kontak langsung antara kul�t 
bay� dengan kul�t �bunya, set�daknya 
selama satu jam segera setelah lah�r. 
Cara bay� melakukan �n�s�as� menyusu 
d�n� �n� d�namakan The Breast Crawl 
atau merangkak mencar� payudara 8 

Manfaat inisiasi menyusu dini. 
1) Dada �bu menghangatkan bay� 

dengan tepat selama bay� merangkak 
mencar� payudara. In� akan menurun-
kan kemat�an karena ked�ng�nan 
(H�poterm�a). 2) Ibu dan bay� merasa 
leb�h tenang. Pernafasan dan detak 
jantung bay� leb�h stab�l. Bay� akan leb�h 
jarang menang�s seh�ngga mengurang� 
pemaka�an energ�. 3) “Bonding” (�katan 
kas�h sayang) antara �bu dan bay� 
akan leb�h ba�k karena pada 1-2 jam 
pertama, bay� dalam keadaan s�aga. 
Setelah �tu, b�asanya bay� t�dur dalam 
waktu yang lama. 4) Makanan awal 
non-ASI mengandung zat put�h telur 
yang bukan berasal dar� susu manus�a, 
m�salnya dar� susu hewan. Hal �n� dapat 
mengganggu pertumbuhan fungs� usus 
dan mencetuskan alerg� leb�h awal. 
5) Bay� yang d�ber�kan kesempatan 
menyusu d�n� leb�h berhas�l menyusu� 
eksklus�f dan akan leb�h lama d�susu�. 
6) Hentakan kepala bay� ke dada �bu, 
sentuhan tangan bay� d� putt�ng susu 
dan sek�tarnya, dan j�latan bay� pada 
put�ng �bu merangsang pengeluaran 
hormon oks�tos�n. 7) Bay� mendapatkan 
ASI kolostrom-ASI yang pertama kal� 
keluar. Ca�ran emas �n� kadang juga 
d�namakan the gift of life. Bay� yang 
d�ber�kan kesempatan �n�s�as� menyusu 
d�n� leb�h dulu mendapatkan kolostrum 
dar�pada yang t�dak d�ber� kesempatan. 
Kolostrum, ASI �st�mewa yang kaya 
akan daya tahan tubuh, pent�ng untuk 
ketahanan terhadap kelangsungan 
h�dup bay�. Kolostrum akan membuat 
lap�san yang mel�ndung� d�nd�ng 
usus bay� yang mas�h belum matang 
sekal�gus mematangkan d�nd�ng usus 
�n�. 8) Ibu dan ayah akan merasa sangat 
bahag�a bertemu dengan bay�nya untuk 
pertama kal� dalam kond�s� sepert� �n�. 
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Bahkan, ayah mendapat kesempatan 
mengazankan anaknya d� dada �bunya. 
Suatu pengalaman bat�n bag� ket�ganya 
yang amat �ndah.

Pelaksanaan IMD
Tatalaksana In�s�as� Menyusu 

D�n� secara umum8, 1) D�anjurkan 
suam� atau keluarga mendamp�ng� �bu 
saat persal�nan, 2) D�sarankan untuk 
t�dak atau mengurang� penggunaan 
obat k�m�aw� saat persal�nan. Dapat 
d�gant� dengan cara non-k�m�aw�, 
m�salnya p�jat, aromaterap�, gerakan, 
atau hypnobirthing, 3) B�arkan �bu 
menentukan cara melah�rkan sesua� 
dengan ke�ng�nan �bu, m�salkan 
melah�rkan normal, d� dalam a�r, atau 
dengan jongkok, 4) Seluruh badan dan 
kepala bay� d�ker�ngkan secepatnya, 
kecual� kedua tangan. Lemak put�h 
(vern�x) yang menyamankan kul�t 
bay� seba�knya d�b�arkan, 5) Bay� 
d�tengkurapkan d� dada atau perut �bu. 
B�arkan kul�t bay� melekat dengan kul�t 
�bu. Pos�s� kontak kul�t dengan kul�t �n� 
d�pertahankan m�n�mum satu jamatau 
setelah menyusu awal selesa�. Keduanya 
d�sel�mut�, 5) Bay� d�b�arkan mencar� 
put�ng susu �bu. Ibu dapat merangsang 
bay� dengan sentuhan lembut, tetap� 
t�dak memaksakan bay� ke put�ng susu, 
6) Ayah d�dukung agar membantu 
�bu untuk mengenal� tanda-tanda atau 
per�laku bay� sebelum menyusu. Hal 
�n� dapat berlangsung beberapa men�t 
atau satu jam, bahkan leb�h. Dukungan 
ayah akan men�ngkatkan rasa percaya 
d�r� �bu. B�arkan bay� dalam pos�s� 
kul�t bersentuhan dengan kul�t �bunya 
set�daknya dalam satu jam., walaupun �a 
telah berhas�l menyusu pertama sebelum 
satu jam. J�ka belum menemukan put�ng 

payudara �bunya dalam waktu satu jam, 
b�arkan kul�t bay� tetap bersentuhan 
dengan kul�t �bunya sampa� berhas�l 
menyusu pertama, 7) D�anjurkan untuk 
member�kan kesempatan kontak kul�t 
dengan kul�t pada �bu yang melah�rkan 
dengan t�ndakan m�salnya operas� 
saesar, 8) Bay� d�p�sahkan dar� �bu untuk 
d�t�mbang, d�ukur, dan cap setelah satu 
jam atau menyusu awal selesa�. Prosedur 
yang invasive, m�salnya sunt�kan 
v�tam�n K dan tetesan mata bay� dapat 
d�tunda. 

Tahapan inisiasi menyusu dini
Menurut Roesl�8, sebelum 

melakukan menyusu d�n� bay� akan 
melalu� l�ma tahap per�laku sebaga� 
ber�kut, 1) Dalam 30 men�t pertama, 
stad�um �st�rahat/d�am dalam keadaan 
s�aga. Bay� d�am t�dak bergerak 
sesekal� matanya terbuka lebar mel�hat 
�bunya. Masa tenang yang �st�mewa 
�n� merupakan penyesua�an peral�han 
dar� keadaan dalam kandungan ke luar 
kandungan. 2) Antara 30-40 men�t, 
mengeluarkan suatu gerakan mulut 
sepert� mau m�num, menc�um dan 
menj�lat tangan. Bay� menc�um dan 
merasakan ca�ran ketuban yang ada 
d�tangannya. Bau �n� sama dengan bau 
ca�ran yang d�keluarkan oleh payudara 
�bu. Bau dan rasa �n� akan memb�mb�ng 
bay� untuk menemukan payudara 
dan put�ng susu �bu.3) Mengeluarkan 
a�r l�ur. Saat menyadar� bahwa ada 
makanan d�sek�tarnya, bay�  mula� 
mengeluarkan a�r l�urnya. 4) Bay� mula� 
bergerak ke arah payudara. Areola 
sebaga� sasaran, dengan kak� menekan 
perut �bu. Bay� akan menj�lat-j�lat kul�t 
�bu, menghentak-hentakan kepala, 
menoleh kekanan dan kek�r�, serta 
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menyentuh dan meremas daerah put�ng 
susu dan sek�tarnya dengan tangannya. 
5) Menemukan, menj�lat, mengulum 
put�ng, membuka mulut lebar, melekat 
dan menyusu dengan ba�k.

Syarat IMD 
Menurut Re�sha7, syarat-syarat 

IMD ya�tu :1) D�lakukan pada bay� 
baru lah�r cukup bulan, sehat dan bay� 
prematur ber�s�ko rendah tanpa masalah 
pernapasan (stab�l). 2) Kond�s� �bu 
dalam keadaan stab�l ya�tu �bu tanpa 
kompl�kas� keham�lan/persal�nan sepert� 
preeklamps� berat/eklamps�, anem�a 
berat (pendarahan pasca persal�nan), 
d�abetes mel�tus yang t�dak terkontrol, 
penyak�t jantung, asma dan penyak�t-
penyak�t khusus la�n sepert� penyak�t 
auto�mun.3) Tersed�anya sarana dan 
prasarana penanganan untuk bay� baru 
lah�r.4) Tersed�anya tenaga med�s dan 
paramed�s terlat�h 

Pembahasan
Pada hakekatnya Indones�a c�nta 

sehat dengan dem�k�an pemer�ntah 
telah  melakukan berbaga� upaya 
dan meluncurkan berbaga� program. 
Persoalan kesehatan send�r� saat 
�n� sebaga� suatu faktor utama dan 
�nvestas� berharga yang pelaksanaannya 
d�dasarkan pada sebuah parad�gma baru 
yang b�asa d�kenal dengan parad�gma 
sehat, yakn� parad�gma kesehatan yang 
mengutamakan upaya promot�f dan 
prevent�f tanpa mengaba�kan kurat�f 
dan rehab�l�tat�f. Dalam pelaksanaan 
upaya prevent�f dan promot�f juga 
untuk  mencapa� MDGs khususnya 
dalam rangka menghas�lkan sumber 
daya manus�a yang berkual�tas maka 
pemer�ntah meluncurkan program IMD 

dalam rangka men�ngkatkan pencapa�an 
ASI eksklus�f.

Kual�tas sumber daya manus�a 
dalam pembangunan suatu bangsa 
harus d�mula� sed�n� mungk�n sejak 
bay� dalam kandungan. Salah satu 
faktor yang memegang peranan pent�ng 
dalam pen�ngkatan kual�tas sumber 
daya manus�a melalu� pember�an a�r 
susu Ibu secara eksklus�f. Pember�an 
ASI eksklus�f merupakan peran yang 
sangat pent�ng dalam pemel�haraan 
anak dan pers�apan generas� penerus 
yang berkual�tas d� masa depan karena 
ASI merupakan sumber makanan 
tunggal untuk bay� sampa� umur enam 
bulan pertama keh�dupannya Oleh 
karena beg�tu besar manfaat pember�an 
ASI ekslus�f yang d�mula� dar� �n�s�as� 
menyusu d�n� maka d�keluarkan 
Keputusan Metr� Kesehatan Republ�k 
Indones�a nomor 33 th 2012 tentang 
pember�an as� eklus�f d�tetapkan oleh 
Pres�den 1 Maret 2012, menyatakan 
bahwa bay� berhak mendapat as� eklus�f, 
tenaga kesehatan waj�b melaksanakan 
�n�s�as� menyusu d�n�, rawat gabung, 
�bu berhak menolak susu formula, 
tempat kerja dan tempat umum waj�b 
menyed�akan tempat untuk menyusu� 
serta sanks� j�ka menhalang� pember�an 
as� eklus�f 9.

Saat �n� pemer�ntah terus 
melakukan upaya-upaya pencegahan 
untuk men�ngkatkan kesehatan 
�bu dan anak salah satunya dengan 
melaksanakan program IMD yang secara 
t�dak langsung akan berdampak pos�t�f 
terhadap pember�an ASI eksklus�f. 
Menurut 8. In�s�as� Menyusu D�n� adalah 
upaya pembelajaran kepada bay� untuk 
menyusu pertama kal� dengan t�ndakan 
meletakkan bay� d� atas perut atau dada 
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�bu dan memb�arkan terjad�nya kontak 
kul�t bay� dengan kul�t �bu. Fungs� IMD 
terka�t dengan daya tahan tubuh bay� 
d�mana ASI pertama yang mengandung 
kolostrum member� dampak pos�t�f bag� 
bay�. Kolostrum merupakan sumber 
�mun�tas pertama bag� tubuh bay� yang 
mengandung sel darah put�h dan ant�bod� 
yang berfungs� mencegah penyak�t 8.

 Keberhas�lan IMD harus d�mula� 
sejak bay� dalam kandungan melalu� 
ANC.. Dalam kurun waktu ANC ada 
salah satu program yang d�lakukan 
untuk keberhas�lan IMD ya�tu melalu� 
ante natal kelas/kelas �bu ham�l. Melalu� 
ante natal kelas �n� ada beberapa mater� 
penyuluhan yang d�ber�kan kepada �bu 
ham�l bersama pasangannya antara 
la�n IMD. In�s�as� menyusu d�n� �n� 
merupakan salah satu rangka�an/
langkah pada prosedur operas�onal 
pertolongan persal�nan normal. Melalu� 
pener�maan mater� IMD saat ante natal 
kelas d�harapkan �bu ham�l mem�l�k� 
pengetahuan dan pemahaman berka�tan 
dengan tujuan, manfaat dan pelaksanaan 
IMD, yang akh�rnya akan membentuk 
s�kap yang pos�t�f mengena� IMD. 
Berdasarkan pengetahuan yang ba�k 
dan s�kap yang pos�t�f tentang IMD 
d�harapkan pelaksanaannya akan 
berhas�l pula dengan ba�k, yang pada 
akh�rnya akan b�sa men�ngkatkan 
pember�an ASI ekslus�f.

Peran IMD dalam pencapa�an 
MDGs sangat pent�ng, karena IMD 
dapat men�ngkatkan keberhas�lan 
ASI eksklus�f dan lama menyusu� 
maka akan membantu mengurang� 
kem�sk�nan, membantu mengurang� 
kelaparan. A�r susu �bu dapat memenuh� 
kebutuhan makanan bay� sampa� us�a 
dua tahun, membantu mengurang� 

angka kemat�an anak bal�ta. In�s�as� 
menyusu d�n� juga dapat men�ngkatkan 
keberhas�lan pember�an ASI eksklus�f 
dan keberhas�lan pember�an ASI sampa� 
anak us�a dua tahun atau leb�h 8, dalam 
hal �n� peran IMD adalah :

a)  Membantu mengurang� kem�sk�nan
In�s�as� menyusu d�n� dapat 

men�ngkatkan keberhas�lan ASI enam 
bulan pertama dan lama menyusu�. J�ka 
seluruh bay� yang lah�r d� Indones�a 
dalam setahun d�susu� secara eksklus�f 
enam bulan, berart� masyarakat dapat 
mengurang� pengeluaran untuk b�aya 
pembel�an susu formula. 

b)  Membantu mengurang� kelaparan
Tujuan dar� kelas �bu ham�l adalah 

men�ngkatkan pengetahuan, merubah 
s�kap dan prakt�k (per�laku) �bu agar 
memaham� tentang kesehatan �bu dan 
bay� yang mel�put� keham�lan, perubahan 
tubuh dan keluhan selama keham�lan, 
perawatan keham�lan, persal�nan, n�fas, 
bay�, m�tos/kepercayaan/adat �st�adat 
setempat, penyak�t menular dan akte 
kelah�ran

Bag� anak us�a 1-6 bulan, ASI 
mas�h memenuh� kebutuhan kalor� 
bay� sebanyak 70%. Keadaan �n� akan 
secara bermakna memenuh� kebutuhan 
makanan bay� sampa� us�a dua tahun. 
Dengan kata la�n, pember�an ASI 
membantu mengurang� angka kejad�an 
kurang g�z� dan pertumbuhan yang 
terhent� pada umunya terjad� pada us�a 
�n� 6. 

c)  Membantu mengurang� angka 
kemat�an anak bal�ta

Sek�tar 40% kemat�an bal�ta terjad� 
pada us�a bay� baru lah�r (d� bawah satu 
bulan). IMD dapat mengurang� 22% 
kemat�an bay� 28 har�. Berart� IMD 
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mengurang� angka kemat�an bal�ta 
8,8%. IMD men�ngkatkan keberhas�lan 
menyusu eksklus�f dan lama menyusu 
sampa� dua tahun. Dengan dem�k�an, 
dapat menurunkan kemat�an anak secara 
menyeluruh.

 Menurut Roesl�8 pencapa�an 6 
bulan ASI Eksklus�f bergantung pada 
keberhas�lan �n�s�as� dalam satu jam 
pertama. Pada 30 men�t pertama, bay� 
�st�rahat dalam keadaan s�aga, sesekal� 
mel�hat �bunya, beradaptas�, dan 
menyesua�kan d�r� dengan l�ngkungan, 
40 men�t pertama bay� mula� 
mengeluarkan suara, membuat gerakan 
mengh�sap dan memasukkan tangan 
ke mulut. IMD dapat member�kan 
kesempatan pada bay� untuk mula� 
menyusu segera setelah bay� d�lah�rkan. 
Bay� harus d�past�kan agar mendapatkan 
kesempatan untuk melakukan proses 
�n�s�as� menyusu pal�ng t�dak satu jam 
pertama setelah �a lah�r. In�s�as� menyusu 
satu jam pertama akan menunjang 
proses lancarnya ASI d� kemud�an har�. 
Reflek hisap bayi paling kuat adalah 
pada jam-jam pertama setelah lah�r. 
Setelah �tu bay� mengantuk. B�la bay� 
lah�r t�dak bermasalah maka sesegera 
mungk�n setelah lah�r bay� d�ber�kan 
kepada �bunya untuk merangsang 
payudara. Rangsangan payudara �n� 
akan mempercepat timbulnya refleks 
prolakt�n dan mempercepat produks� 
ASI 10. 

Kesimpulan
Dalam rangka menuju Indones�a 

sehat maka Kementr�an Kesehatan 
mengangkat tema “Indones�a C�nta 
Sehat” pada Har� Kesehatan Nas�onal 
ke 47. Untuk mewujudkan hal tersebut 
pemer�ntah melakukan berbaga� upaya 
dan berbaga� program antara la�n, 

antenatal kelas, �n�s�as� menyusu d�n�, 
pember�an ASI ekslus�f dll. Melalu� 
antenatal kelas dengan mater� IMD dan 
ASI eklus�f d�harapkan men�ngkatkan 
pengetahuan, merubah s�kap dan prakt�k 
(per�laku) �bu agar memaham� tentang 
kesehatan �bu dan bay� yang mel�put� 
keham�lan, �n�s�as� menyusu d�n� dan 
pember�an ASI esklus�f.

In�s�as� menyusu d�n� berperan 
dalam pencapa�an tujuan MDGs, adalah 
membantu mengurang� kem�sk�nan, 
membantu mengurang� kelaparan dan 
membantu mengurang� angka kemat�an 
anak bal�ta yang pada akh�rnya melalu� 
generas� muda yang sehat maka c�ta-
c�ta Indones�a sehat akan tercapa�. 
Oleh karena �tu d�sarankan kepda 
�nst�tus� pelayanan �bu dan bay�/anak 
melaksanakan program antenatal kelas 
untuk mencapa� keberhas�lan �n�s�as� 
menyusu d�n� dan ASI  ekslus�f untuk 
mendapat generas� bangsa yang sehat.
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PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN HIV 
DAN AIDS TENTANG PENYAKITNYA SETELAH 

MENERIMA KONSELING DI KLINIK 
PREVENTION MOTHER TO CHILD TRANSMISSION  

Studi Dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2012

Ni Luh Wiwin Wirantari1, Ni Ketut Somoyani2, I Gusti Ayu Surati3

Abstract. HIV and AIDS can strike anyone, including the mother and the baby so 
servicing formed virus protection for HIV and AIDS from mother to baby called 
PMTCT. The purpose of this study was to know the description of the knowledge 
and behavior of mothers with HIV and AIDS about their disease after following 
counseling in PMTCT  clinics.The method of study was descriptive with cross 
sectional approach. The study was conducted at Sanglah PMTCT clinic from 
April 26th until May 16th2012. The population of this study were all of mothers 
with HIV and AIDS who visited PMTCT clinics that meets the criteria of inclusion 
that add up to 30 people. The sampling techniques used were non-probability 
sampling using consecutive sampling. The data were coulk the primary data 
with interview techniques. Analysis techniques used were univariabel analysis.
The results of study showed most respondent (93,3%) already known about 
the  prevention and transmission of HIV and AIDS from mothers to infants and 
to other people. Knowledge based on characteristic of the aged 20-35 years 
old, senior high school education, and a job as an other private already known 
so well about the behavior of respondents were positive about the prevention 
and transmission of HIV and AIDS. So the program who has been there can be 
upgraded and can be used to increase the degree of health

Keywords : Knowledge, and Behavior PMTCT

Abstrak. HIV dan AIDS dapat menyerang s�apa saja , termasuk �bu dan bay� 
seh�ngga membentuk perl�ndungan v�rus pelayanan untuk HIV dan AIDS dar� �bu 
ke bay� yang d�sebut PMTCT. Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah untuk mengetahu� 
gambaran pengetahuan dan per�laku �bu dengan HIV dan AIDS tentang penyak�t 
mereka setelah meng�kut� konsel�ng dalam metode cl�n�cs.The PMTCT penel�t�an 
adalah deskr�pt�f dengan pendekatan cross sect�onal . Penel�t�an �n� d�lakukan d� 
kl�n�k PMTCT Sanglah dar� 26 Apr�l sampa� Me� 16th2012. Populas� penel�t�an 
�n� adalah semua �bu dengan HIV dan AIDS yang mengunjung� kl�n�k PMTCT 
yang memenuh� kr�ter�a �nklus� yang menambahkan h�ngga 30 orang . Tekn�k 
sampl�ng yang d�gunakan adalah non probab�l�ty sampl�ng dengan menggunakan 
consecut�ve sampl�ng . Data yang d�gunakan adalah data pr�mer dengan tekn�k 
wawancara . Tekn�k anal�s�s yang d�gunakan adalah has�l analys�s.The un�var�abel 
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penel�t�an menunjukkan sebag�an besar responden ( 93,3 % ) sudah d�ketahu� 
tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS dar� �bu ke bay� dan orang 
la�n. Pengetahuan d�dasarkan pada karakter�st�k dar� 20-35 tahun berus�a tua,.  Pengetahuan d�dasarkan pada karakter�st�k dar� 20-35 tahun berus�a tua, 
pend�d�kan SMA, dan pekerjaan sebaga� swasta sudah d�ketahu� dengan ba�k 
tentang per�laku responden yang pos�t�f tentang pencegahan dan penularan HIV 
dan AIDS, seh�ngga program la�n yang telah ada dapat d�t�ngkatkan dan dapat 
d�gunakan untuk men�ngkatkan derajat kesehatan.

Kata Kunci : Pengetahuan, dan per�laku PMTCT

HIV adalah s�ngkatan dar� Human 
Immunodeficiency Virus ya�tu v�rus 
yang melemahkan s�stem kekebalan 
tubuh. AIDS adalah s�ngkatan dar� 
Acquired Immune Deficiency Syndrom 
yang berart� kumpulan gejala penyak�t 
ak�bat penurunan kekebalan tubuh yang 
s�fatnya d�peroleh (bukan bawaan).

PMTCT adalah program 
pencegahan dan penularan HIV dar� �bu 
ke bay� yang tujuan dar� program �n� 
adalah mencegah penularan HIV dar� 
�bu ke bay� dan mengurang� ep�dem� 
HIV terhadap �bu dan bay�. PMTCT 
membantu �bu untuk mencegah 
penularan HIV dar� masa keham�lan, 
persal�nan, h�ngga perawatan bay�.

Pengetahuan d�art�kan sebaga� 
segala sesuatu yang d�ketahu� (Alw� 2, 
2001). Pengetahuan merupakan salah 
satu dar� t�ga doma�n yang mempengaruh� 
per�laku manus�a. Pengetahuan �bu 
dengan HIV pos�t�f  akan mempengaruh� 
pr�lakunya untuk mengurang� paparan 
HIV ke bay� seh�ngga terbentuk suatu 
pr�laku pos�t�f.

Allport (dalam Kusumastut�3 
2010) mendefinisikan sikap sebagai 
sebuah kecenderungan untuk bert�ngkah 
laku dengan cara tertentu dalam s�tuas� 
sos�al. S�kap merujuk pada evaluas� 
�nd�v�du terhadap berbaga� aspek dun�a 
sos�al serta baga�mana evaluas� tersebut 

memunculkan rasa suka atau t�dak suka 
�nd�v�du terhadap �su, �de, orang la�n, 
kelompok sos�al dan suatu objek Baron, 
(dalam Mu’tad�n  4, 2010). S�kap seorang 
�bu HIV dapat d�pengaruh� oleh faktor 
pengalaman pr�bad�, pengaruh orang 
la�n, kebudayaan, ataupun l�ngkungan 
seh�ngga dapat membentuk suatu s�kap 
yang pos�t�f. 

Derajat kesehatan masyarakat 
yang opt�mal dapat d�capa� dengan 
pemel�haraan kesehatan sed�n� mungk�n 
dar� saat ham�l, melah�rkan h�ngga 
bay� lah�r sehat. Kual�tas yang ba�k 
dar� seorang bay� yang lah�r akan 
menghas�lkan generas� yang berkual�tas 
ba�k pula. Berka�tan dengan hal tersebut 
salah satu faktor yang dapat menghambat 
pencapa�an derajat kesehatan yang 
opt�mal adalah penyak�t menular. Salah 
satunya adalah �nfeks� Human Immuno 
Deficiency Virus (HIV) dan Aquired 
Immunity Deficiency Syndrome (AIDS). 
HIV dan AIDS adalah suatu fenomena 
yang akan terus men�ngkat jumlahnya 
d�masa yang akan datang sepert� 
fenomena gunung es, ya�tu fenomena 
yang terl�hat sed�k�t d� permukaan, 
namun fenomena yang sesungguhnya 
jauh leb�h besar dan akan muncul se�r�ng 
berjalannya waktu.

Pertumbuhan dan perkembangan 
penyak�t HIV dan AIDS d� Indones�a 
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sudah semak�n men�ngkat. Terdata 
sampa� akh�r tr�wulan III (Januar� 
sampa� September) tahun 2011 jumlah 
kasus baru HIV sebanyak 15.589 kasus, 
sedangkan AIDS mencapa� 1.805 kasus.  
Bal� menempat� urutan keempat terbesar 
d� Indones�a jumlah kasus HIV yakn� 
1.141 kasus, sedangkan kasus AIDS 
sebanyak 279 kasus. Selama bulan 
Oktober sampa� Desember tahun 2011 
d� Bal� d�laporkan terjad� penambahan 
pender�ta AIDS sebesar 541 kasus dan 
25 kasus d�antaranya telah men�nggal. 
Peng�dap �nfeks� HIV juga mengalam� 
pen�ngkatan pada bulan Desember 
mencapa� 697 kasus dan 19 kasus 
d�antaranya telah men�nggal. Secara 
kumulat�f kasus peng�dap �nfeks� HIV 
dan AIDS tahun 2011 adalah 1.238 
kasus dan yang men�nggal 44 kasus. 
Jumlah keseluruhan peng�dap �nfeks� 
HIV dan AIDS tahun 1987 sampa� 
2011 adalah 5.639 kasus. H�ngga saat 
�n�, Kota Denpasar menempat� urutan 
pertama d� Bal�, kasus AIDS yakn� 1.119 
kasus yang terd�r� dar� pender�ta lak�-
lak� sebanyak 763 kasus dan perempuan 
sebanyak 356 kasus. Kasus HIV d� Kota 
Denpasar mencapa� 1.188 kasus dengan 
jumlah pender�ta lak�-lak� 753 kasus dan 
perempuan sebanyak 435 kasus. Jumlah 
total kasus HIV dan AIDS sebanyak 
2.307 kasus atau sebanyak 40,91% dar� 
jumlah total kasus HIV dan AIDS d� 
Bal�  (Kom�s� Penanggulangan AIDS 
Indones�a [KPAI]1, 2011). 

T�ngkat penularan HIV dan 
AIDS pada kelompok us�a reproduks� 
sehat ya�tu sebesar 90%. Kond�s� �n� 
secara otomat�s akan memperbesar 
kemungk�nan terjad�nya penularan 
HIV dan AIDS dar� �bu ham�l kepada 
bay� yang d�kandungnya. Menurut 

temuan pada tahun 2011 sebanyak 141 
anak berus�a 1-4 tahun d�ketahu� telah 
terjangk�t HIV dan AIDS. Namun, 
jumlah tersebut d�perk�rakan mas�h 
kec�l d�band�ngkan dengan fakta yang 
sesungguhnya. Berdasarkan laporan 
dar� kl�n�k Voluntarily Counselling and 
Testing (VCT) Nusa Indah d� Rumah 
Sak�t Umum Pusat (RSUP) Sanglah 
h�ngga November 2011, kunjungan 
kl�n�k VCT berjumlah 1.290 warga yang 
melakukan tes, sebanyak 332 pos�t�f HIV. 
Angka kemat�an tahun �n� juga d�n�la� 
sangat t�ngg�, yakn� 64 orang men�nggal 
ak�bat �nfeks� oportun�st�k dalam fase 
AIDS. Sela�n kl�n�k VCT, sejak tahun 
2005 telah tercatat d� kl�n�k Prevention 
of Mother to Child HIV Transmission 
(PMTCT) RSUP Sanglah sebanyak 139 
Wan�ta Us�a Subur (WUS) dengan HIV 
dan AIDS, tercatat 115 bay� lah�r dan 36 
d� antaranya sudah d�nyatakan negat�f 
atau t�dak ter�nfeks� HIV dar� sang �bu. 
Sementara s�sanya mas�h menunggu 
bay� cukup umur dalam hal �n� harus 
berumur 18 bulan untuk b�sa d�tes HIV.

Berdasarkan stud� pendahuluan 
yang d�lakukan pada bulan Februar� 
2012 d� kl�n�k PMTCT RSUP Sanglah 
Denpasar dengan melakukan wawancara 
kepada �bu dengan HIV-AIDS d�dapatkan 
data bahwa �bu yang telah meng�kut� 
program PMTCT leb�h mengetahu� 
hal-hal yang berka�tan dengan HIV dan 
AIDS dan s�kap �bu leb�h terbuka untuk 
membahas keadaan d�r�nya. Namun, 
pada �bu yang baru dan belum meng�kut� 
program PMTCT cenderung bers�kap 
tertutup dan takut. Mel�hat kenyataan d� 
atas penul�s tertar�k untuk mengadakan 
penel�t�an tentang pengetahuan dan 
s�kap �bu dengan HIV dan AIDS dalam 
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hal �n� �bu ham�l dan �bu n�fas setelah 
meng�kut� konsel�ng d� kl�n�k PMTCT 
d� RSUP Sanglah Denpasar.

Penel�t�an �n� bertujuan mengetahu� 
pengetahuan dan s�kap �bu dengan HIV 
dan AIDS tentang penyak�tnya setelah 
mener�ma konsel�ng d� kl�n�k PMTCT 
serta mengidentifikasi pengetahuan dan 
s�kap berdasarkan frekuens� kunjungan 
dan karakter�st�k �bu.

Jen�s penel�t�an �n� adalah deskr�pt�f 
dengan pendekatan cross-sectional 
dengan melakukan wawancara kepada 
set�ap �bu dengan HIV dan AIDS yang 
memenuh� kr�ter�a �nklus� sampa� batas 
waktu penel�t�an. Lokas� penel�t�an d� 
kl�n�k PMTCT RSUP Sanglah Denpasar 
dar� tanggal 26 Apr�l – 16 Me� 2012. 
Populas� penel�t�an �n� adalah semua �bu 
HIV pos�t�f yang berkunjung ke kl�n�k 
PMTCT. Sampel yang d�gunakan adalah 
�bu dengan HIV pos�t�f yang memenuh� 
kr�ter�a �nklus� yakn� �bu ham�l yang 
berkunjung > 3 kal�, �bu n�fas kunjungan 
lama, �bu yang kooperat�f, dan bersed�a 
menjad� responden. Besar sampel yang 
d�gunakan adalah sampel m�n�mal ya�tu 
30 orang. Data yang d�gunakan adalah 
data pr�mer melalu� proses wawancara. 
Anal�s�s data menggunakan anal�s�s 
un�var�at dengan menggunakan rumus 
kuant�tat�f: f/n x 100%.

Hasil penelitian dan Pembahasan. 
Has�l pengamatan terhadap 

responden berdasarkan var�abel 
pengetahuan dan s�kap �bu dengan HIV 
dan AIDS terhadap pencegahan dan 
penularan HIV dar� �bu ke bay�.

a. Pengetahuan responden mengena� 
pencegahan dan penularan HIV 
dar� �bu ke bay�.

Tabel 1
Pengetahuan tentang Pencegahan dan 

Penularan HIV dan AIDS

Pengetahuan Frekuens� Persentase

Tahu 28 93,3

T�dak tahu 2 6,7
Jumlah 30 100

Has�l penel�t�an menunjukkan bahwa 
pengetahuan responden tentang 
pencegahan penularan HIV dan AIDS 
pada semua mater� yang telah d�tentukan, 
sebag�an besar responden (93,3%) 
sudah mengetahu� ba�k pencegahan 
penularan pada anak ataupun pada 
orang la�n. Besarnya jumlah responden 
yang telah mengetahu� dan memaham� 
tentang pencegahan penularan HIV 
dan AIDS adalah hal yang ba�k karena 
selama �n� responden atau �bu dengan 
HIV dan AIDS telah mener�ma 
konsel�ng tentang keadaan d�r�nya, b�la 
�bu tersebut mampu memaham� dan 
mengert� tentang pencegahan penularan 
dar� HIV dan AIDS �n�, �bu tersebut 
dapat melakukan pencegahan agar 
t�dak memperburuk keadaan d�r�, anak, 
ataupun keluarganya. Pada penel�t�an 
�n� mas�h ada pengetahuan responden 
yang belum mengetahu� dengan ba�k 
pencegahan dan penularan HIV dan 
AIDS. Ha l�n�  mungk�n d�sebabkan  
karena mas�h kurangnya konsel�ng 
dan dukungan keluarga seh�ngga �bu 
cenderung merasa send�r�, seh�ngga 
ke�ng�nan untuk leb�h mengetahu� 
tentang pencegahan dan penularan HIV 
dar� �bu ke bay�nya maupun ke orang 
la�n menjad� t�dak maks�mal.
b. S�kap responden tentang 

pencegahan dan penularan HIV 
dar� �bu ke bay�.
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Tabel 2
Persentase s�kap responden mengena� 
pencegahan penularan HIV dan AIDS

S�kap Frekuens� Persentase
Pos�t�f 26 86,7
Negat�f 4 13,3
Jumlah 30 100

S�kap �bu dengan HIV pos�t�f 
terhadap penyak�tnya berdasarkan 
frekuens� kunjungannya d�ketahu� bahwa 
�bu yang frekuens� kunjungan ke kl�n�k 
PMTCT leb�h dar� t�ga kal� seluruhnya 
bers�kap pos�t�f.  Berdasarkan frekuens� 
kunjungan baru t�ga kal� mas�h ada 
23,5% yang bers�kap negat�f terhadap 
keadaan d�r�nya dan konsel�ng yang 
d�ber�kan kepadanya. Hal tersebut 
mungk�n dapat d�sebabkan  karena 
kurangnya paparan �bu dengan konselor 
dan dukungan keluarga terhadap 
keadaan d�r�nya. S�kap �bu HIV yang 
mem�l�k� kunjungan leb�h dar� t�ga kal� 
keseluruhannya pos�t�f,  d�karenakan 
frekuens� �bu terpapar dengan konselor 
dan terus mener�ma konsel�ng terhadap 
keadaan d�r�nya dan bay�nya serta 
�nformas� mengena� penyak�tnya 
seh�ngga �bu tersebut menjad� leb�h 
s�ap dan beran� menghadap� h�dup serta 
menjalan� keh�dupan dengan penyak�t 
yang d�der�tanya. Tampak jelas bahwa 
pember�an konsel�ng dan �nformas� 
berkontr�bus� terhadap s�kap seseorang. 
Hal �n� sejalan dengan pendapat Sa�fud�n5 
(2008) yang mengungkapkan bahwa 
faktor yang mempengaruh� s�kap antara 
la�n pengalaman pr�bad�, pengaruh 
orang la�n, pengaruh kebudayaan, dan 
faktor emos�. Pember�an konsel�ng dan 
�nformas� sebaga� salah satu bentuk 
pengalaman pr�bad� ataupun pengaruh 
orang la�n, dapat membentuk s�kap 
seseorang terhadap suatu objek. 

S�kap �bu HIV pos�t�f tentang 
pencegahan penularan v�rus HIV dar� 
�bu ke bay� ataupun ke orang la�n 
sebag�an besar pos�t�f. S�kap yang 
d�landas� oleh pengetahuan yang ba�k 
mem�l�k� t�ngkat kelanggengan yang 
t�ngg�, seh�ngga sul�t untuk berubah. 
S�kap pos�t�f yang d�tunjukkan oleh 
�bu HIV d� kl�n�k PMTCT leb�h banyak 
d�sebabkan karena pember�an konsel�ng 
yang ba�k seh�ngga muncul ke�ng�nan 
dalam d�r� �bu tersebut untuk t�dak 
menyerah dalam menghadap� keh�dupan 
mesk�pun �bu mem�l�k� penyak�t menular 
yang berbahaya, namun �bu tetap 
pos�t�f bahwa d�r�nya dapat mencegah 
penularan penyak�t yang d�der�tanya.

c. Pengetahuan responden berdasarkan 
karakter�st�k mengena� pencegahan 
dan penularan HIV dar� �bu ke 
bay�.

Tabel 3
Persentase Pengetahuan tentang 

Pencegahan dan Penularan HIV dan 
AIDS Berdasarkan Karakter�st�k

Pengetahuan

Karakter�st�k

Tahu T�dak tahu Total

f % f % f %
Umur
a. < 20 th
b. 20 – 35 th

2
26

66,7
96,3

1
1

33,3
3,7

3
27

100
100

Pend�d�kan
a. Dasar
b. Menengah
c. T�ngg�

4
7
17

80
100
94,4

1
0
1

20
0

5,6

5
7
18

100
100
100

Pekerjaan
a. T�dak 

bekerja
b. PSK
c. Swasta

14
3
11

93,3
75
100

1
1
0

6,7
25
0

15
4
11

100
100
100
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d. S�kap responden berdasarkan 
karakter�st�k tentang pencegahan 
dan penularan HIV dar� �bu ke 
bay�.

S�kap

Karakter�st�k

Pos�t�f Negat�f Total

f % f % f %

Umur
a. < 20 th
b. 20 – 35 th

2
24

66,7
88,9

1
3

33,3
11,1

3
27

100
100

Pend�d�kan
a. Dasar
b. Menengah
c. T�ngg�

3
7
16

60
100
88,9

2
0
2

40
0

11,1

5
7
18

100
100
100

Pekerjaan
a. T�dak bekerja
b. PSK
c. Swasta

13
3
10

86,7
75

90,9

2
1
1

13,3
25
9,1

15
4
11

100
100
100

Dalam penel�t�an �n� d�temukan 
sebag�an besar (96,3%) responden 
dengan umur 20 -35 tahun sudah 
mengetahu� penanganan pencegahan 
HIV dan AIDS dan s�kap �bu sebag�an 
besar (88,9%) bers�kap pos�t�f,  sebag�an 
besar responden (94,4%) yang mem�l�k� 
pend�d�kan t�ngg� (SMA) mengetahu� 
dan memaham� mengena� HIV dan 
AIDS serta mem�l�k� s�kap pos�t�f 
yakn� (88,9%), serta responden dengan 
pekerjaan swasta la�nnya seluruhnya 
mem�l�k� pengetahuan yang ba�k 
mengena� pencegahan dan penularan 
HIV dan AIDS serta sebag�an besar 
(90,9%) bers�kap leb�h pos�t�f tentang 
penyak�tnya. 

Hal yang d�kemukakan d� 
atas sesua� dengan has�l penel�t�an 
dar� D�an�ta yang meny�mpulkan 
bahwa sebag�an besar responden 
setelah d�lakukan penyuluhan sudah 
mengetahu� tentang HIV dan AIDS 
dengan responden pend�d�kan SMA 

yang leb�h banyak tahu, serta bekerja 
sebaga� swasta la�nnya. Menurut Depkes 
tahun 2007, pengetahuan seseorang 
d�pengaruh� oleh berbaga� faktor, 
d�antaranya umur, t�ngkat pend�d�kan, 
dan pekerjaan. El�zabeth (Nursalam dan 
Par�an�,  62001) mengungkapkan bahwa 
umur dapat mempengaruh� pengetahuan 
seseorang. Umur leb�h muda mempunya� 
daya �ngat yang relat�f mas�h kurang 
d�band�ngkan dengan orang yang leb�h 
tua. D�samp�ng �tu, kemampuan untuk 
menyerap pengetahuan baru, leb�h 
mudah d�lakukan pada umur yang leb�h 
tua karena fungs� otak yang maks�mal. 
Umur �bu yang leb�h muda juga berka�tan 
dengan ps�kolog�s �bu untuk mener�ma 
keadaannya cenderung mas�h kurang 
dar�pada umur yang leb�h tua. Berka�tan 
dengan s�kap �bu yang mas�h negat�f 
sesua� dengan karakter�st�k umur, dapat 
d�sebabkan karena  pengaruh ps�kolog�s 
umur yang leb�h muda cenderung belum 
s�ap dar�pada umur �bu yang leb�h tua 
untuk mener�ma keadaan d�r�nya.

Berdasarkan t�ngkat pend�d�kan 
menyatakan bahwa semak�n t�ngg� 
pend�d�kan seseorang semak�n 
mudah mener�ma �nformas� seh�ngga 
pengetahuan yang d�m�l�k� akan semak�n 
banyak serta tepat dalam pengamb�lan 
s�kap. Hal �n� menunjukkan bahwa 
kemampuan seseorang menyerap 
sebuah �nformas� sangat d�pengaruh� 
oleh jenjang pend�d�kan yang 
pernah d��kut�. Mak�n t�ngg� jenjang 
pend�d�kan yang d�jalan�, maka mak�n 
ba�k pula kemampuannya untuk 
menyerap �nformas� yang berka�tan 
dengan men�ngkatnya pemahaman 
tentang sesuatu, seh�ngga �bu mem�l�k� 
kesadaran yang ba�k untuk melakukan 
pemer�ksaan. 
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Notoatmodjo7 (2003) mengung-
kapkan bahwa pekerjaan memegang 
peranan pent�ng dalam ka�tannya 
dengan t�ngkat pengetahuan seseorang. 
Pekerjaan d� luar rumah member�kan 
kesempatan kepada �bu untuk 
bersos�al�sas� dan berkomun�kas� 
dengan l�ngkungan luar, seh�ngga 
men�ngkatkan akses terhadap �nformas�. 
Mak�n ser�ng seseorang kontak dengan 
sumber �nformas�, dapat men�ngkatkan 
pengetahuan seseorang. Pada penel�t�an 
�n� mas�h ada pengetahuan dan s�kap 
�bu yang belum maks�mal hal �n� 
d�karenakan mas�h kurangnya sos�al�sas� 
dan komun�kas� dengan orang-orang d� 
sek�tar �bu, seh�ngga �bu merasa send�r� 
dalam menghadap� keh�dupannya.

Simpulan dan saran. 
Sebag�an besar responden tahu 

tentang pencegahan penularan HIV dar� 
�bu ke anak ataupun kepada orang la�n, 
namun mas�h ada 6,7% yang belum 
mengetahu�. Berdasarkan frekuens� 
kunjungan baru t�ga kal� mas�h ada 
yang belum tahu mengena� pencegahan 
dan penularan HIV dar� �bu ke bay�. 
Responden dengan frekuens� kunjungan 
leb�h dar� t�ga kal� semua responden 
bers�kap pos�t�f. Sedangkan kunjungan 
t�ga kal� mas�h ada yang bers�kap 
negat�f. 

Pengetahuan berdasarkan 
karakter�st�k umur 20-35 tahun 
sebag�an besar (96,3%) sudah 
mengetahu� pencegahan dan penularan 
HIV. Berdasarkan t�ngkat pend�d�kan 
menengah seluruhnya sudah 
mengetahu�, dan mas�h ada pend�d�kan 
t�ngg� 5,6% yang belum mengetahu�. 
Berdasarkan pekerjaan mas�h ada 25% 
�bu yang bekerja sebaga� PSK yang 
belum mengetahu� pencegahan dan 

penularan HIV dar� �bu ke bay�. S�kap 
berdasarkan karakter�st�k sebag�an besar 
responden dengan umur 20 – 35 tahun 
yang bers�kap pos�t�f tentang penularan 
dan pencegahan HIV. Berdasarkan 
pend�d�kan t�ngg� mas�h ada 11,1 % 
yang bers�kap negat�f, dan berdasarkan 
pekerjaan �bu mas�h ada 25% �bu yang 
bekerja sebaga� PSK yang bers�kap 
negat�f terhadap pencegahan dan 
penularan HIV dar� �bu ke bay�. 

Berdasarkan s�mpulan d� atas 
maka saran yang dapat d�ber�kan 
untuk pert�mbangan adalah bag� 
petugas konselor PMTCT d� Pol�kl�n�k 
Keb�danan RSUP Sanglah tetap 
men�ngkatkan kual�tas konsel�ng dan 
mak�n men�ngkatkan penggunaan med�a 
penunjang dengan leb�h ba�k seh�ngga 
�bu dengan HIV pos�t�f, menjad� leb�h 
paham terhadap keadaannya dan 
mengert� pencegahan yang tepat d� set�ap 
masa reproduks�nya. Konsel�ng t�dak 
hanya d�khususkan untuk �bu dengan 
HIV pos�t�f tetap� juga keluarganya agar 
�bu mendapat dukungan penuh untuk 
menjalan� keh�dupannya.

Kepada RS d�harapkan tetap 
member�kan pelayanan konsel�ng kepada 
�bu dengan HIV pos�t�f serta keluarga 
dan tetap membebaskan �bu dengan HIV 
pos�t�f dar� b�aya sepert� pemer�ksaan 
CD4, ataupun perawatan anak setelah 
lah�r dengan mensubs�d� susu formula 
serta melaksanakan pelat�han konselor 
PMTCT agar dapat memaks�malkan 
pelayanan kepada �bu dengan HIV 
pos�t�f, bay�, dan keluarganya. P�hak 
rumah sak�t dapat membuat prosedur 
tetap (protap) kunjungan �bu dengan 
HIV dan AIDS leb�h dar� t�ga kal�. 
Kepada b�dan agar selalu member�kan 
KIE mengena� tes HIV dan AIDS 
kepada �bu ham�l yang memer�ksakan 
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keham�lan d� pelayanan kesehatan 
sebaga� salah satu bentuk pelayanan 
10 T ya�tu skr�n�ng terhadap Penyak�t 
menular Seksual. Pember�an konsel�ng 
mengena� HIV dan AIDS yang pal�ng 
pent�ng adalah pendekatan awal kepada 
pas�en dan penjelasan yang benar 
mengena� HIV dan AIDS.
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KAJIAN PERILAKU SISWA SMP TERKAIT 
PENCEGAHAN HIV/AIDS DI KOTA DENPASAR

Made Widhi Gunapria Darmapatni1

Abstract. Junior high school students are at high risk of contracting HIV, since 
they are in the transitional period and having tendency to experiment new 
experiences including free sex and drugs. In anticipating that problem, prevention 
programs should be developed based on the needs of students. This study is 
aimed exploring students’ perceptions of what causing HIV risk behavior.
Qualitatif Study was applied in-depth interviews to five respondents who were 
select through purposive sampling. Data was analyzed descriptive. Study findings 
show that factors causing junior high school students engage in risky behavior 
based on perceptions of students consists of four factors. Factors include family 
disharmony, control, communications, and negative role models. Social factors 
consists of peer pressure, members of social groups, and infrastructure. Personal 
factors consist of knowledge, curiosity, and openness. Factors include media 
information sources, information delivery, and information needs.
This study concludes, student involvement in risky behavior can be influences by 
social, family and personal factors, and also the sources of information.

Keywords: behavior, HIV/AIDS prevention, Junior High School students
     
Abstrak. S�swa SMP mem�l�k� kerentanan yang t�ngg� terhadap penularan 
HIV karena berada dalam masa trans�s� dan cenderung mencoba per�laku baru 
termasuk seks bebas dan narkoba.  Dalam mengant�s�pas� hal tersebut, perlu 
d�kembangkan program pencegahan berdasarkan kebutuhan s�swa. Penel�t�an �n� 
bertujuan menggal� perseps� s�swa SMP mengena� penyebab per�laku ber�s�ko 
HIV/AIDS.
Penel�t�an kual�tat�f �n� menggunakan wawancara mendalam pada l�ma 
responden yang d�tetapkan secara purposive sampling. Anal�sa data d�lakukan 
secara deskr�pt�f. 
Has�l penel�t�an menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan s�swa SMP 
terl�bat dalam per�laku ber�s�ko berdasarkan perseps� s�swa terd�r� atas 4 faktor. 
Faktor keluarga mel�put� ket�dakharmon�san, pengawasan, komun�kas�, dan role 
model yang negat�f. Faktor sos�al terd�r� atas tekanan sebaya, anggota kelompok 
pergaulan, dan sarana-prasarana. Faktor personal terd�r� atas pengetahuan, 
ke�ng�ntahuan, dan keterbukaan. Faktor sumber �nformas� mel�put� med�a 
�nformas�, penyampa�an �nformas�, dan kebutuhan �nformas�.
S�mpulan penel�t�an �n�, faktor penyebab s�swa terl�bat per�laku ber�s�ko ya�tu 
sos�al, keluarga, personal, dan sumber �nformas�

Kata kunci: Per�laku, Pencegahan HIV/AIDS, S�swa SMP
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Pendahuluan  
Salah satu dar� delapan strateg� 

Millennium Development Goals (MDGs) 
adalah memerang� �nfeks� human 
immunodeficiency virus (HIV) dan 
acquired immune deficiency syndrome 
(AIDS).1  D�perk�rakan sampa� saat �n� 
34 juta j�wa orang yang h�dup dengan 
HIV/AIDS d� dun�a dan 4,7 juta berada 
d� w�layah As�a. D� Indones�a, HIV/
AIDS merupakan  new  emerging  
diseases dan telah merupakan pandem�  
d�  semua  kawasan. T�ngg�nya kejad�an 
HIV/AIDS tersebut sebenarnya mas�h 
jauh d�bawah angka nyata ak�bat adanya 
fenomena gunung es.2

Bal� sebaga� tujuan w�sata 
dun�a mem�l�k� kerentanan yang 
t�ngg� terhadap penularan HIV/AIDS.  
Padatnya jumlah penduduk dan mob�l�tas 
populas� yang t�ngg� mendorong 
pen�ngkatan prakt�k per�laku ber�s�ko 
HIV/AIDS. Keterbukaan Bal� sebaga� 
daerah par�w�sata berdampak pada 
�nteraks� budaya lokal dengan budaya 
la�n yang berperan pada perkembangan 
masyarakat setempat. Perubahan struktur 
dan or�entas� masyarakat d�perk�rakan 
�kut memengaruh� pola-pola hubungan 
�nterpersonal beg�tu juga dengan pola 
pergaulan remaja setempat.3  

Data D�nas Kesehatan prov�ns� 
Bal� menunjukkan kasus HIV/AIDS 
tert�ngg� terdapat d� kota Denpasar 
2.015 (44,26%) kasus, tersebar dar� 
us�a kurang dar� satu tahun sampa� leb�h 
dar� 60 tahun dengan kasus tert�ngg� 
us�a  20–29  tahun (43,96%). T�ngg�nya 
kelompok us�a 20–29 tahun yang 
ter�nfeks� HIV/AIDS meng�syaratkan 
�nfeks� telah terjad� pada us�a yang leb�h 
muda meng�ngat masa �nkubas� sek�tar 
5–10  tahun.

Men�ndaklanjut� hal tersebut 
perlu d�lakukan penel�t�an terka�t faktor 
penyebab per�laku ber�s�ko pada s�swa 
SMP Has�l penel�t�an  tentunya dapat 
d�manfaatkan sebaga� med�a dan bahan 
advokas� keb�jakan berbas�s bukt� bag� 
pengembangan program pend�d�kan 
kesehatan terka�t pencegahan HIV/
AIDS yang ter�ntegras� bag� kelompok 
remaja d� sekolah khususnya s�swa SMP 
d� kota Denpasar dan w�layah la�n

Metode
Rancangan penel�t�an �n� adalah 

kual�tat�f menggunakan metode 
deskr�pt�f yang d�gunakan untuk 
mendapatkan pemahaman yang leb�h 
mendalam. Penel�t�an d�laksanakan dar� 
Jun�-September 2012 d� SMP d� kota 
Denpasar, melalu� indepth interview 
pada 5 s�swa SMP kelas III yang 
d�tetapkan secara purposive sampling.7 

Penel�t�an �n� telah memenuh� pr�ns�p 
et�ka penel�t�an dan d�lengkap� informed 
consent dar� set�ap responden. Wawancara 
mendalam berlangsung 1 jam, dengan 
pembag�an 10 men�t pertama dengan 
membuka percakapan menyampa�kan 
maksud dar� wawancara, 45 men�t 
mengungkapkan apa yang d�rasakan 
dan menjawab pertanyaan, serta 5 
men�t terakh�r mengakh�r� wawancara 
dengan mengucapkan ter�makas�h atas 
kesed�aan �nforman untuk d�wawancara� 
dan melakukan kontrak j�ka d�butuhkan 
pertemuan selanjutnya. 

Selama wawancara, penel�t� 
berusaha menggal� data sesua� top�k 
yang telah d�tentukan dengan tetap 
memperhat�kan hal-hal yang dapat 
memengaruh� proses wawancara. 
Mesk�pun saat wawancara mas�ng-
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mas�ng responden mencer�takan 
pengalaman dengan berbaga� gaya 
bahasa, ekspres� wajah dan �ntonas� 
suara yang berbeda-beda, namun 
secara mendasar, has�l wawancara 
telah mencakup apa yang d�perseps�kan 
sebaga� penyebab s�swa SMP terl�bat 
dalam per�laku ber�s�ko. 

Hasil dan pembahasan 
     Has�l penel�t�an menunjukkan t�dak 
ada s�swa yang terl�bat dalam per�laku 
seks pran�kah dan mengkonsums� 
narkoba. Namun, d�dapatkan data 
bahwa responden telah mengkonsums� 
rokok, alkohol, dan berpacaran 
secara backstreet. Ada 4 faktor yang 
melatarbelakang� ya�tu faktor keluarga, 
sos�al, personal, dan sumber �nformas�. 

Faktor sosial 
     Pada umumnya kelompok sebaya 
menjad� beg�tu berart� dan sangat 
berpengaruh pada keh�dupan sos�al 
remaja.4 N�la�-n�la� kelompok sebaya 
terkadang mengantarkan remaja pada 
keg�atan yang negat�f termasuk m�num-
m�numan keras dan merokok Ber�kut �n� 
adalah beberapa pernyataan responden 
bahwa teman sebaya mem�l�k� pengaruh 
besar dalam pergaulan remaja sehar�-
har� ya�tu :

“Klo minum.. segelas dua gelas nyoba-
nyoba doang..Ya pas acara-acara 
ultah, kumpul-kumpul di warung ama 
temen-temen”(I)

Dalam kelompok sebaya, remaja 
berusaha untuk menyesua�kan dan 
menyatu seh�ngga dapat d�ter�ma 
oleh kelompoknya.4 Kelompok dalam 

pergaulan remaja ternyata t�dak hanya 
berasal dar� us�a yang sama, namun 
terdapat anggota kelompok yang us�anya 
leb�h tua ataupun leb�h muda. Hal �n� 
tentu akan memengaruh� n�la�-n�la� 
kelompok tersebut sepert� pernyataan d� 
bawah �n� :

“Temen-temen di sekolah juga ada, 
temen-temen di luar, sepantaran ada, 
yang besar juga ada, kenalnya sih 
dari teman ke teman”(II)

Ketersed�anya sarana-prasarana 
d� l�ngkungan pergaulan remaja 
ternyata berkontr�bus� terhadap 
keterl�batan remaja dalam pergaulan 
yang negat�f.  Adanya tempat-tempat 
penjualan m�numan keras yang dapat 
d�akses dengan mudah d�ungkapkan 
oleh para responden. Sela�n �tu saat 
�n� mak�n menjamur warung-warung 
yang dapat d�jad�kan tempat kumpul-
kumpul remaja. Kedua hal tersebut 
memperberat permasalahan yang sudah 
ada,  d�ungkapkan sebaga� ber�kut :

“…….sering, pulang sekolah, klo di 
sekolah ndak berani, tu di warung 
belakang banjar,……ya warung-
warung rumahan gitu”(II)

Per�laku merokok dan konsums� 
alkohol d�ungkapkan sebaga� jembatan 
penghubung sebelum remaja terl�bat 
dalam penggunaan obat-obat terlarang. 
Pada umumnya penggunaan rokok 
yang kons�sten selama bertahun-tahun 
d�awal� dar� us�a sekolah menengah 
14–18 tahun. Faktor teman sebaya 
d�temukan pal�ng menonjol meng�ngat 
perkembangan pada per�ode �n� adalah 
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membangun �dent�tas d�r� terp�sah 
dar� keluarga. Remaja yang kons�sten 
merokok dan mengonsums� alkohol 
berpeluang leb�h t�ngg� melakukan 
peny�mpangan, kekerasan, dan masalah 
hukum.5

Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan l�ngkungan 

pertama yang meletakkan dasar-dasar 
kepr�bad�an remaja. Sela�n orangtua, 
saudara kandung, dan pos�s� anak dalam 
keluarga sangat besar pengaruhnya 
bag� remaja. Pola asuh dalam keluarga 
sebaga� bentuk �nteraks� antara anak 
dan orangtua dapat d�l�hat dar� cara 
orangtua memenuh� kebutuhan keluarga,  
member� perl�ndungan, dan mend�d�k 
anak dalam kesehar�annya.4  Berdasarkan 
has�l wawancara mendalam d�temukan 
kurangnya pengawasan orangtua pada 
anak yang d�serta� kurangnya batasan-
batasan dalam berper�laku. Ber�kut �n� 
pernyataan responden terka�t dengan 
s�kap tersebut :

“Makanya pulang kumpul langsung 
mandi tidur, kan ndak ketahuan”(III)

Sela�n kurangnya pengawasan, 
contoh yang negat�f anggota keluarga 
beg�tu berart� dalam membentuk 
per�laku anak. Hal �n� t�dak hanya 
terbatas contoh dar� orangtua, namun 
juga contoh dar� saudara kandung dan 
anggota keluarga la�nnya. Pernyataan 
ber�kut mengungkapkan contoh negat�f 
yang berasal dar� keluarga sebaga� 
ber�kut :

“Bapakku juga ngerokok, …..bu  klo 
pake narkotika ditangkep, klo rokok 
ndak”(V)

D�nam�ka dan hubungan antar 
anggota dalam keluarga juga mema�nkan 
peran yang cukup pent�ng. Persel�s�han 
dan ket�dakharmon�san tentunya sangat 
memengaruh� perkembangan remaja 
yang memasuk� masa peral�han serta 
membutuhkan dukungan. Ber�kut �n� 
adalah beberapa pernyataan responden 
yang berka�tan dengan adanya ket�dak-
harmon�san keluarga ya�tu :

“Bosen baget liat bapak ibuk 
berantem, bapakku suka tajen (sabung 
ayam) ibukku marah-marah aja 
kerjaannya”(II)

Orangtua yang berkomun�kas� 
akt�f dengan anak tentunya memengaruh� 
keterbukaan anak untuk mengungkapkan 
permasalahan mereka. Orangtua t�dak 
hanya menjad� tempat mengadu masalah 
pend�d�kan dan pelajaran saja namun 
juga masalah-masalah pergaulan sehar�-
har�. Has�l wawancara menemukan 
mas�h kurangnya komun�kas� orangtua 
yang berdampak pada per�laku remaja 
dalam pernyataan sebaga� ber�kut :

“ Klo ortu saya sih kurang perhatian 
juga. Bapak kan nyopir berangkat 
pagi pulang malem. Klo ibu kan cuma 
di rumah gitu aja”(III)

Faktor la�n yang d�temukan 
memengaruh� pengetahuan seseorang 
dan menjad� dasar seseorang dalam 
berper�laku adalah latar belakang 
keluarga. Faktor keharmon�san, 
t�ngkat pend�d�kan, t�ngkat hun�an, ada 
tidaknya konflik, tingkat perselisihan 
anak dengan �bu, serta sejauh mana 
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remaja telah mend�skus�kan �su-�su 
seksual�tas dengan anggota keluarga 
ternyata memengaruh� pengetahuan. 
Oleh karena �tu, pend�d�kan HIV/AIDS 
seharusnya d�pr�or�taskan pada s�swa 
yang orangtuanya bekerja dan berasal 
dar� keluarga ekonom� rendah dan 
d�fokuskan pada pember�an �nformas� 
terka�t membentuk komun�kas� dan 
keharmon�san dalam keluarga.6

Faktor personal
     Dalam konteks pencegahan HIV/
AIDS, pengetahuan mengena� perbedaan 
HIV dan AIDS, cara penularan, per�laku 
ber�s�ko menjad� sangat pent�ng untuk 
d�ketahu�. Pengetahuan yang memada� 
tentunya akan berdampak pada mot�vas� 
�ntern remaja dalam mencegah HIV/
AIDS.7 Has�l wawancara mendalam 
menunjukkan bahwa responden 
mem�l�k� pengetahuan yang belum 
memada� sepert� pernyataan ber�kut:

“tau dikit-dikit bu,……AIDS tu 
penyakit berbahaya, katanya sih ndak 
bisa sembuh…..belum ada obatnya 
kali”(I)

Us�a remaja merupakan masa trans�s� 
fisik, transisi emosi, transisi nilai-nilai 
moral, dan trans�s� pemahaman. Remaja 
harus mampu beradaptas� dengan 
perubahan-perubahan �n�. Pengetahuan 
yang terbatas dalam menghadap� 
perubahan-perubahan �n� men�mbulkan 
ke�ng�ntahuan besar untuk mencoba 
yang berujung pada keterbukaan 
terhadap per�laku ber�s�ko. Hal tersebut 
tergambar pada pet�kan wawancara 
ber�kut :

“……..heheh…..udah sih bu……
masak pegangan tangan doang, coba-
coba dikit lah yang penting kan ndak 
sampe ngeseks”(I)

Remaja mengalam� berbaga� 
perubahan, salah satunya adalah 
perubahan fisik yang mengarah pada 
kematangan organ-organ reproduks�. 
Pada umumnya remaja yang sudah 
pubertas mula� menaruh perhat�an pada 
lawan jen�s dan mencoba menjal�n 
hubungan yang leb�h �nt�m dalam 
bentuk berpacaran. Pet�kan wawancara 
d� bawah �n� menggambarkan hubungan 
pacaran responden yang backstreet dan 
mulai melakukan kontak fisik sehingga 
perlu mendapat perhat�an sebaga� 
ber�kut ya�tu:

“ …….pernah banget….., biasanya 
saya pulang sekolah jam setengah 
satu, trus saya pulang jam empat. 
Ditanya dah ke mana, ama siapa 
bilang aja ke rumah teman, padahal 
saya pacaran” (III)

Upaya pencegahan HIV/AIDS 
memerlukan pen�ngkatan pemahaman 
tentang pengetahuan dan s�kap secara 
terus menerus. Pengetahuan yang 
memada� cenderung untuk mendorong 
s�swa bers�kap pos�t�f.  Mesk�pun 
beberapa penel�t�an menemukan t�dak 
terdapat hubungan antara t�ngg�nya 
pengetahuan dan per�laku, namun 
pengetahuan yang memada� set�daknya 
menjad� dasar pert�mbangan saat 
s�swa mengamb�l keputusan dalam 
pergaulan.8

Dalam era global�sas� saat �n�, 
sumber �nformas� mengena� HIV/

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 184 - 190



189

AIDS dan narkoba cukup mudah untuk 
d�peroleh. Informas� dapat d�peroleh 
melalu� med�a elektron�k, med�a cetak 
atau sumber la�nnya. Hal tersebut 
ternyata senada dengan pernyataan para 
responden pada penel�t�an �n�. Terdapat 
berbaga� sumber �nformas� dapat 
d�akses ba�k d� sekolah maupun luar 
sekolah. Mesk�pun dem�k�an, mas�h 
d�temukan kebutuhan akan �nformas� 
HIV/AIDS yang leb�h komprehens�f, 
sepert� pernyataan sebaga� ber�kut:

“Perlu juga sih, supaya kita tidak 
terjerumus, di sekolah dapet di 
pelajaran biologi. TV di internet” (II)

umumnya melalu� ceramah dar� 
berbaga� �nstans� yang d�aku� cukup 
membosankan. Penyampa�an �nformas� 
yang menar�k tentunya akan berdampak 
leb�h ba�k bag� pengetahuan responden. 
Ber�kut pet�kan wawancara yang 
menggambarkan hal tersebut:   

“Belum juga, perlu tampilan yang 
beda, klo ceramah aja pastinya bosen 
bu…... Pinginnya ya lebih banyak 
lagi dibimbing, kelompok-kelompok, 
berapa orang berapa orang…….lebih 
jelas”(III)

Informas� terka�t pencegahan HIV 
dar� orangtua d�rasakan mas�h sangat 
kurang. Hal �n� mungk�n d�sebabkan 
karena pengetahuan orangtua yang 
rendah dan mas�h tabunya memb�carakan 
seks dengan anak. Guru d� sekolah 
d�anggap bukan sumber �nformas� yang 
tepat bag� s�swa, hal �n� menjad� �nd�kas� 
rendahnya program edukas� HIV/AIDS 

d� sekolah. Informas� utama s�swa 
d�peroleh dar� telev�se saja. Terbatasnya 
med�a, kurangnya �nformas� dar� orang-
orang yang d�anggap tepat men�ngkatkan 
kebutuhan s�swa terhadap �nformas� 
yang komprehens�f.

Simpulan dan saran
Berdasarkan has�l anal�s�s dan 

pembahasan dapat d�s�mpulkan terdapat 
4 faktor yang melatarbelakang� s�swa 
terl�bat per�laku ber�s�ko. Faktor 
keluarga mel�put� ket�dakharmon�san, 
pengawasan, komun�kas�, dan role 
model yang negat�f. Faktor sos�al terd�r� 
atas tekanan sebaya, anggota kelompok 
pergaulan, dan sarana-prasarana. Faktor 
personal terd�r� atas pengetahuan, 
ke�ng�ntahuan, dan keterbukaan. Faktor 
sumber �nformas� mel�put� med�a 
�nformas�, penyampa�an �nformas�, dan 
kebutuhan �nformas�. Sela�n pember�an 
�nformas� yang komprehens�f melalu� 
program pencegahan HIV/AIDS, 
orangtua d�harapkan men�ngkatkan 
jal�nan komun�kas� dengan anak, 
mengontrol dan mengawas� pergaulan 
anak, menjaga keharmon�san dan 
kehangatan keluarga, serta member�kan 
contoh pos�t�f dalam keluarga.
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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN BIDAN  
DENGAN PRAKTIK KEWASPADAAN UMUM DALAM 

ASUHAN PERSALINAN NORMAL DI RUANG 
BERSALIN BLUD RSU KABUPATEN BADUNG

Ni Ketut Rai Sarini¹, Ni Luh Putu Sri Erawati², Ni Nyoman Sumiasih³

Abstract. One of the strategy to inhibit the infectious disease transmission in 
hospital by applying universal precaution. Practice of universal precaution 
in health facilities are affected by knowledge from midwife as health worker, 
infrastructure in providing midwifery care. The aim of this research is to find 
out if there are any relation between knowledge levels of midwife with universal 
precaution practice on normal labor care atdelivery room. Badung Hospital This 
research used analytic observational with cross sectional approach, by taking 20 
respondents at delivery room Badung Hospital. Data collection for knowledge 
variables usedetailed questionnaire and for practice variables use checklist.  After 
univariate analyse the data showed that respondents had good knowledge 65%, 
enaugh 35%, and none of them had less. And the data showed that respondents 
had been competence 55%, but 45% respondents not compenten. Correlational 
analysis was performed using fisher exact. The research result showed p value 
equal to 0,005 on α equal to 0,05. This result indicate that there are any relation 
between knowledge levels of midwifes with universal precaution practice on 
normal labor care at delivery room in Badung Hospital. In conclusion all of the 
midwife should aplying her knowledge abaut universal precaution to prevent 
from infectious disease transmision. 
 
Keywords : knowledge, practice, universal precaution

Abstrak. Salah satu strateg� untuk menghambat penularan penyak�t menular 
d� rumah sak�t dengan menerapkan t�ndakan pencegahan un�versal. Praktek 
pencegahan un�versal dalam fas�l�tas kesehatan d�pengaruh� oleh pengetahuan 
dar� b�dan sebaga� tenaga kesehatan, �nfrastruktur dalam member�kan asuhan 
keb�danan. Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah untuk mengetahu� apakah ada 
hubungan antara t�ngkat pengetahuan b�dan dengan praktek pencegahan 
un�versal yang normal ruang perawatan persal�nan atdel�very. Rumah Sak�t 
Badung Penel�t�an �n� menggunakan observas�onal anal�t�k dengan pendekatan 
cross sect�onal, dengan mengamb�l 20 responden d� Rumah Sak�t Badung 
ruang bersal�n. Pengumpulan data untuk var�abel pengetahuan usedeta�led 
kues�oner dan untuk var�abel praktek menggunakan checkl�st. Setelah un�var�at 
menganal�s�s data menunjukkan bahwa responden mem�l�k� pengetahuan yang 
ba�k 65 %, enaugh 35%, dan t�dak satupun dar� mereka mem�l�k� kurang. Dan data 
menunjukkan bahwa responden telah kompetens� 55 %, tetap� 45 % responden 
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t�dak compenten. Anal�s�s korelas�onal d�lakukan dengan menggunakan 
fisher tepat. Hasil penelitian menunjukkan p value sebesar 0,005. Hasil ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara t�ngkat pengetahuan b�dan dengan 
praktek pencegahan un�versal tentang perawatan persal�nan normal d� ruang 
bersal�n d� Rumah Sak�t Badung. Kes�mpulannya semua b�dan harus aply�ng 
pengetahuan abaut t�ndakan pencegahan yang un�versal untuk mencegah dar� 
transm�s� penyak�t menular.

Kata kunci : pengetahuan, prakt�k, t�ndakan pencegahan yang un�versal

Penyak�t �nfeks� dan penyak�t 
menular mas�h merupakan masalah 
kesehatan d� Indones�a. Penyak�t �nfeks� 
yang cendrung men�ngkat dalam 20 
tahun terakh�r atau cendrung men�ngkat 
d�masa yang akan datang sepert�  
HIV/AIDS dan hepat�t�s. HIV/AIDS 
dan Hepat�t�s B merupakan  penyak�t 
�nfeks� yang menular dan menjad� 
ancaman global. Penularan penyak�t 
�nfeks� tersebut dapat melalu�beberapa 
cara d�antaranya melalu� pr�laku seks 
bebas, penyalahgunaan narkoba yang 
tertular melalu� jarum sunt�k bersama, 
melalu� transfus� darah, ca�ran tubuh 
dan darah.1

Rumah sak�t merupakan tempat 
pelayanan pas�en dengan berbaga� 
macam penyak�t d�antaranya penyak�t 
�nfeks�, mula� yang r�ngan sampa� yang 
terberat,  hal �n� dapat menyebabkan 
r�s�ko penyebaran �nfeks� dar� satu 
pas�en ke pas�en la�nnya, beg�tu juga 
dengan petugas kesehatan yang ser�ng 
terpapar agen �nfeks�. Untuk mencegah 
tertular penyak�t petugas kesehatan perlu 
memaham� tentang s�klus transm�s�/
penularan penyak�t. Salah satu strateg� 
yang d�gunakan dalam memutuskan 
atau menghambat transm�s� penyak�t 
�nfeks� adalah dengan melaksanakan 
kewaspadaan umum.2

Kewaspadaan umum d�rancang 
untuk mengurang� r�s�ko penularan 
m�kroorgan�sme d� fas�l�tas pelayanan 

kesehatan ba�k dar� sumber �nfeks� yang 
d�ketahu� maupun yang t�dak d�ketahu�. 
Petugas kesehatan memperlakukan 
semua pas�en sama dengan mengguna-
kan pr�ns�p pencegahan �nfeks� secara 
umum, tanpa memandang penyak�t 
atau d�agnosanya dengan asums� bahwa 
semua pas�en ber�s�ko atau ter�nfeks� 
penyak�t HIV/AIDS dan Hepat�t�s.2

Apab�la b�dandalam member�kan 
asuhan keb�danan t�dak melaksanakan 
kewaspadaan umum dapat berak�bat 
fatal terhadap pas�en dan b�dan �tu 
send�r�. R�s�ko yang pal�ng fatal yang 
d�alam� oleh b�dan adalah terpapar ca�ran 
tubuh, darah, tertusuk jarum sunt�k, dan 
jarum jah�t

Kemampuan b�dan dalam prakt�k 
kewaspadaan umum d�pengaruh� oleh 
unsur pengetahuan tentang kewaspadaan 
umum, sarana, dan prasarana dalam 
member�kan asuhan keb�danan.

Berdasarkan has�l stud� pen-
dahuluan d� BLUD RSU Kabupaten 
Badung pada bulan Agustus 2012 
d�dapat data Voluntry Counseling and 
Test (VCT) BLUD RSUKabupaten 
Badung dar� bulan Januar� sampa� 
dengan Jul� 2012 terdapat 13 orang 
tenaga kesehatan yang terpapar oleh 
jarum sunt�k dan jarum heact�ng dengan 
has�l pemer�ksaan laborator�um negat�f.3 
Sepuluh orang b�dan dar� 20 orang b�dan 
yang tugas d� ruang bersal�n terdapat 
40% orang pernah terpapar ca�ran 
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ketuban dan 40% orang pernah tertusuk 
jarum jah�t. Dar� seg� pengetahuan 80% 
orang dapat menyebutkan pengert�an, 
tujuan, dan standar kewaspadaan umum 
tetap� t�dak secara lengkap, 20% orang 
mengatakan lupa.

Penel�t�an �n� bertujuan untuk 
mengetahu� hubungan pengetahuan 
dengan prakt�k kewaspadaan umum 
dalam asuhan persal�nan normal d� 
Ruang Bersal�n BLUD RSU Kabupaten 
Badung.

Metode 
Penel�t�an �n� menggunakan 

desa�n anal�t�k obsevas�onal dengan 
pen-dekatan cross sectional. Populas� 
penel�t�an �n� adalah seluruh b�dan yang 
bekerja d� Ruang Bersal�n BLUD RSU 
Kabupaten Badung dengan jumlah 20 
orang. Metode pengamb�lan sampel  
adalah total sampling, dengan sampel 
yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� 
adalah semua b�dan yang bekerjad� 
Ruang bersal�n BLUD  RSU Kabupaten 
Badung yang berjumlah 20 orang 
dengan kr�ter�a �nklus� semua b�dan 
yang bekerja d� Ruang Bersal�n 
BLUD RSU Kabupaten Badung yang 
bersed�a menjad� responden dan telah 
menandatangan� informed  consent. Data 
yang d�gunakan dalam penel�t�an adalah 
data pr�mer yang d�kumpulkan melalu� 
obsevas� dan menyebarkan ku�s�oner.

Has�l uj� normal�tas data me-
nunjukkan data berd�str�bus� t�dak 
normal. Anal�s�s b�var�at d�gunakan 
untuk mengetahu� apakah ada hubungan 
antara varabel pengetahuan dengan 
varabel prakt�k dengan menggunakan 
uj� fisherexact  yang merupakan uj� 
alternat�f oleh karena uj� chi sequare 
t�dak dapat d�gunakan karena ada 

dua sel yang t�dak terpenuh� expected 
count berada d�bawah l�ma. Has�l yang 
d�peroleh pada anal�s�s b�var�at adalah  
n�la� p, HO akan d�ter�ma b�la p>0,05.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penel�t�an d�laksanakan ruang 

bersal�n BLUD RSU Kabupaten Badung 
dengan jumlah responden sebanyak 20 
orang.  D� t�njau dar� seg� pend�d�kan 
sebag�an besar (90%) responden 
berpend�d�kan DIII dan sebag�an kec�l 
berpend�d�kan DIV, dar� seg� umur,dar� seg� umur, 
responden berada antara umur 20-30 
tahun leb�h dar� setengah (55%), dan > 
30 tahun kurang dar� setengah (45%), 
dar� lama kerja responden d�bawah l�ma 
tahun tujuh orang (35%), antara l�ma 
sampa� sepuluh tahun sebanyak tujuh 
orang (35%), dan  > 10 tahun sebanyak 
enam orang  (30%).

Pengetahuan tentang KewaspadaanKewaspadaan 
Umum dalam Asuhan Persalinan 
Normal

Tabel 1.
Distribusi Responden Menurut 

Pengetahuan Tentang Kewaspadaan 
Umum dalam Asuhan 

Persalinan Normal 

Pengetahuan F % 

Ba�k 13 65
Cukup 7 35
Total 20 100 %

Dar� Tabel 1 d� atas terl�hat 
bahwa sebag�an besar responden 
berpengetahuan ba�k ya�tu 13 orang 
(65%), berpengetahuan cukup sebanyak 
tujuh orang (35%), dan t�dak ada yang 
berpengetahuan kurang. PengetahuanPengetahuan 
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responden yang ba�k d�sebabkan oleh 
t�ngkat pend�d�kan responden DIII dan 
DIV d�mana kewaspadaan umum sudah 
d�dapat pada saat kul�ah. Pend�d�kan 
yang t�ngg� juga berpengaruh terhadap 
kemampuan menganal�s�s yang cukup 
ba�k tentang apa yang bermanfaat dan 
t�dak bermanfaat bag� mereka. Faktor 
la�n yang berpengaruh adalah umur 
dan lama bekerja. Dar� seg� umur 
semua responden berumur d�atas 20 
tahun, dar� lama bekerja sebag�an besar 
responden (65%) dengan pengalaman 
bekerja d� atas  l�ma tahun, hal �n� dapat 
berpengaruh terhadap pengetahuan 
seseorang. Pengetahuan responden yang 
cukup kemungk�nan d�sebabkan karena 
kemampuan �nd�v�du yang berbeda-beda 
dalam pemahaman tentang kewaspadaan 
umum dan responden mempunya� masa 
kerja yang kurang dar� l�ma tahun, yang 
menyebabkan pengalaman kurang dan 
berpengaruh terhadap pengetahuan. 
Menurut Notoatmojo (2007), faktor 
yang mempengaruh� pengetahuan, dua 
d�antaranya ya�tu faktor pend�d�kan, 
semak�n t�ngg� pend�d�kan maka �a 
akan mudah mener�ma hal-hal baru dan 
mudah menyesua�kan dengan hal yang 
baru tersebut, dan faktor pengalaman, 
berka�tan dengan umur serta pend�d�kan 
�nd�v�du, bahwa pend�d�kan yang t�ngg� 
maka pengalaman akan luas, sedangkan 
semak�n tua umur seseorang maka 
pengalaman akan semak�n banyak.4

Pada penel�t�an �n�, responden mem�l�k�responden mem�l�k� 
rentang umur 20–40 tahun dan mem�l�k� 
t�ngkat pend�d�kant�ngg�. Mak�n tua 
umur seseorang maka proses-proses 
perkembangan mentalnya bertambah 
ba�k, akan tetap� pada umur tertentu 
bertambahnya proses perkembangan 
mental �n� t�dak secepat sepert� ket�ka 

belasan tahun. Has�l penel�t�an �n� 
juga d�dukung Hendra pada tahun 
2009 bertambahnyaumur seseorang 
dapat berpengaruh pada pertambahan 
pengetahuan yang d�perolehnya, akan 
tetap� pada umur-umur tertentu atau 
menjelang us�a lanjut kemampuan 
pener�maan atau meng�ngat suatu 
pengetahuan akan berkurang. Pada us�a 
21 -40 tahun otot-otot dan otak mencapa� 
kekuatan maks�mal. Perkembangan 
cara berfikir telah matang sehingga 
pengetahuan luas.5

Praktik Kewaspadaan Umum dalam 
Asuhan Persalinan Normal 

Tabel 2.
Distribusi Responden Menurut 

Komponen Praktik Kewaspadaan 
Peritem Dalam Asuhan 

Persalinan Normal

Pengetahuan F % 
Ba�k 13 65
Cukup 7 35
Total 20 100 %

Dar� Tabel 1 d� atas terl�hat 
bahwa sebag�an besar responden 
berpengetahuan ba�k ya�tu 13 orang 
(65%), berpengetahuan cukup sebanyak 
tujuh orang (35%), dan t�dak ada yang 
berpengetahuan kurang.PengetahuanPengetahuan 
responden yang ba�k d�sebabkan oleh 
t�ngkat pend�d�kan responden DIII dan 
DIV d�mana kewaspadaan umum sudah 
d�dapat pada saat kul�ah. Pend�d�kan 
yang t�ngg� juga berpengaruh terhadap 
kemampuan menganal�s�s yang cukup 
ba�k tentang apa yang bermanfaat dan 
t�dak bermanfaat bag� mereka. Faktor 
la�n yang berpengaruh adalah umur 
dan lama bekerja. Dar� seg� umur 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 191 - 198



195

semua responden berumur d�atas 20 
tahun, dar� lama bekerja sebag�an besar 
responden (65%) dengan pengalaman 
bekerja d� atas  l�ma tahun, hal �n� dapat 
berpengaruh terhadap pengetahuan 
seseorang. Pengetahuan responden yang 
cukup kemungk�nan d�sebabkan karena 
kemampuan �nd�v�du yang berbeda-beda 
dalam pemahaman tentang kewaspadaan 
umum dan responden mempunya� masa 
kerja yang kurang dar� l�ma tahun, yang 
menyebabkan pengalaman kurang dan 
berpengaruh terhadap pengetahuan. 
Menurut Notoatmojo (2007), faktor 
yang mempengaruh� pengetahuan, dua 
d�antaranya ya�tu faktor pend�d�kan, 
semak�n t�ngg� pend�d�kan maka �a 
akan mudah mener�ma hal-hal baru dan 
mudah menyesua�kan dengan hal yang 
baru tersebut, dan faktor pengalaman, 
berka�tan dengan umur serta pend�d�kan 
�nd�v�du, bahwa pend�d�kan yang t�ngg� 
maka pengalaman akan luas, sedangkan 
semak�n tua umur seseorang maka 
pengalaman akan semak�n banyak.4

Pada penel�t�an �n�, respondenresponden 
mem�l�k� rentang umur 20–40 tahun 
dan mem�l�k� t�ngkat pend�d�kant�ngg�. 
Mak�n tua umur seseorang maka 
proses-proses perkembangan mentalnya 
bertambah ba�k, akan tetap� pada 
umur tertentu bertambahnya proses 
perkembangan mental �n� t�dak secepat 
sepert� ket�ka belasan tahun. Has�l 
penel�t�an �n� juga d�dukung Hendra 
pada tahun 2009 bertambahnyaumur 
seseorang dapat berpengaruh pada 
pertambahan pengetahuan yang 
d�perolehnya, akan tetap� pada umur-
umur tertentu atau menjelang us�a lanjut 
kemampuan pener�maan atau meng�ngat 
suatu pengetahuan akan berkurang. 
Pada us�a 21 -40 tahun otot-otot dan 

otak mencapa� kekuatan maks�mal. 
Perkembangan cara berfikir telah 
matang seh�ngga pengetahuan luas.5

Praktik Kewaspadaan Umum dalam 
Asuhan Persalinan Normal 

Tabel 2.
Distribusi Responden Menurut 

Komponen Praktik Kewaspadaan 
Peritem Dalam Asuhan 

Persalinan Normal

No Prosedur
Teramp�l T�dak 

teramp�l

f % f %

1 Prosedur cuc� tangan 14 70 6 30

2 Memaka� sarung 
tangan 13 65 7 35

3 Prosedur memaka� 
sarung tangan 13 65 7 35

4 Prosedur melepas 
sarung tangan 13 65 7 35

5 Prosedur memaka� 
APN 11 55 9 45

6 Prosedur memproses 
alat bekas paka� 12 60 8 40

7 Penggunaan peralatan 
tajam secara aman 12 60 8 40

8 Pengelolaan sampah 
dan mengatur 
kebers�han ruangan

10 50 10 50

Dar� Tabel 2 d�atas terl�hat bahwa 
sebag�an besar responden tramp�l, hanya 
pada pengelolaan sampah dan mengatur 
kebers�han ruang responden yang 
teramp�l dan  t�dak teramp�l jumlahnya 
sama.

Ber�kut �n� d�str�bus� responden 
menurut prakt�k kewaspadaan secara 
keseluruhan dalam asuhan persal�nan 
normal, sepert� Tabel 3 ber�kut

NK Rai Sarini, NLP Sri Erawati, NN Sumiasih (Hubungan antara pengetahuan...) 



196

Tabel 3.
Distribusi Responden Menurut 
Praktik Kewaspadaan Dalam 
Asuhan Persalinan Normal 

Praktik f %
Teramp�l 11 55
T�dak teramp�l 9 45
Total 20 100%

Dar� Tabel 3 d�atas terl�hat bahwa 
responden yang teramp�l leb�h banyak 
11 orang (55%) dar� pada yang t�dak 
teramp�l hanya semb�lan orang (45%).
Has�l anal�s�s menunjukkan bahwa 
sebag�an besar (55%) b�dan d� Ruang 
Bersal�n BLUD RSU Kabupaten 
Badung tahun 2012 termasuk kategor� 
teramp�l dan sebag�an kec�l (45%) yang 
t�dak teramp�l. Has�l anal�s�s mas�ng-
mas�ng �tem  d�dapatkan sebag�and�dapatkan sebag�an 
besar responden tramp�l hanya pada 
pengelolaan sampah dan mengatur 
kebers�han ruangan responden yang 
teramp�l dan t�dak teramp�l kompos�s�nya 
sama. Hal �n� t�dak saja berka�tan dengan�n� t�dak saja berka�tan dengan 
pengetahuan tetap� perlu adanya daya 
dukung sarana dan prasarana, lama kerja 
serta pengalaman. Salah satu penyebab 
b�dan t�dak teramp�l d� ruang bersal�n 
BLUD RSU Kabupaten Badung tahun 
2012 adalah b�dan t�dak taat melakukan 
SPO dengan benar dan sesua� dengan 
urutan yang telah d�tentukan rumah 
sak�t karena kurang mot�vas� dar� d�r� 
send�r� serta kurangnya mon�tor�ng 
dalam pelaksanaannya. D�samp�ng �tu 
ada beberapa SPO tentang kewaspadaan 
umum yang t�dak tersed�a sepert� SPO 
tentang cara memaka� sarung tangan, 
pengelolaan sampah, cara menjaga 
kebers�han l�ngkungan kerja, yang 
menyebabkan t�dak ada pedoman 
yang menuntun asuhan yang akan 
d�lakukan. Sarana APD yang ada d� 

Ruang Bersal�n BLUD RSU Kabupaten 
Badung juga terbatas sepert� jumlah 
stok kaca mata dan top� yang terbatas 
dan pengadaannya d�sesua�kan dengan 
turunnya  anggaran, seh�ngga b�dan 
t�dak dapat melakukan protap secara 
benar, serta dalam pengelolaan sampah 
tas plast�k yang d�gunakan d�sesua�kan 
dengan persed�aan yang ada.

Menurut teor� Green (dalam 
Notoatmojo 2003) ada t�ga faktor 
pembentuk prakt�k salah satunya adalah 
faktorpendukung (pendukung (enabling faktor) 
yang terwujud dalam lingkungan fisik, 
tersed�a atau t�dak tersed�anya fas�l�tas-
fas�l�tas atau sarana-sarana kesehatan.6 
Menurut Depkes RI (2006) tujuan umum 
SPO adalah mengarahkan keg�atan 
asuhan untuk mencapa� tujuan yang 
efektif dan efisien sehingga konsisten 
dan aman dalam rangka men�ngkatkan 
mutu pelayanan melalu� pemenuhan 
standar yang berlaku.7Has�l penel�t�an 
�n� sejalan dengan has�l penel�t�an 
Set�ana (2011) yang menyatakan 
bahwa perlunya sarana dan prasarana 
untuk mendukung pelaksanaan prakt�k 
kewaspadaan umum, tanpa adanya 
sarana dan prasarana maka prakt�k t�dak 
dapat d�lakukan.8

Hubungan antara Pengetahuan Bidan 
dengan Praktik Kewaspadaan Umum 
dalam Asuhan Persalinan Normal 

Berdasarkan has�l pengolahan 
data crosstabulation pengetahuan dan 
prakt�k d�dapat n�la� harapan (expected 
count) kurang dar� l�ma seh�ngga t�dak 
memenuh� syarat untuk menggunakan 
uj� chi-square, maka d�gunakanlah uj� 
alternat�f ya�tu fisher exact.

Has�l anal�s�s hubungan 
antara pengetahuan dengan prakt�k 
kewaspadaan umum dalam asuhan 
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persal�nan normal dapat d�l�hat pada dapat d�l�hat pada 
Tabel 6 ber�kut.

Tabel 6.
Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Responden Dengan Praktik 
Kewaspadaan Umum Dalam Asuhan 

Persalinan Normal

Pengetahuan 

Praktik
Fisher 
exactTidak 

terampil Terampil 

f % f % 0,017a. Ba�k 3 23,1 10 76,9
b. Cukup 6 85,7 1 14,3

Dar� Tabel 6 d�peroleh has�l dar� 
13 responden yang berpengetahuan ba�k 
sebag�an besar (76,9%) yang teramp�l, 
mas�h ada responden t�dak teramp�l 
(23,1%), sedangkan dar� tujuh responden 
yang berpengetahuan cukup satu orang 
(14,3%) yang teramp�l dan enam orang 
(85,7%) t�dak teramp�l.

Has�l anal�s�s menunjukkan 
ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan b�dan dengan prakt�k 
kewaspadaan umum dalam asuhan 
persal�nan normal. Has�l �n� d�pertegas 
dengan has�l uj� stat�st�k menggunakan 
fisher exact test diperoleh nilai p = 
0,017 pada α = 0,05  menunjukkan hasil 
anal�s�s ada hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan b�dan dengan prakt�k 
kewaspadaan umum dalam asuhan 
persal�nan normal d� Ruang Bersal�n 
BLUD RSU Kabupaten Badung tahun 
2012.

Has�l penel�t�an �n� d�pengaruh� 
oleh pengetahuan responden d� Ruang 
Bersal�n BLUD RSU Kabupaten Badung 
sebag�an besar ba�k, dengan has�l prakt�k 
sebag�an besar teramp�l.Pengetahuan 
b�dan yang ba�k �n� juga menyebabkan 

responden sangat menyadar� pos�s�nya 
bekerja d� dun�a med�s, yang 
memerlukan prakt�k kewaspadaan 
umum dalam member�kan asuhan untuk 
mengurang� r�s�ko penularan organ�sme 
pada fas�l�tas pelayanan kesehatan ba�k 
dar� sumber �nfeks� yang d�ketahu� 
maupun yang t�dak d�ketahu�. Hal 
�n� sesua� dengan pendapat Saefud�n, 
dkk (2004) menyatakan faktor prakt�k 
kewaspadaan umum d�pengaruh� 
oleh faktor �nd�v�du (jen�s kelam�n, 
jen�s pekerjaan, profes�, lama kerja 
dan t�ngkat pend�d�kan).2Menurut 
Notoadmodjo (2003) pengetahuan 
merupakan has�l tahu dan �n� terjad� 
setelah orang melakukan peng�nderaan 
terhadap suatu objek tertentu dan 
pengetahuan merupakan hal yang sangat 
pent�ng untuk terbentuknya t�ndakan 
seseorang.6

Has�l penel�t�an �n� d�perkuat 
oleh Hermanto (dalam Set�ana 2011) 
yang menyatakan ada hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan dengan 
prakt�k perawat tentang pencegahan 
�nfeks�.8 Berbeda dengan has�l penel�t�an 
yang d�lakukan oleh Set�ana (2011) 
yang menyatakan t�dak ada hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan dan 
prakt�k mahas�swa dalam pencegahan 
�nfeks�.7Penyebab hal tersebut karena 
banyak faktor yang mempengaruh� 
pengetahuan dan prakt�k dan pada 
penel�t�annya t�dak menunjukan prakt�k 
pencegahan �nfeks� secara keseluruhan.

Notoatmojo (2003) mengemukan 
bahwa prakt�k �tu send�r� d�tentukan 
atau terbentuk dar� t�ga faktor salah 
satunya faktor  pred�spos�s�(pred�sp
os�ng factors), yang terwujud dalam 
pengetahuan, s�kap, kepercayaan, 
keyak�nan, dan n�la�-n�la�, dan semak�n 
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t�ngg� pengetahuan seseorang semak�n 
mudah untuk mener�ma hal-hal baru, 
apab�la pengetahuan kurang akan sul�t 
untuk bers�kap dan bert�ndak, karena dar� 
pengalaman dan pend�d�kan membuat 
seseorang mempunya� kesadaran dan 
s�kap pos�t�f, maka pr�laku tersebut 
akan bers�kap ba�k.6 Prakt�k j�ka t�dak 
d�dasar� oleh pengetahuan t�dak akan 
berlangsung lama.Has�l penel�t�an �n� 
juga sejalan dengan Ar�yan� (2009) 
yang menyatakan bahwa faktor 
yang berpengaruh terhadap prakt�k 
kewaspadaan umum b�dan prakt�k 
swasta d� W�layah  Kota Denpasar salah 
satunya adalah pengetahuan, d�mana 
pengetahuan b�dan prakt�k swasta 
tentang kewaspadaan umum secara 
signifikan berpengaruh terhadap praktik 
kewaspadaan umum.9

Simpulan dan Saran
Berdasarkan has�l penel�t�an 

dan pembahasan dapat d�s�mpulkan 
bahwa sebag�an besar responden 
berpengetahuan ba�k (65%), sebag�an 
besar responden (55%) teramp�l, dan 
ada hubungan antara pengetahuan 
b�dan dengan prakt�k kewaspadaan 
umum dalam asuhan persal�nan 
normal d� Ruang Bersal�n BLUD RSU 
Kabupaten Badung tahun 2012.Oleh 
karena �tu kepada p�hak BLUD RSU 
Kabupaten Badung perlu menambah 
kuant�tas APD dem� keselamatan kerja 
bersama dan membuat SPO yang belum 
tersed�a supaya dapat d�pergunakan 
sebaga� pedoman dalam bekerja, serta 
melakukan mon�tor�ng dan melakukan 
penyegaran secara kont�nyu tentang 
SPO kewaspadaan umum yang telah 
ada, serta kepada b�dan d�harapkan 
menerapkan �lmu dan keteramp�lan 
yang sudah d�dapat dem� keamanan 
dalam bekerja.

Penel�t� selanjutnya agar dapat 
mengembangkan penel�t�an �n� dengan 
sampel yang leb�h banyak dan konsep 
yang berbeda d�sesua�kan dengan 
perkembangan �lmu pengetahuan.
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KAJIAN GAWAT JANIN PADA 
PROSES PERSALINAN KALA I FASE LATEN

Dewa Ayu Eka purwanti1, Ni Wayan AriyaniNi Wayan Ariyani2, IGAA. Novya Dewi3

Abstract. Asphyxia in newborns is the impact of complications experienced 
during labor. Fetal distress during labor is a part of the process of newborn 
asphyxia. Fetal distress is a disorder in the fetus may occur during the antepartum 
or intrapartum. Occurs when the fetus does not receive enough oxygen, thus 
experiencing hypoxia. Pose a persistent fetal bradycardia (fetal heart rate < 100 
x / min) which if not corrected will lead to decompression physiological responses 
and cause permanent damage to the CNS and other organs and death.
The design study is a case study. Observations were made starting from the birth 
process . Data on pregnancy obtained through documentation and interviews. 
The subject of the study is a single subject with multikasus. In this study, the 
subject is a single mother inpartu “MK” multigravida 24 years of age.
The results show the development of MK maternal and fetal condition during 
pregnancy in the normal range. MK maternal fetal distress during labor caused 
by the presence of cord entanglement, thus disturbing the uteroplacental 
circulation. Fetal distress during labor, if it gets appropriate treatment, prevent 
the death of the fetus / baby.

Keywords : fetal distress, labor, latent phase

Abstrak. Asfiksia pada bayi baru lahir adalah dampak dari komplikasi yang 
d�alam� selama persal�nan. Gawat jan�n selama persal�nan adalah merupakan 
bagian dari proses terjadinya asfiksia bayi baru lahir. �awat janin adalahGawat jan�n adalah 
gangguan pada jan�n dapat terjad� pada masa antepartum atau �ntrapartum. 
Terjad� b�la jan�n t�dak mener�ma Oks�gen cukup, seh�ngga mengalam� h�poks�a. 
Men�mbulkan brad�kard�a jan�n pers�sten ( denyut jantung jan�n < 100 x/ men�t) 
yang bila tidak diperbaiki akan menimbulkan dekompresi respon fisiologis dan 
menyebabkan kerusakan permanen SSP dan organ la�n serta kemat�an. 
Desa�n penel�t�an yang d�gunakan adalah stud� kasus. Pengamatan d�lakukan 
mula� dar� proses persal�nan. Data tentang keham�lan d�peroleh melalu� 
dokumentas� dan wawancara.   Adapun subjek penel�t�an yang d�gunakan adalah 
subjek tunggal dengan mult�kasus. Dalam penel�t�an �n� yang menjad� subjek 
tunggal adalah �bu �npartu “MK” umur 24 tahun mult�grav�da. 
Has�l penel�t�an menunjukkan perkembangan Kond�s� �bu MK dan jan�n selama 
proses keham�lan dalam batas normal.  Gawat jan�n pada �bu MK selama proses 
persal�nan d�sebabkan oleh karena adanya bel�tan tal� pusat, seh�ngga menganggu 
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s�rkulas� uteroplasenta.  Gawat jan�n selama proses persal�nan, apab�la mendapat 
penatalaksanaan yang tepat, mencegah terjad�nya kemat�an jan�n / bay�.

Kata kunci : gawat jan�n, persal�nan, fase laten

Kond�s�  kesehatan �bu dan anak 
merupakan salah �nd�kator  derajat 
kesehatan suatu Bangsa. Angka 
Kemat�an Bay� (AKB) d� Indones�a 
masih tinggi. Survei Demografi dan 
Kesehatan Indones�a (SDKI) tahun 2007 
menunjukkan AKB sebesar 34/1000 
KH, Angka Kemat�an Neonatal (AKN) 
19/1000 KH, dan Angka Kemat�an Bal�ta 
(AKABA) 44/1000 KH. Pencapa�an 
AKB mas�h jauh dar�  target MDG’s 
tahun 2015 ya�tu sebesar 23/1000 KH, 
seh�ngga mas�h memerlukan kerja keras 
dar� semua komponen untuk mencapa� 
target tersebut (Depkes RI, 2009). AKB 
d� Prov�ns� Bal� tahun 2011 adalah 
7,21/1000 KH. AKB d� Kota Denpasar 
1,78/1000 KH dan AKI 59,12/100.000 
KH. Walaupun AKB pada tahun 2012 
menunjukkan angka d�bawah rata – rata 
nas�onal, namun angka �tu t�dak leb�h 
ba�k dar� tahun- tahun sebelumnya.1,2 

World Health Organization 
(WHO) menyebutkan bahwa sek�tar 
23% seluruh kemat�an neonatus 
disebabkan oleh asfiksia neonatorum 
dengan propors� lah�r mat� yang leb�h 
besar. Asfiksia neonatorum merupakan 
penyebab ket�ga kemat�an setelah 
prematur dan �nfeks�. Indones�a pada 
saat �n� mas�h menghadap� berbaga� 
kendala dalam pembangunan Sumber 
Daya Manus�a (SDM) khususnya 
dalam b�dang kesehatan. Hal �n� tampak 
dar� mas�h t�ngg�nya angka kemat�an 
neonatal. Menurut data Survey 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), 

menyebutkan penyebab kemat�an bay� 
baru lah�r d� Indones�a, salah satunya 
asfiksia (27%) yang merupakan 
penyebab ke-2 kemat�an bay� baru lah�r 
setelah BBLR. 1,2

Asfiksia pada bayi baru lahir adalah 
dampak dar� kompl�kas� yang d�alam� 
selama persal�nan. Gawat jan�n selama 
persal�nan adalah merupakan bag�an 
dari proses terjadinya asfiksia bayi baru 
lah�r. Gawat jan�n adalah gangguan padaGawat jan�n adalah gangguan pada 
jan�n dapat terjad� pada masa antepartum 
atau �ntrapartum. Terjad� b�la jan�n t�dak 
mener�ma Oks�gen cukup, seh�ngga 
mengalam� h�poks�a. B�la t�dak d� 
lakukan penyelamatan akan berak�bat 
buruk. H�poks�a �alah keadaan jar�ngan 
yang kurang oks�gen. Tanpa oks�gen 
yang adekuat, denyut jantung jan�n 
keh�langan var�ab�l�tas dasarnya dan 
menunjukkan deseleras� (perlambatan) 
lanjut pada kontraks� uterus. B�la 
h�poks�a menetap, gl�kol�s�s (pemecahan 
glukosa) anaerob menghas�lkan asam 
laktat dengan pH jan�n yang menurun. 
Men�mbulkan brad�kard�a jan�n 
pers�sten ( denyut jantung jan�n < 100 
x/ men�t) yang b�la t�dak d�perba�k� 
akan men�mbulkan dekompres� respon 
fisiologis dan menyebabkan kerusakan 
permanen SSP dan organ la�n serta 
kemat�an. 3,4

Terdapat beberapa et�olog� 
(penyebab) dar� gawat jan�n.Faktor �bu 
ya�tu penurunan kemampuan membawa 
oks�gen �bu,  Anem�a, penurunan al�ran 
darah uter�n, pos�s� sup�ne atau h�potens� 
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la�n, preeclamps�a, h�pertens�. Faktor 
uteroplasenta antara la�n ,kontraks� 
uterus sepert� h�perst�mulas dan solus�o 
plasenta, d�sfungs� uteroplasental, 
�nfark plasental,kor�oamn�on�t�s,d�sf
ungs� plasental d�tanda� oleh IUGR, 
ol�goh�dramn�on. Faktor jan�n ya�tu, 
kompres� tal� pusat, ol�goh�dramn�on, 
prolaps tal� pusat, punt�ran tal� pusat. 3,5 

D�l�hat dar� paparan d� atas maka 
penel�t� tertar�k untuk melakukan 
penel�t�an stud� kasus pada salah satu 
�bu ham�l yang memer�ksakan d�r� d� 
Puskesmas II Denpasar T�mur. Adapun 
Judul penel�t�an �n� adalah : “Kaj�an 
Gawat Jan�n Pada Proses Persal�nan 
Kala I fase Laten”  Tujuan penel�t�an 
adalah untuk mengetahu� perkembangan 
kond�s� jan�n selama Persal�nan dan 
perkembangan kond�s� bay� baru lah�r. 

METODE 
Desa�n penel�t�an yang d�gunakan 

adalah stud� kasus ya�tu desa�n penel�t�an 
dengan cara mempelajar� suatu kejad�an 
masalah secara �ntens�f, terper�nc�, 
dan mendalam dalam jangka waktu 
lama dengan penar�kan kes�mpulan 
berdasarkan �nd�kator yang mendukung 
atau menghambat perubahan dar� 
var�abel pada masalah/kejad�an yang 
d�pelajar�. Pengamatan d�lakukan 
mula� dar� proses persal�nan. Data 
tentang keham�lan d�peroleh melalu� 
dokumentas� dan wawancara.   Adapun 
subjek penel�t�an yang d�gunakan adalah 
subjek tunggal dengan mult�kasus. 
Dalam penel�t�an �n� yang menjad� 
subjek tunggal adalah �bu �npartu “MK” 
umur 24 tahun mult�grav�da. Penel�t�an 
�n� d�laksanakan d� W�layah Puskesmas 
II Denpasar T�mur, �bu bertempat 
t�nggal d� Jalan Sandat No. 17, Denpasar 

T�mur. Metode pengumpulan data yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
wawancara terstruktur, wawancara 
mendalam, observas�/pengamatan, dan 
stud� dokumentas�. I�nstrumen yang 
d�gunakan adalah pedoman wawancara 
d�gunakan untuk mengumpulkan data 
subyekt�f �bu, pedoman pengumpulan 
data  untuk mengumpulkan data bay� 
baru lah�r. Tekn�k anal�s�s data yang 
d�gunakan adalah anal�s�s data kual�tat�f 
ya�tu upaya yang d�lakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorgan�sas�kan 
data,mem�lah-m�lahnya menjad� satuan 
yang dapat d�kelola, mencar� dan 
menemukan pola, menemukan apa 
yang pent�ng dan apa yang d�pelajar� 
serta memutuskan apa yang dapat 
d�gambarkan kepada orang la�n. 11,12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kondisi ibu dan 
Janin Selama Kehamilan 

Kond�s� �bu dan jan�n selama 
keham�lan d�amat� mula� us�a 
keham�lan 38 m�nggu. Ibu “MK” saaat 
�n� berus�a 24 tahun, HPHT tanggal 18 
Jun� 2012 (tafs�ran persal�nan ya�tu 25 
Maret 2013). Keham�lan pertama �bu 
mengalam� abortus bulan Desember 
2011 pada umur keham�lan 15 m�nggu 
dan �bu langsung d�kuret oleh dokter 
d� Kl�n�k. Ibu t�dak pernah mengalam� 
keluhan mengganggu aktifitasnya. 
Makan t�ga kal� sehar� dengan menu 
bervar�as� dengan pors� makan terd�r� 
dar� satu p�r�ng nas�, satu potong dag�ng/
�kan/telur, satu potong tempe/tahu, dan 
satu mangkok sayur. Ibu kadang-kadang 
makan buah dan t�dak ada pantangan 
makanan. Pola m�num �bu dalam satu 
har� ± 9 gelas a�r m�neral. Pola el�m�nas� 
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�bu terd�r� dar� buang a�r kec�l (BAK) 7-
8 kal�/har� dengan warna kun�ng jern�h, 
buang a�r besar (BAB) satu kal� sehar� 
dengan kons�stens� lembek. Ibu t�dur 
malam 7-8 jam/har� dan t�dur s�ang 
selama 1-2 jam.

Tabel 1
Has�l Pemer�ksaan Tanda V�tal, Berat 

Badan, T�ngg� Fundus Uter� (TFU), dan 
Denyut Jantung Jan�n (DJJ) Selama 

Keham�lan

Tanggal 

Us�a 
Keha-
m�lan 

(M�nggu) 

BB 
(Kg)

TD
(mmHg)

Nad�
(kal�/
mnt)

Res-
p�ras�
(kal�/
mnt)

Suhu
(o Celc�us) 

T.Fu 
( Cm)

DJJ
(kal�/
mnt)

15/01/13 30 58 110/70 80 20 36,5 28 135

15/02/13 34 60 110/70 70 20 36,6 32 142

2/03/13 36 61 120/80 70 20 36 33 144

14/03/13 38 62 130/70 70 20 36,4 32 144

Dapat d�l�hat pada tabel 1 bahwa 
selama keham�lan berat badan �bu 
men�ngkat dengan ba�k, Tanda v�tal 
mel�put� tekanandarah, nad�, resp�ras� 
serta suhu tubuh tampak mas�h 
dalam batas normal. Perkembangan 
keham�lan salah satunya dapat d�l�hat 
dar� pen�ngkatan berat badan. Has�l 
pemer�ksaan berat badan �bu pada umur 
keham�lan 38 m�nggu ya�tu 62 kg. 
Sampa� akh�r keham�lan �bu mengalam� 
pen�ngkatan berat badan h�ngga 12 kg. 
Berat badan �bu sebelum ham�l adalah 
50 kg dan berat badan terakh�r �bu 
saat ham�l ya�tu 62 kg dengan �ndeks 
masa tubuh (IMT) ya�tu 22,2 kg/m2. 
Ibu ham�l dengan IMT normal (19,8 
sampa� 26 kg/m2) d�rekomendas�kan 
mengalam� pen�ngkatan berat badan 
selama keham�lan ya�tu 11,5 – 16 kg atau 
men�ngkat 0,4 kg per m�nggu. Berart� hal 
�n� sesua� dengan teor� bahwa kena�kan 

berat badan �bu mas�h dalam batas 
normal d�mana selama ham�l kena�kan 
berat badan �bu sudah sesua� dengan 
berat badan yang d�rekomendas�kan.9

Has�l pemer�ksaan pengukuran 
t�ngg� fundus uter� dengan menggunakan 
p�ta ukur d�peroleh has�l ya�tu 32 cm 
dan pada pemer�ksaan sebelumnya 
33 cm. Has�l pengukuran t�ngg� 
fundus uter� dengan menggunakan 
p�ta ukur yang normal seharusnya 
mempunya� perbedaan ± 1-2 cm dengan 
umur keham�lan. Pada m�nggu ke-
38 sampa� ke-40, t�ngg� fundus turun 
karena jan�n mula� masuk ke p�ntu atas 
panggul (lightening). Pengukuran t�ngg� 
fundus uter� dengan menggunakan 
p�ta ukur mengalam� penurunan 1 
cm dar� pemer�ksaan sebelumnya. 
Berdasarkan teor� yang ada, penurunan 
t�ngg� fundus uter� tersebut normal 
pada umur keham�lan d�atas 38 m�nggu 
karena jan�n mula� masuk ke p�ntu atas 
panggul(lightening).Has�l pengukuran 
tersebut menunjukkan perkembangan 
jan�n selama keham�lan mas�h dalam 
batas normal. 9

Kond�s� jan�n selama keham�lan 
dalam keadaan normal d�mana dapat 
d�l�hat dar� pemer�ksaan denyut jantung 
jan�n. N�la� normal denyut jantung jan�n 
antara 120-160kal�/men�t (Sa�fudd�n, 
dkk., 2009). Has�l pengh�tungan denyut 
jantung jan�n ya�tu 144 kal�/men�t 
teratur menunjukkan denyut jantung 
jan�n normal dan menunjukkan adanya 
perkembangan jan�n.  9

Kejadian Gawat Janin Selama Proses 
Persalinan Kala Satu Fase Laten

Ibu “MK” datang ke b�dan prakt�k 
mand�r� (BPM) tanggal 17 Maret 2013 
pukul 13.30 WITA bersama suam� 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2013 : 199 - 205



203

untuk bersal�n karena �bu mengalam� 
tanda-tanda persal�nan ya�tu sak�t perut 
h�lang t�mbul. Kontraks� sebanyak 2 kal� 
dalam 10 men�t duras� 30 det�k, DJJ 146 
kal�/men�t teratur. Pukul 13.40 WITA 
d�lakukan pemer�ksaan dalam dengan 
has�l vulva dan vag�na normal, pors�o 
lunak, pembukaan 2 cm, pen�p�san 25 
%, selaput ketuban utuh, teraba kepala, 
denom�nator belum jelas, moulage 
0, penurunan hodge II, t�dak teraba 
bag�an kec�l dan tal� pusat (ttbk/tp). 
Pemer�ksaan anus t�dak ada haemorhoid. 
Pada pemer�ksaan ekstrem�tas t�dak 
ada oedema, t�dak ada varises, warna 
kuku jari merah muda, dan refleks 
patella pos�t�f. Anal�sa yang dapat 
d�tegakkan berdasarkan data d�atas ya�tu 
G2P0010 umur keham�lan 38 m�nggu 6 
har� presentas� kepala U punggung k�r� 
tunggal h�dup �ntrauter�ne + partus kala 
I fase laten. Pemantauan kesejahteraan 
�bu mel�put� pemantauan tekanan darah 
set�ap 4 jam, nad� set�ap satu jam, 
suhu set�ap dua jam, el�m�nas�, dan 
h�dras�. Pemantauan kesejahteraan jan�n 
mel�put� pemer�ksaan DJJ set�ap satu 
jam, pemer�ksaan penyusupan kepala 
jan�n, dan pemer�ksaan selaput ketuban 
d�lakukan set�ap empat jam atau saat 
melakukan pemer�ksaan dalam. 
Pemantauan kemajuan persal�nan 
yang d�lakukan adalah pembukaan 
dan penurunan yang d�lakukan set�ap 
empat jam atau pada saat melakukan 
pemer�ksaan dalam serta pemantauan 
kontraks� set�ap empat jam. 

Ber�kut d�saj�kan berturut-turut 
gambar perkembangan kond�s� jan�n dan 
kontraks� uterus selama kala I fase laten 
dar� pukul 14.40 w�ta  sampa� dengan 
20.40 w�ta

Table 2
Perkembangan kond�s� 
denyut jantung jan�n

Pada tabel 2, Tampak per-
kembangan denyut jantung jan�n 
menurun (d� bawah batas normal) secara 
t�ba t�ba 

Tabel 3
Perkembangan Kontraks� uterus 

selama Persal�nan Kala I Fase Laten

Pada tabel 3 tampak perkembangan 
konraks� uterus mas�h dalam batas 
normal. 

Pada tabel 2 tampak bahwa 
selama pemantauan kesejahteraan 
jan�n d�dapatkan has�l pemer�ksaan DJJ 
pada pukul 14.40 WITA sampa� pukul 
19.40 WITA dalam kond�s� normal. 
Setelah d�pantau leb�h lanjut sempat 
terjad� pen�ngkatan DJJ dan pukul 
20.40 WITA t�ba-t�ba DJJ menurun 
ya�tu 95 kal�/men�t t�dak teratur dan 
�tu menandakan bay� mengalam� gawat 
jan�n. Kond�s� denyut jantung jan�n 
yang mencapa� 95 kal� per men�t dan 

Berikut disajikan berturut - turut gambar perkembangan kondisi janin dan 

kontraksi uterus selama kala I fase laten dari pukul 14.40 wita  sampai dengan 

20.40 wita 

Table 2 

Perkembangan kondisi denyut jantung janin 

 

 

Pada tabel 2, Tampak perkembangan denyut jantung janin menurun ( di bawah 

batas normal ) secara tiba tiba  

 

Tabel 3 

Perkembangan Kontraksi uterus selama Persalinan Kala I Fase Laten 

 

Pada tabel 3 tampak perkembangan konraksi uterus masih dalam batas normal.  

Pada tabel 2 tampak bahwa selama pemantauan kesejahteraan janin didapatkan 

hasil pemeriksaan DJJ pada pukul 14.40 WITA sampai pukul 19.40 WITA dalam 

kondisi normal. Setelah dipantau lebih lanjut sempat terjadi peningkatan DJJ dan 

pukul 20.40 WITA tiba-tiba DJJ menurun yaitu 95 kali/menit tidak teratur dan itu 

menandakan bayi mengalami gawat janin. Kondisi denyut jantung janin yang 

mencapai 95 kali per menit dan tidak teratur membuat bidan segera mengambil 

tindakan. Asuhan pertama yang diberikan dengan melakukan resusitasi intrauterin 

yaitu memposisikan ibu miring kiri, kemudian memberikan ibu oksigen melalui 

nasal kanul sebanyak 6 liter/menit, dan dilakukan pemasangan infus dextrose 5% 

dengan tetesan 24 kali/menit. Setelah dilakukan evaluasi resusitasi intrauterin 

selama 5 menit, ternyata DJJ tidak membaik dan hasilnya tetap seperti 

pemeriksaan sebelumnya. Pada tabel 3, tampak perkembangan kontraksi uterus 

selama kasus dipantai di BPM. Perkembangan kontraksi tampak masih dalam 

batas normal. Walaupun kontraksi uterus dalam batas normal, namun karena DJJ 

tidak membaik setelah dilakukan resusitasi, selanjutnya ibu di rujuk ke RS. Ibu 

dirujuk dengan diagnosa G2P0010 umur kehamilan 38 minggu 6 hari presentasi 
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t�dak teratur membuat b�dan segera 
mengamb�l t�ndakan. Asuhan pertama 
yang d�ber�kan dengan melakukan 
resus�tas� �ntrauter�n ya�tu mempos�s�kan 
�bu m�r�ng k�r�, kemud�an member�kan 
�bu oks�gen melalu� nasal kanul 
sebanyak 6 l�ter/men�t, dan d�lakukan 
pemasangan �nfus dextrose 5% dengan 
tetesan 24 kal�/men�t. Setelah d�lakukan 
evaluas� resus�tas� �ntrauter�n selama 
5 men�t, ternyata DJJ t�dak memba�k 
dan has�lnya tetap sepert� pemer�ksaan 
sebelumnya. Pada tabel 3, tampak 
perkembangan kontraks� uterus selama 
kasus d�panta� d� BPM. Perkembangan 
kontraks� tampak mas�h dalam batas 
normal. Walaupun kontraks� uterus 
dalam batas normal, namun karena 
DJJ t�dak memba�k setelah d�lakukan 
resus�tas�, selanjutnya �bu d� rujuk 
ke RS. Ibu d�rujuk dengan d�agnosa 
G2P0010 umur keham�lan 38 m�nggu 6 
har� presentas� kepala U punggung k�r� 
tunggal h�dup + partus kala I fase laten 
dengan gawat jan�n. D� RS rujukan �bu 
d�lakukan sectio caesarea . 

Gawat pada �bu MK terjad� ak�bat 
adanya bel�tan tal� pusat. Struktur tal� 
pusat normal terd�r� dar� dua arter� 
umb�l�kal�s, dan satu vena umb�l�kal�s 
yang d�kel�l�ng� oleh wharton jelly 
lap�san luar, dan lap�san tunggal selaput 
amn�on. Arter� tal� pusat t�mbul dar� 
aorta embr�o setelah berd�ferens�as� 
dan mengalam� pertumbuhan, mereka 
menjad� cabang-cabang arter� �l�aka 
�nterna pada jan�n. Tal� pusat dan 
jar�ngan penyusunnya terd�r� dar� : 
lap�san luar amn�on, wharton’s jelly, 
dua arter� umb�l�kal�s dan satu vena 
umb�l�kal�s, yang d�rancang untuk 
mel�ndung� al�ran darah ke jan�n selama 
masa keham�lan sampa� aterm. Lap�san 

luar amn�on dapat mengatur tekanan 
fluida di dalam tali pusat. Wharton’s 
jelly d��s� ca�ran jelly untuk mencegah 
kompres� pembuluh darah. Al�ran 
darah d�atur oleh otot polos d� sek�tar 
arter� yang bercampur dengan kolagen 
berdasarkan matr�ks ekstraseluler. Tal� 
pusat berfungs� untuk mengal�rkan 
darah ke jan�n untuk pertumbuhan dan 
perkembangan jan�n.6,7  Bel�tan tal� pusat 
menyebabkan terganggunya al�ran darah 
dar� �bu ke jan�n. Jan�n t�dak mener�ma 
Oks�gen cukup, seh�ngga mengalam� 
h�poks�a. B�la t�dak d� lakukan 
penyelamatan akan berak�bat buruk. 
H�poks�a �alah keadaan jar�ngan yang 
kurang oks�gen. Tanpa oks�gen yangTanpa oks�gen yang 
adekuat, denyut jantung jan�n keh�langan 
var�ab�l�tas dasarnya dan menunjukkan 
deseleras� (perlambatan) lanjut pada 
kontraks� uterus. B�la h�poks�a menetap, 
gl�kol�s�s (pemecahan glukosa) anaerob 
menghas�lkan asam laktat dengan pH 
jan�n yang menurun. Men�mbulkan 
brad�kard�a jan�n pers�sten ( denyut 
jantung jan�n < 100 x/ men�t) yang b�la 
t�dak d�perba�k� akan men�mbulkan 
dekompresi respon fisiologis dan 
menyebabkan kerusakan permanen SSP 
dan organ la�n serta kemat�an. 3,4

Perkembangan kondisi Bayi Baru 
Lahir 

Bay� lah�r pukul 22.10 WITA 
segera menang�s, gerakan akt�f, 
APGAR score8-9, jen�s kelam�n 
perempuan, terdapat bel�tan tal� pusat, 
dan warna a�r ketuban h�jau keruh. 
Mesk�pun pada saat persal�nan d�temu� 
ketuban �bu berwarna h�jau keruh, 
bay� t�dak d�lakukan resus�tas� karena 
bay� dapat menang�s spontan. Setelah 
bay� mendapatkan penanganan bay� 
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baru lah�r maka d�lanjutkan dengan 
perawatan bay� 1 jam pertama yang 
d�lakukan oleh dokter anak. Has�l 
pemer�ksaan yang d�dapat ya�tu keadaan 
umum bay� ba�k, tang�san kuat, gerakan 
akt�f, warna kul�t kemerahan, turgor 
kul�t normal, heart rate (HR) 142 kal�/
men�t, respiration rate (RR) 48 kal�/
men�t, suhu 37,2 0C, berat badan bay� 
2900 gram, dan kebers�han daerah 
mata bers�h. Dapat d�tegakkan anal�sa 
berdasarkan pemer�ksaan yang telah 
d�lakukan ya�tu Bay� “Ny. MK” umur 1 
jam lah�r perabdom�nal + neonatus aterm 
v�gorous baby dalam masa adaptas�. 
Bay� d�ber�kan perawatan tal� pusat, 
d�sunt�kkan v�tam�n K 1 mg, d�ber�kan 
salep mata, dan kehangatan bay� d�jaga 
dengan menggunakan paka�an lengkap 
bay� d�serta� dengan sel�mut bay� dan 
juga top�. Ket�ka terdeteks� mengalam� 
gawat jan�n, �bu MK telah mendapatkan 
resus�tas� �ntra uter�n. Suatu prosedur 
t�ndakan untuk men�ngkatkan al�ran 
darah dan O2 dar� �bu ke jan�n. Setelah 
�tu d�lanjutkan dengan rujukan, serta 
penatalaksanaan d�tempat rujukan yang 
sesua� dengan protap/standar. Gawat 
jan�n selama proses persal�nan, j�ka 
memperoleh penanganan yang tepat, 
mencegah kejad�an  kemat�an jan�n 
maupun bay�.8,9,10

SIMPULAN DAN SARAN 
Perkembangan Kond�s� �bu MK 

dan jan�n selama proses keham�lan 
dalam batas normal.  Gawat jan�n 
pada �bu MK selama proses persal�nan 
d�sebabkan oleh karena adanya bel�tan 
tal� pusat, seh�ngga menganggu s�rkulas� 
uteroplasenta.  Gawat jan�n selama 
proses persal�nan, apab�la mendapat 
penatalaksanaan yang tepat, mencegah 
terjad�nya kemat�an jan�n / bay�. Set�ap 

petugas kesehatan d�harapkan tetap 
men�ngkatkan/ menjaga  kompetens� 
yang ba�k dalam melakukan deteks� d�n� 
kompl�kas� keham�lan, persal�nan.  
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