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Editorial
Masalah kesehatan yang d�sebabkan oleh per�laku masyarakat d� Indones�a mas�h 

t�ngg�. Salah satunya adalah, semak�n men�ngkatnya kasus Human Imunodef�c�ency 
V�rus/Aqua�red Immune Def�c�ency Syndrome (HIV/AIDS) d� Indones�a,  khususnya 
d� Prov�ns� Bal�. Penularan HIV AIDS sebenarnya b�sa d�cegah, apab�la masyarakat 
paham dengan cara penularan serta cara pencegahannya. Masalah tersebut yang 
menar�k untuk d�tel�t� oleh N� LG Wahyun�ngs�h dkk yang menel�t� tentang hubungan 
pengetahuan wan�ta pekerja seks tentang Human Imunodef�c�ency V�rus/Aqua�red 
Immune Def�c�ency Syndrome dengan kepatuhan penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a, G.A. Sr� Adnyan�, dkk menel�t� tentang hubungan pengetahuan orang tua tentang 
perawatan bay� dengan s�kap dalam member�kan perawatan bay� pada �bu dengan HIV 
dan AIDS, N� Wayan Kr�syant� Adnyan�, dkk. menel�t� tentang  Hubungan pengetahuan 
wan�ta pekerja seks tentang voluntary counsel�ng and test�ng (VCT) dengan s�kap 
melakukan VCT. Made W�d� Gunapr�a Darmapatn� juga mencoba mengulas tentang 
�mplementas� �ntegras� program penularan HIV dar� �bu ke anak, seh�ngga semak�n 
memperkaya ulasan tentang masalah tersebut. 

D�samp�ng masalah HIV /AIDS, masalah asuhan persal�nan dan kompl�kas�nya 
juga menjad� salah satu top�k yang menar�k untuk d�tel�t�. Angka kemat�an �bu d� 
Indones�a mas�h t�ngg�, per�ode persal�nan adalah termasuk masa rawan terjad�nya 
kompl�kas� seh�ngga men�mbulkan kemat�an �bu. N� Luh Sumad�, dkk menel�t� tentang 
faktor r�s�ko yang berhubungan dengan kejad�an Ketuban Pecah D�n�, N� Made Bud� 
Wahyun� dkk, menel�t� tentang pengaruh dukungan suam� terhadap lama persal�nan 
kala II, dan N� Ketut Somoyan�, dkk menel�t� tentang gambaran kemajuan persal�nan 
pada �bu bersal�n yang d�ber�kan susu kedela� dengan susu formula. 

Metode natural dalam asuhan keb�danan saat �n� semak�n menar�k untuk d� 
terapkan oleh masyarakat. G.A.Nov�a Dew� mengkaj� tentang  H�pnos�s pada keham�lan, 
persal�nan dan per�ode pasca natal dapat mencegah depres� pasca melah�rkan. 

Kaj�an tentang metode pembelajaran juga d�tamp�lkan dalam art�kel �n�. Jurnal 
�lm�ah keb�danan menamp�lkan art�kel tentang penel�t�an t�ndakan kelas. Art�kel 
�n� akan memperkaya wawasan dosen untuk men�ngkatkan kwal�tas pembelajaran.  
N� Komang L�ndayan� dkk, menel�t� tentang hubungan gaya belajar dengan has�l 
belajar asuhan persal�nan normal. N� Komang Erny Ast�t� menel�t� tentang pengaruh 
pembelajaran kontekstual terhadap mot�vas� belajar. 

Harapan kam�, semoga pemuatan art�kel tentang upaya mengupas per�laku 
masyarakat dalam mencegah penyak�t, dan berbaga� kaj�an tentang asuhan pada masa 
persal�nan, serta berbaga� art�kel t�ndakan kelas dapat memperkaya khazanah para 
pembaca, serta mem�cu para pembaca untuk meng�r�m art�kelnya ke Jurnal Ilm�ah 
Keb�danan.
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IMPLEMENTASI INTEGRASI PROGRAM 
PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK

PADA PELAYANAN KIA

Made Widhi Gunapria Darmapatni1

Abstract. The Human Immunodeficiency Virus is one of the primary problem 
of health and contigious illness which is influenced the death of mother and 
child. This infection is preventable by comprehensive and effective through four 
pillar (4 prong) which will be integrated in health facility service. This article 
aimed for describing the development prevention mother to child transmission 
program and also it is implementation in health facility service. This working 
paper is recommended the importance of internal preparation, referral system 
and monitoring before doing the integration of both programs then any obstacles 
solved and the realization will be more optimum. 

Keywords : Integration, Prevention mother to child transmission

Abstrak. Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan salah satu masalah 
utama kesehatan sekal�gus penyak�t  yang dapat mempengaruh� kemat�an �bu dan 
anak. Infeks� �n� dapat d�cegah secara komprehens�f dan efekt�f melalu� empat 
p�lar (�� prong) yang d��ntegras�kan dalam pelayanan fas�l�tas kesehatan. Art�kel 
�n� bertujuan member�kan menggambarkan pengembangan program pencegahan 
penularan HIV dar� �bu kepada anak dan �mplementas�nya dalam pelayanan 
kesehatan. Art�kel �n�  merekomendas�kan pent�ngnya pers�apan �nternal, s�stem 
rujukan, dan pemantauan sebelum melakukan �ntegras� kedua program seh�ngga 
set�ap hambatan dapat d�pecahkan dan real�sas�nya akan leb�h opt�mal.

Kata kunci : �ntegras�, pencegahan penularan �bu ke anak

1, Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar

Pendahuluan 

Millennium Development Goals (MDGs) 
meng�syaratkan semua negara d� dun�a 
untuk memerang� penularan HIV-AIDS. 
Laporan UNAIDS tahun 2012, terdapat 
3�� juta orang dengan HIV d� dun�a, 50% 
d�antaranya perempuan dan 2,1 juta 
anak us�a d� bawah 15 tahun. Jumlah 
perempuan ter�nfeks� HIV dar� tahun 
ke tahun semak�n men�ngkat, se�r�ng 

dengan men�ngkatnya perempuan yang 
berper�laku ber�s�ko dan jumlah lak�-
lak� yang melakukan hubungan seksual 
yang t�dak aman kemud�an menularkan 
pada pasangannya. Penularan dar� �bu 
ke anak sudah mencapa� 2,6 persen dar� 
seluruh kasus HIV-AIDS d� Indones�a 
dan leb�h dar� 90% kasus anak ter�nfeks� 
HIV tertular dar� �bunya.1 R�s�ko 
penularan HIV pada �bu yang t�dak 
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mendapatkan penanganan pencegahan 
saat ham�l d�perk�rakan sek�tar 15-
��5%. R�s�ko penularan 15-30% terjad� 
pada saat ham�l dan bersal�n, sedangkan 
pen�ngkatan r�s�ko transm�s� HIV 
sebesar 10-20% dapat terjad� pada masa 
n�fas dan menyusu�.1,2 
Pengendal�an penularan HIV-
AIDS pada perempuan, anak, dan 
keluarga menjad� semak�n pent�ng 
dan t�dak dapat d�p�sahkan dar� 
program penanggulangan HIV-AIDS 
secara umum. Strateg� Nas�onal 
penanggulangan HIV 2007-2010 
bahkan menegaskan bahwa Pencegahan 
Penularan HIV dar� Ibu ke Bay� (PPIA) 
merupakan sebuah program pr�or�tas.3 

D� negara maju r�s�ko anak tertular HIV 
dar� �bu dapat d�tekan h�ngga kurang dar� 
2 % karena tersed�anya �ntervens� PPIA 
dengan layanan yang opt�mal seh�ngga 
men�ngkatkan tes HIV dan konsel�ng 
d� layanan antenatal dan persal�nan. 
Namun d� negara berkembang atau 
negara m�sk�n, dengan m�n�mnya akses 
�ntervens�, r�s�ko penularan mas�h 
berk�sar antara 20% dan 50%.1

D� Indones�a, sejauh �n� fas�l�tas 
pelayanan PPIA mas�h jauh dar� 
memada�. Data bulan Jun� tahun 2012, 
menunjukkan baru ada 9�� fas�l�tas 
pelayanan kesehatan (85 Rumah Sak�t dan 
9 Puskesmas) yang menyelenggarakan 
pelayanan PPIA. Dem�k�an pula untuk 
cakupan pelayanannya mas�h rendah, 
yakn� baru mencakup 28.31�� �bu ham�l 
yang d�lakukan konsel�ng dan tes 
HIV d�mana 812 d�antaranya pos�t�f, 
sementara �bu ham�l yang mendapatkan 
ARV berjumlah 685 orang dan jumlah 
bay� yang mendapatkan ARV prof�laks�s 
sebanyak 752 orang.1 

Berka�tan dengan permasalahan d�atas, 
maka program PPIA merupakan 
hal yang t�dak b�sa d�tunda lag� j�ka 
k�ta t�dak �ng�n keh�langan generas� 
karena ter�nfeks� HIV. Dalam upaya 
men�ngkatkan cakupan dan pelayanan 
PPIA, perlu d�lakukan pengembangan 
fas�l�tas dan pelayanan PPIA. Integras� 
layanan PPIA dalam paket layanan KIA 
d�harapkan mampu menurunkan jumlah 
�nfeks� baru, mengurang� st�gma dan 
d�skr�m�nas� serta menurunkan kemat�an 
ak�bat AIDS. Tul�san �n� d�harapkan 
member�kan �nformas� terka�t program 
PPIA ter�ntegras� pada layanan KIA 
dan rev�ew keberhas�lan dar� beberapa 
negara yang telah menerapkannya. 

Pembahasan 

PPIA merupakan bag�an dar� upaya 
pengendal�an HIV-AIDS dan �nfeks� 
menular seksual sekal�gus program 
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 
Inovas� Layanan Komprehens�f Ber-
kes�nambungan (LKB) HIV-AIDS 
dan IMS menempatkan layanan PPIA 
ter�ntegras� dalam layanan KIA, KB, 
kesehatan reproduks�, dan kesehatan 
remaja pada set�ap jenjang pelayanan 
kesehatan. Integras� PPIA d� pelayanan 
KIA tentunya akan sal�ng mendukung, 
terutama pencegahan penularan HIV 
dar� �bu ke anak pada daerah-daerah 
ber�s�ko t�ngg�.1,��

Melalu� pelayanan PPIA ter�nte-
gras� d�harapkan semua perempuan 
yang datang pada pelayanan KIA 
mendapatkan �nformas� terka�t 
reproduks� sehat, penyak�t IMS/ HIV, 
dan pencegahan penularan HIV dar� 
�bu ke anak ba�k selama keham�lan, 
persal�nan, dan menyusu�. Tes HIV, 
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skr�n�ng IMS, dan tes s�f�l�s merupakan 
pemer�ksaan yang waj�b d�tawarkan 
kepada semua �bu ham�l pada daerah 
ep�dem� HIV meluas dan terkonsentras� 
yang datang ke layanan KIA/KB. D� 
layanan KIA, tes HIV, skr�n�ng IMS, 
dan tes s�f�l�s d�tawarkan sebaga� bag�an 
dar� paket asuhan antenatal terpadu 
mula� kunjungan antenatal pertama 
h�ngga menjelang persal�nan. Apab�la 
�bu menolak untuk d�tes HIV, petugas 
dapat melaksanakan konsel�ng pra-tes 
HIV atau merujuk ke layanan konsel�ng 
dan test�ng sukarela. Konsel�ng pasca 
tes HIV bag� �bu yang has�l tesnya 
pos�t�f, sedapat mungk�n d�laksanakan 
bersamaan (couple conselling), termasuk 
pember�an kondom sebaga� alat 
pencegahan penularan IMS dan HIV.1,��,5 

Tentunya part�s�pas� lak�-lak�, p�hak 
swasta serta LSM sangat d�harapkan 
dalam mendukung keberhas�lan PPIA.5 
Kementr�an Kesehatan mencanangkan 
bahwa pelaksanaan PPIA berpegangan 
pada �� p�lar yang d�kenal dengan �� 
prong, ya�tu: 1,5

1) Pencegahan penularan HIV pada 
perempuan us�a reproduks� (15-��9 
tahun)
Pencegahan pr�mer �n� bertujuan 
mencegah penularan HIV dar� �bu ke 
anak secara d�n�, ya�tu ba�k sebelum 
terjad�nya per�laku hubungan seksual 
ber�s�ko atau b�la terjad� per�laku 
seksual ber�s�ko maka penularan 
mas�h b�sa d�cegah, termasuk 
mencegah �bu ham�l agar t�dak tertular 
oleh pasangannya yang ter�nfeks� 
HIV. Keg�atan yang dapat d�lakukan 
pada pencegahan pr�mer adalah 
mengadakan Komun�kas�, Informas� 
dan Edukas� (KIE) tentang HIV-

AIDS dan Kesehatan Reproduks�, 
ba�k secara �nd�v�du maupun 
kelompok guna men�ngkatkan 
kesadaran masyarakat tentang cara 
mengh�ndar� penularan HIV dan 
IMS. Informas� tentang pencegahan 
penularan HIV dar� �bu ke anak 
juga pent�ng d�sampa�kan kepada 
masyarakat luas seh�ngga dukungan 
masyarakat kepada �bu dengan HIV 
dan keluarganya semak�n kuat. 
Pelaksanaannya mel�batkan petugas 
lapangan sebaga� pember� �nformas� 
pencegahan HIV dan IMS dan 
membantu kl�en mendapatkan akses 
layanan konsel�ng dan tes HIV.

2) Pencegahan keham�lan yang t�dak 
d�rencanakan pada perempuan HIV 
pos�t�f
Perempuan dengan HIV berpotens� 
menularkan v�rus kepada bay� 
yang d�kandungnya selama ham�l, 
oleh karena �tu ODHA perempuan 
d�sarankan untuk mendapatkan akses 
layanan yang menyed�akan �nformas� 
dan sarana kontraseps� yang aman dan 
efekt�f untuk mencegah keham�lan 
yang t�dak d�rencanakan. Beberapa 
keg�atan yang dapat d�lakukan 
adalah mengadakan KIE tentang 
HIV-AIDS dan per�laku seks aman, 
menjalankan konsel�ng dan tes HIV 
untuk pasangan, melakukan upaya 
pencegahan dan pengobatan IMS, 
melakukan promos� penggunaan 
kondom, member�kan konsel�ng 
pada perempuan dengan HIV untuk 
�kut KB dan menggunakan metode 
kontraseps� yang tepat, member�-
kan konsel�ng dan memfas�l�tas� 
perempuan dengan HIV yang �ng�n 
merencanakan keham�lan.

Made Widhi Gunapria Darmapatni (Implementasi integrasi program...) 
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3) Pencegahan penularan HIV dar� �bu 
ham�l ke bay� yang d�kandungnya
Strateg� pencegahan penularan HIV 
pada �bu ham�l yang telah ter�nfeks� 
HIV �n� merupakan �nt� dar� 
keg�atan PPIA. Pelayanan KIA yang 
komprehens�f mencakup keg�atan 
sebaga� ber�kut: layanan ANC 
terpadu termasuk penawaran dan 
tes HIV, d�agnos�s HIV, pember�an 
terap� ant�retrov�ral, persal�nan 
yang aman, tatalaksana pember�an 
makanan bag� bay� dan anak, 
menunda dan mengatur keham�lan, 
pember�an prof�laks�s ARV pada 
anak, pemer�ksaan d�agnost�k HIV 
pada anak. Komb�nas� keg�atan 
tersebut merupakan strateg� yang 
pal�ng efekt�f untuk meng�dent�f�kas� 
perempuan yang ter�nfeks� HIV serta 
mengurang� r�s�ko penularan HIV dar� 
�bu ke anak pada per�ode keham�lan, 
persal�nan dan pasca kelah�ran.

��) Dukungan ps�kolog�s, sos�al, dan 
perawatan kesehatan selanjutnya 
kepada �bu yang ter�nfeks� HIV dan 
bay� serta keluarganya
Dukungan ps�kolog�s, sos�al, 
dan perawatan sepanjang waktu 
d�butuhkan meng�ngat adanya 
masalah st�gma dan d�skr�m�nas� 
kepada ODHA. Faktor kerahas�aan 
status HIV �bu sangat pent�ng d�jaga. 
Dukungan juga harus d�ber�kan 
kepada anak dan keluarganya, 
seh�ngga �bu mampu bers�kap 
opt�m�s dan bersemangat meng�s� 
keh�dupannya. Bert�ndak b�jaksana 
dan pos�t�f menjaga kesehatan d�r� 
dan anaknya, serta berper�laku sehat 
agar t�dak terjad� penularan HIV dar� 
d�r�nya ke orang la�n.

Keuntungan integrasi PPIA di 
pelayanan KIA

D�l�hat dar� seg� efekt�f�tas, PPIA 
dan pelayanan KIA mem�l�k� tujuan 
dan sasaran yang sama ya�tu �bu dan 
bay� seh�ngga melalu� �ntegras� kedua 
program �bu ham�l dengan res�ko 
HIV akan terdeteks� leb�h d�n� dan 
mem�n�mal�sas� t�ngkat penularan dar� 
�bu ke anak.1,��,5 Potens� �nfrastruktur 
jejar�ng pelayanan KIA yang telah ada 
akan memudahkan dalam menjar�ng 
sasaran yang ber�s�ko. Sela�n �tu, s�stem 
pencatatan dan pelaporan terpadu dalam 
pelayanan KIA sangat mendukung 
dalam proses meng�dent�f�kas� apakah 
sasaran termasuk kelompok ber�s�ko 
atau t�dak. Integras� PPIA d� pelayanan 
KIA juga d�pandang ef�s�en dar� seg� 
tenaga dan dana. Petugas pelaksana 
cukup oleh pemegang program KIA 
yang sudah mendapat pelat�han PPIA 
sebelumnya, menumbuhkan rasa sal�ng 
percaya antara petugas dan pas�en yang 
berdampak pada kelanjutan �ntervens�. 
PPIA ter�ntegras� d� pelayanan KIA 
menawarkan paket pelayanan yang 
menyeluruh tanpa harus datang ke kl�n�k 
la�nnya seh�ngga pas�en menjad� leb�h 
mudah dan menghemat waktu. Melalu� 
program �n�, koord�nas� keg�atan 
KIA dan PPIA dapat d�lakukan pada 
jejar�ng �nternal pelayanan kesehatan 
secara leb�h komprehens�f dengan 
tetap memperhat�kan peran pendukung 
sepert� LSM, tokoh masyarakat, dan 
tokoh agama.5 
Pengembangan pendekatan Konsel�ng 
dan tes HIV melalu� Konsel�ng dan Tes 
atas In�s�as� Petugas Kesehatan (KTIP) 
akan berkontr�bus� terhadap �ntegras� 
kedua program. Prosedur pelaksanaan 
tes darah secara KTIP dapat d�awal� 
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proses konsel�ng prates secara s�ngkat 
bahkan konsel�ng t�dak d�anggap 
waj�b untuk d�lakukan. Konsel�ng 
tetap d�perlukan bag� mereka yang 
membutuhkan dan memerlukan d�rujuk 
kepada konselor yang berpengalaman 
dengan tetap memperhat�kan “3 C” 
ya�tu Counselling, Confidentiality, dan 
informed consent. 1,��

Kendala integrasi PPIA di pelayanan 
KIA

Dalam kenyataannya program �ntegras� 
PPIA d� pelayanan KIA mas�h 
menemukan berbaga� kendala. Mas�h 
banyak faktor yang perlu d�pers�apkan 
dan d�t�ngkatkan seh�ngga program 
�n� dapat tereal�sas� secara opt�mal. 
D�l�hat dar� sudut SDM, �ntegras� kedua 
program membutuhkan tenaga kesehatan 
teramp�l yang memerlukan pelat�han dan 
pemb�naan yang berkelanjutan.1,�� Mas�h 
adanya st�gmat�sas� dan d�skr�m�nas� d� 
l�ngkungan pelayanan kesehatan dan 
rendahnya mon�tor�ng menjad� hambatan 
yang t�dah mudah d�selesa�kan.6 Beg�tu 
juga dengan sarana dan prasarana, 
terutama pers�apan laborator�um dan 
med�a komun�kas� untuk konsel�ng pra 
dan pasca tes HIV harus mendapatkan 
perhat�an khusus. Kendala la�n adalah 
adanya pen�ngkatan beban kerja 
d�serta� keg�atan pencatatan pelaporan 
leb�h banyak dan kompleks tentunya 
memerlukan pers�apan manajemen yang 
leb�h matang.��,5 

Review keberhasilan integrasi PPIA 
di pelayanan KIA

Dalam program Pathf�nder Internas�onal 
yang memperkenalkan �ntegras� PPIA 
d� pelayanan KIA d� Kenya, d�temukan 
adanya pen�ngkatan pemanfaatan 

pelayanan antenatal terpadu termasuk 
pener�maan konsel�ng dan test HIV serta 
terap� ARV pada �bu ham�l. Ada beberapa 
kunc� sukses yang melatarbelakang� 
keberhas�lan �ntegras� kedua program 
�n� antara la�n promos�/kampanye PPIA 
d�lakukan oleh petugas dan anggota 
masyarakat khususnya tokoh agama. 
Pelat�han PPIA dalam pelayanan KIA 
menghad�rkan prakt�s� t�dak hanya d� 
dalam neger� namun juga luar neger�. 
Sela�n �tu pengembangan dan penguatan 
s�stem rujukan dua arah antara tenaga 
kesehatan dan fas�l�tas kesehatan 
mendapatkan perhat�an khusus.7 
Serupa dengan keberhas�lan tersebut 
�ntegras� PPIA d� pelayanan KIA d� 
Mozamb�que selama 3 tahun, 
menunjukkan pen�ngkatan yang 
s�gn�f�kan dar� ketersed�aan fas�l�tas 
menyed�a layanan test HIV dan konsel�ng 
d� t�ngkat pelayanan dasar. ODHA yang 
terdaftar dalam program HIV-AIDS 
dan menggunakan terap� ARV mak�n 
men�ngkat. Sela�n �tu rata-rata waktu 
yang d�butuhkan untuk melakukan test 
HIV d�temukan leb�h cepat yang d��kut� 
pen�ngkatan kepatuhan dalam terap� ARV. 
Pendekatan �ntegras� memungk�nkan 
s�stem pelayanan dasar untuk menjar�ng 
leb�h banyak pas�en HIV d� masyarakat. 
Pen�ngkatan jumlah penyed�a layanan 
ART mampu mengurang� kerug�an to 
follow up, dan dapat mencapa� daerah 
geograf� yang sul�t d�band�ngkan 
model vert�kal. Integras� kedua 
program, berdampak pada rehab�l�tas� 
�nfrastruktur pelayanan, penguatan 
pengawasan dan s�stem rujukan. Sela�n 
�tu, menumbuhkan hubungan yang leb�h 
ba�k antara jejar�ng pelayanan kesehatan 
yang dapat memperkuat s�stem PHC 
yang leb�h luas. Penel�t�an la�n juga 
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menemukan bahwa peran manajemen 
dalam fas�l�tas pelayanan kesehatan 
sangat besar. Adanya pengaturan 
beban kerja yang opt�mal, pen�ngkatan 
mot�vas�, s�kap dan adanya superv�s� 
yang berkes�nambungan merupakan 
kunc� keberhas�lan �ntegras� PPIA d� 
pelayanan KIA.8

Kesimpulan dan saran 

Integras� PPIA d� pelayanan kesehatan 
d�rasakan sangat perlu segera d�-
wujudkan secara menyeluruh, me-
ng�ngat berdasarkan rev�ew �ntegras� 
PPIA dalam pelayanan KIA adalah 
kunc� sukses menurunkan penularan 
HIV dar� �bu ke bay�. Program �n� 
d�harapkan mampu men�ngkatkan akses 
layanan dan cakupan sebaga� salah satu 
upaya mengel�m�nas� penularan dar� 
�bu ke anak menuju t�t�k nol (getting 
to zero). Kendala yang d�hadap� dalam 
penerapan tentunya harus d�ant�s�pas� 
dengan mempers�apkan secara matang 
faktor �nternal fas�l�tas pelayanan (SDM, 
sarana prasara, dan manajemen), s�stem 
rujukan dan mon�tor�ng program. 
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HIPNOSIS PADA KEHAMILAN, PERSALINAN, DAN 
PERIODE PASCA PERSALINAN DAPAT MENCEGAH 

DEPRESI PASCA MELAHIRKAN

IGAA Novya Dewi1

Abstract. The majority of women during pregnancy and experiencing depression 
or pascanatal many psychological disorders that greatly influenced by social 
factors, physical, and psychological. Several social factors, the physical and 
psychological, can arise from within the family or in the surrounding community. 
A large number of women who suffer emotional distress as a result of pregnancy 
to affect the quality of their lives. Prevelensi pascanatal depression recorded 
between 11% and 17%. Psychological disorders will reduce the perceived 
happiness, and a bit much to influence the mother son relationship in the future 
and could even reach for many - years. Related to the foregoing, nonfarmakologis 
methods such as hypnosis method seems more desirable community to solve 
this problem because the majority of today’s society began to realize how fetal 
vulnerability to environmental threats

Keyword : Hypnosis, Midwifery, Depression, Pasca natal

Abstrak. Mayor�tas wan�ta selama masa keham�lan dan pascanatal banyak 
mengalam� depres� atau gangguan ps�kolog�s yang banyak d�pengaruh� oleh 
faktor sos�al,f�s�k, dan ps�kolog�s. Beberapa faktor sos�al, f�s�k dan ps�kolog�s 
tersebut, dapat t�mbul dar� l�ngkungan keluarga maupun l�ngkungan masyarakat 
sek�tarnya. Sejumlah besar wan�ta yang mengalam� d�stres emos�onal ak�bat 
keham�lan seh�ngga memengaruh� kual�tas h�dup mereka. Prevelens� depres� 
pascanatal tercatat antara 11%dan 17%. Gangguan ps�kolog�s tersebut akan 
mengurang� kebahag�aan yang d�rasakan, dan sed�k�t banyak mempengaruh� 
hubungan anak dan �bu d�kemud�an har� bahkan b�sa sampa� bertahun-tahun. 
Berka�tan dengan hal tersebut, metode nonfarmakolog�s sepert� metode h�pnos�s 
tampaknya leb�h d��ng�nkan masyarakat  untuk mengatas� masalah �n� karena 
mayor�tas masyarakat saat �n� mula� menyadar� betapa rentannya jan�n terhadap 
ancaman l�ngkungan.

Kata kunci : Hypnos�s, Keb�danan, Depres�, Pasca melah�rkan

PENDAHULUAN

Pada umumnya mayor�tas wan�ta selama 
masa keham�lan dan pascanatal banyak 
mengalam� depres� atau gangguan 

1, Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar

ps�kolog�s yang banyak d�pengaruh� 
oleh faktor sos�al, f�s�k, dan ps�kolog�s. 
Beberapa faktor sos�al, f�s�k dan 
ps�kolog�s tersebut, dapat t�mbul dar� 
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l�ngkungan keluarga maupun l�ngkungan 
masyarakat sek�tarnya, m�salnya konfl�k 
perkaw�nan, ketakutan terhadap proses 
melah�rkan, pelah�ran traumat�k yang 
d�alam� sebelumnya dan ket�dakpast�an 
s�tuas� sos�al d� l�ngkungan sek�tarnya.
Gangguan-gangguan ps�kolog�s yang 
muncul m�salnya mudah ters�nggung, 
mudah marah, cemas, terlalu sens�t�f, 
gangguan pola t�dur, keh�langan m�nat 
atau kesenangan dalam keg�atan sehar�-
har�, kecemasan, �r�tab�l�tas, �nsomn�a, 
perasaan bersalah, ketakutan yang t�dak 
ras�onal dan p�k�ran bunuh d�r� dalam 
t�ga bulan pertama setelah melah�rkan.1 
Gangguan ps�kolog�s tersebut akan me-
ngurang� kebahag�aan yang d�rasakan, 
dan sed�k�t banyak mempengaruh� 
hubungan anak dan �bu d�kemud�an har�. 
Hal �n� b�sa muncul dalam waktu yang 
sangat s�ngkat atau bahkan b�sa selama 
berbulan-bulan atau bertahun-tahun 
lamanya. Berdasarkan penyel�d�kan 
rahas�a yang d�lakukan d� Inggr�s tentang 
Kemat�an Maternal melaporkan, bahwa 
kemat�an ak�bat sak�t mental/gangguan 
ps�kolog�s merupakan penyebab utama 
kedua mortal�tas maternal. J�ka seluruh 
kemat�an dalam kategor� d�catat dengan 
akurat, penyak�t mental dapat menjad� 
penyebab utama kemat�an.1

Debat yang d�temu� d� area-area l�teratur 
ps�kolog� dan sos�olog� berhubungan 
dengan apakah depres� dalam per�ode 
pascanatal merupakan suatu kond�s� 
med�s atau merupakan konsekuens� 
dar� l�ngkungan sos�al yang negat�f, 
seh�ngga memengaruh� has�l akh�r 
emos�onal ak�bat keham�lan dan 
persal�nan. Dar� perspekt�f ps�kolog�, 
t�dak ada keraguan bahwa ada sejumlah 
besar wan�ta yang mengalam� d�stres 

emos�onal ak�bat keham�lan seh�ngga 
memengaruh� kual�tas h�dup mereka. D� 
negara berkembang prevelens� depres� 
pascanatal tercatat antara 11% dan 
17%.2,3 Namun sebuah penel�t�an yang 
d�lakukan d� prakt�k umum, tempat 
wan�ta mengunjung� dokter umum 
secara rut�n selama per�ode pascanatal, 
menemukan bahwa 2��% �bu muda 
mengalam� depres� antara 3 bulan dan 1 
tahun setelah melah�rkan .2

Berka�tan dengan hal tersebut, metode 
nonfarmakolog�s sepert� metode 
h�pnos�s tampaknya leb�h d��ng�nkan 
masyarakat untuk mengatas� masalah 
�n� karena mayor�tas masyarakat saat �n� 
mula� menyadar� betapa rentannya jan�n 
terhadap ancaman l�ngkungan, terutama 
pada substans�yang t�dak alam� atau 
buatan.

PEMBAHASAN

Gangguan Emosional Setelah 
Melahirkan

Secara trad�s�onal, gangguan mood 
setelah melah�rkan d�klas�f�kas�kan 
sebaga� blues, depres� pascanatal dan 
ps�kos�s puerperal (pascanatal). Depres� 
pascanatal d�def�n�s�kan sebaga� 
“gangguan depres�-bukan ps�kot�k 
yang t�mbul selama tahun pertama 
setelah wan�ta melah�rkan. Depres� 
ak�bat persal�anan dapat d�l�hat melalu� 
suatu d�mens� yang sama dengan 
d�mens� pada banyak bentuk gangguan 
ps�kolog�s. Gangguan ps�kolog�s 
�n� dapat berk�sar dar� ans�etas dan 
gangguan ket�dakstab�lan mood-yang 
ser�ng d��st�lahkan “kemurungan”-
sampa� gangguan ps�kot�k pascapartum.�� 
Gangguan ps�kot�k pascapartum b�asa-
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nya bers�fat sementara, berlangsung 
selama 2��-��8 jam, terjad� antara har� 
ket�ga dan kesepuluh serta d�alam� oleh 
hamp�r 80% �bu.3 Para �bu yang mungk�n 
merasa kecewa tampaknya merupakan 
masalah yang r�ngan, tetap� terkadang 
masalah �n� t�mbul sebaga� masalah 
utama. Man�festas� pal�ng ser�us dar� 
penyak�t ps�k�atr�k pascanatal dan 
ps�kos�s puerperal jarang terjad� dengan 
angka �ns�den 12/1000 kelah�ran, tetap� 
sangat berbahaya.5

D�agnos�s gangguan emos�onal 
pascanatal yang pal�ng ser�ng terjad� 
adalah depres�. Depres� adalah keadaan 
seseorang yang telah mengalam� suatu 
kekecewaan hebat atau keh�langan 
pr�bad�nya. J�wanya tertekan dengan 
adanya gejala-gejala sebaga� rasa sangat 
sed�h dan h�langnya kegemb�raan, rasa 
lelah dan let�h, tanpa nafsu makan dan 
sukar t�dur. Mentalnya juga terganggu 
sepert� ser�ng termenung dengan 
p�k�ran-p�k�ran khayal, konsentras�nya 
berkurang, b�mbang dan sukar mengamb�l 
keputusan. Depres� postnatal kadang-
kadang terjad� pada wan�ta segera 
sesudah persal�nan (maka leb�h tepat 
d�sebut depres� postpartum), mungk�n 
d�sebabkan oleh perubahan-perubahan 
hormonal, sebaga�mana halnya pula 
dengan depres� postmenopausal pada 
wan�ta sesudah berhent� ha�d.6

Oleh karena �tu, depres� ser�ng 
d�kategor�kan sebaga� gangguan m�nor 
atau mayor. Depres� pada seluruh 
penduduk rata-rata berlangsung 
selama 8 bulan; sebal�knya depres� 
pascanatal berlangsung rata-rata selama 
1�� bulan.3 Ist�lah “d�sfor�a” (bosan, 
�r�tab�l�tas, lesu) ser�ng kal� d�gunakan 
untuk membedakan bentuk depres� 

r�ngan dan gangguan depres� mayor,  
yakn� saat �nd�v�du mengalam� gejala, 
sepert� mood rendah yang pers�sten, 
keh�langan rasa ketertar�kan (kadang-
kadang pada d�r�nya), merasa t�dak 
berharga, kurang mot�vas� dan dorongan. 
Anderson et al meng�dent�f�kas� bahwa 
wan�ta yang mengalam� gejala depres� 
selama masa keham�lannya. Sela�n 
�tu, mereka menemukan bahwa 
wan�ta yang mengalam� mood depres�f 
cenderung memperl�hatkan s�kap dan 
perseps� negat�f yang leb�h banyak, 
terutama c�tra tubuh dan tolerans� nyer�.

Pengertian dan Teknik Hipnosis

H�pnot�s pada umumnya terka�t 
dengan pengenalan sebuah prosedur 
selama subyek tersebut d�sugest� 
untuk mengalam� suatu pengalaman 
�maj�nat�f. Induks� H�pnot�s merupakan 
sugest� �n�s�al yang luas menggunakan 
�maj�nas� seseorang dan mungk�n 
mengandung per�nc�an leb�h lanjut pada 
�ntroduks�nya. 
H�pnot�s b�asanya d�gunakan untuk 
member�kan dukungan dan mengevaluas� 
respon sugest�. Ket�ka menggunakan 
h�pnot�s, seseorang (subyek) d�p�mp�n 
oleh orang la�n (hypnoterap�st) untuk 
member�kan respon terhadap sugest� 
untuk berubah pada pengalaman 
subjekt�fnya, perubahan perseps�, 
sensas�, emos�, p�k�ran atau t�ngkah 
laku.5 Orang tersebut dapat juga 
mempelajar� h�pnot�s d�r� send�r� (self 
hypnos�s) yang merupakan t�ndakan 
untuk mengatur prosedur h�pnot�s atas 
kemauan orang tersebut. J�ka subyek 
berespon terhadap sugest� h�pnot�s, 
umumnya menandakan bahwa H�pnot�s 
telah berhas�l d�lakukan. Banyak p�hak 
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meyak�n� bahwa respon H�pnot�s dan 
pengalaman merupakan karakter�st�k 
keadaan h�pnot�s. 
Tata cara memula� hypnos�s (masuk 
kedalam p�k�ran bawah sadar) antara la�n, 
p�k�ran tenang/ kond�s� alfa, melaku-
kan pengulangan, meng�dent�f�kas� 
kelompok, menentukan �de yang akan 
d�paka�, dan dalam kond�s� emos� yang 
�ntens. Langkah memula� ya�tu ruangan/ 
suasana tenang, menggunakan mus�k 
yang sesua� untuk relaksas�, d�tambah-
kan aromateraf� dengan d�pandu untuk 
relaksas� otot, nafas dan p�k�ran serta 
memasukkan program /n�at pos�t�f.5

Hipnosis dalam Praktik Kebidanan

L�ngkup keb�danan dar� remaja, 
keham�lan, persal�nan, n�fas dan bay�, 
d�mana fase �n� sangat mempengaruh� 
kelanjutan pada fase ber�kutnya. 
H�pnos�s dapat mengopt�malkan 
mengurang� masalah dan member�kan 
rasa nyaman pada proses dar� remaja 
sampa� bay�/ bal�ta. H�pnos�s membantu 
�bu ham�l untuk mempers�apkan 
kelah�ran bay�nya dengan cara yang 
membantu d�a sepenuhnya men�kmat� 
s�sa keham�lannya dalam kesehatan dan 
kedama�an, seh�ngga �a bersemangat 
menant�kan har� kelah�ran dan 
pengalaman member�kan keh�dupan 
kepada bay�nya yang baru lah�r. Bay� 
d�lah�rkan sebaga� lembut dan seaman 
mungk�n, seh�ngga mereka masuk 
ke dalam dun�a yang penuh sukac�ta 
dan heran, tenang dan dama�. Dalam 
prakt�k keb�danan mend�d�k komun�tas 
med�s tentang manfaat melah�rkan 
normal, baga�mana bekerja dengan 
pasangan yang telah mem�l�h �n� cara 
yang mengagumkan untuk melah�rkan, 

dan menghormat� p�l�han set�ap wan�ta 
ham�l saat �a datang kepada mereka 
untuk melakukan perawatan prenatal 
dan bantuan pertolongan persal�nan.6 

Hipnosis pada Persalinan

Nyer� merupakan pengalaman manus�a 
yang un�k yang dapat d�gambarkan 
sebaga� suatu pengalaman pr�bad� 
yang subjekt�f. Sensas� atau ambang 
nyer� pada set�ap wan�ta berbeda, �n� 
d�pengaruh� budaya, perseps� seseorang, 
perhat�an dan komponen ps�kolog�s 
la�n yang mengganggu per�laku 
berkelanjutan dan memot�vas� set�ap 
orang untuk menghent�kan rasa sak�t 
tersebut.5 H�pnos�s pada persal�nan 
d�sebut dengan �st�lah hypnoanesthesia 
ya�tu penggunaan �lmu hypnos�s untuk 
mengatas� nyer� pada saat melah�rkan 
atau mengurang� kepekaan kl�en 
terhada rasa nyer�. Cara melakukan 
ya�tu memusatkan perhat�an pada 
satu objek atau sensas� maka perasaan 
la�n akan terkesamp�ngkan, m�salnya 
dengan perhat�an pada objek gemer�c�k 
a�r dengan sensas� yang tenang dan 
nyaman secara terus menerus d�pandu 
h�pnoterap�s d�mana �bu yang bersal�n 
juga mem�l�h� hypnos�s d�r� (sudah 
d�lat�h sebelumnya), seh�ngga sensas� 
tenang dan nyaman �tulah yang 
d�rasakan pada saat proses persal�nan. 
Keuntungan dar� penerapan hypnos�s 
adalah, mengurang� dan ser�ng 
mengh�langkan kebutuhan obat-obatan 
k�m�a untuk pengh�lang rasa sak�t yang 
mungk�n mem�l�k� efek samp�ng yang 
t�dak d��ng�nkan. H�pnos�s persal�nan 
mengurang� kemungk�nan dan res�ko 
bedah Caesar,r�s�ko depres� pasca-natal 
sangat berkurang, mempers�ngkat fase 
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kala I sampa� �� jam, mengurang� res�ko 
kerusakan dasar panggul dan membantu 
menjaga oks�gen yang d�pasok ke bay� 
selama persal�nan seh�ngga bay� tetap 
tenang. Beberapa �ntervens� persal�nan, 
mengurang� kebutuhan ep�s�otomy, 
mengurang� kelelahan selama dan 
setelah bersal�n serta pendamp�ng 
d�ajarkan baga�mana dukungan secara 
f�s�k dan emos�onal �bu selama proses 
bersal�n.
Selama proses persal�nan, h�pnos�s 
akan memungk�nkan Anda untuk 
meng�ngat secara penuh pengalaman 
persal�nan anak Anda. P�k�ran bawah 
sadar d�ber�kan saran pos�t�f dan 
keyak�nan tentang persal�nan, dan 
�bu ham�l d�buat langsung r�leks ba�k 
secara f�s�k dan mental seh�ngga �a 
dapat mem�l�k� persal�nan alam� leb�h 
mudah dan leb�h nyaman. H�pnos�s 
d�gunakan dalam melah�rkan tanpa 
rasa sak�t untuk mengajarkan �bu ham�l 
cara untuk mencapa� t�ngkat relaksas�, 
mengh�langkan rasa takut yang me-
nyebabkan stres dan ketegangan yang 
akh�rnya menyebabkan rasa sak�t.5,6

Penerapan dan Tingkat Keefektifan 
Hipnosis

Manfaat dar� hypnos�s pada masa 
keham�lan adalah men�ngkatkan 
ketenangan d�r� yang bermanfaat 
untuk kesehatan sel-el pada tubuh 
�bu dan jan�n serta mengurang� rasa 
mual, muntah,pus�ng. Hal �n� t�daklah 
berlaku mutlak pada set�ap �nd�v�du 
namun d�pengaruh� kond�s� �bu pada 
saat �tu dan keluhan yang d�rasakan 
�bu. Pada proses persal�nan hypnos�s/ 
hypnob�rth�ng bermanfaat untuk 
men�ngkatkan kadar endorph�n/morp�n 

alam� dalam tubuh untuk mengurang� 
rasa nyer� pada saat kontraks� dan 
memperlancar proses persal�nan.7 Nyer� 
yang merupakan respon subjekt�f, 
d�pengaruh� budaya, perseps� dan 
var�able ps�kolog�s sepert� perhat�an. 
D�la�n p�hak persal�nan merupakan fase 
alam� yang past� d�alam� seorang wan�ta 
yang ham�l, yang mana proses �n� akan 
mempengaruh� kesehatan jan�n dan 
bay� yang lah�r. R�set telah mem�l�k� 
kecenderungan untuk menggelakkan 
efekt�v�tas h�pnos�s dalam mengontrol 
nyer� persal�nan.6,7 Namun, penel�t�an 
terkendal� acak random�zed controlled 
tr�al, RCT yang mel�batkan 82 orang 
�bu, yang kurang d� perhat�an Spons, 
telah menunjukkan manfaat yang jelas 
dar� h�pnos�s.5 Berdasarkan perolehan 
stat�st�k (p=0,08) yang s�gn�f�kan, adalah 
52% kelompok pengguna h�pnos�s 
merasa puas dengan proses persal�nan 
mereka. Rasa �n�lah yang member�kan 
manfaat secara langsung pada jan�n 
sepert� membantu menjaga supla� 
oks�gen kepada jan�n selama proses 
persal�nan dan men�ngkatkan �katan 
bath�n �bu terhadap bay� dan suam�. 
Pada saat lah�r bay� akan leb�h tenang 
(t�dak mudah rewel) dan membantu 
mempers�apkan kesehatan bay� secara 
f�s�k, mental dan sp�r�tual (IQ,EQ, 
SQ).7

H�pnos�s merupakan salah satu 
metode nonfarmakolog�s yang t�dak 
menggunakan med�kas� atau obat-
obatan seh�ngga menjad�kan metode 
h�pnos�s leb�h d��ng�nkan masyarakat 
karena k�n� masyarakat mula� menyadar� 
akan mudah rentannya jan�n terhadap 
ancaman l�ngkungan, terutama pada 
substans� yang t�dak alam� atau buatan. 

IGAA Novya Dewi (Hipnosis pada kehamilan...) 
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D� samp�ng �tu, h�pnos�s merupakan 
metode nonfarmakolog�s yang mem�l�k� 
kemungk�nan kendal� maternal leb�h 
besar . Pengalaman pada saat melah�rkan 
yang leb�h tenang, nyaman, r�leks �n� 
selanjutnya berdampak pada masa 
n�fas yang berkual�tas dan mencegah 
terjad�nya depres� masa n�fas. 

PENUTUP

Kesimpulan

1. H�pnos�s dapat d�jad�kan salah satu 
metode terap� nonfarmakolog�s 
untuk mencegah r�s�ko terkena 
depres� selama keham�lan, per-
sal�nan dan pasca melah�rkan tanpa 
men�mbulkan rasa sak�t pada bag�an 
tubuh pas�en.

2. H�pnos�s yang d�ajarkan oleh 
prakt�s� yang berkual�tas, kemud�an 
d�lakukan send�r� dan terbukt� efekt�f 
menurunkan r�s�ko terkena depres� 
selama keham�lan, persal�nan dan 
pasca melah�rkan.
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PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR 

MAHASISWA SEMESTER TIGA PADA MANAJEMEN 
TERPADU BALITA SAKIT/MUDA 
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Abstract. Teaching and learning process is a process that contains a series of 
lecturer and student activities on the basis of reciprocal relationships that take 
place in educational situations to achieve a particular goal. In contextual learning, 
teachers will be expected to know the principles of educational psychology that 
can be utilized in teaching and learning that can foster motivation or interest to 
subject material that given. Purpose of this research is to analyze the influence 
of implementation of contextual learning model to the third semester student’s 
learning motivation of general line on Integrated Management of sick/young 
Toddler in midwifery academy of Kartini Bali. By quasi experimental design 
research methods with non randomize posstest only control design. The research 
was conducted at midwifery academy of Kartini Bali at third semester by class A 
as treatment group and class B as control group with the number of samples 138 
people. The results obtained t calculate = 10,078 with p = 0,0 its means that there 
are significant influence of contextual learning in the third semester student’s 
on the Integrated Management of sick/youth toddler. So the author suggests 
in learning will be applied contextual learning methods as an alternative of 
innovative learning method and constructive that creates a reform.
 
Keywords : Contextual Learning, Learning Motivation

Abstrak. Proses belajar mengajar merupakan proses yang mengandung 
serangka�an keg�atan dosen dan mahas�swa atas dasar hubungan t�mbal bal�k 
yang berlangsung dalam s�tuas� pend�d�kan untuk mencapa� tujuan tertentu. 
Dalam pembelajaran kontekstual, guru akan d�harapkan untuk mengetahu� 
pr�ns�p-pr�ns�p ps�kolog� pend�d�kan yang dapat d�manfaatkan dalam proses 
belajar mengajar yang dapat menumbuhkan mot�vas� atau kepent�ngan untuk 
mater� pelajaran yang d�ber�kan. Tujuan penel�t�an �n� adalah untuk menganal�s�s 
pengaruh penerapan model pembelajaran kontekstual terhadap mot�vas� belajar 
mahas�swa semester ket�ga gar�s umum tentang Manajemen Terpadu sak�t / 
muda Bal�ta d� akadem� keb�danan Kart�n� Bal�. Dengan metode penel�t�an kuas� 
eksper�men desa�n mengacak posstest hanya desa�n kontrol non. Penel�t�an �n� 
d�lakukan d� akadem� keb�danan Kart�n� Bal� d� semester ket�ga dengan kelas 
A sebaga� kelompok perlakuan dan kelas B sebaga� kelompok kontrol dengan 
jumlah sampel 138 orang. Has�l yang d�peroleh t h�tung = 10.078 dengan 



1��

Proses belajar mengajar merupakan suatu 
proses yang mengandung serangka�an 
perbuatan pengajar dan mahas�swa 
atas dasar hubungan t�mbal bal�k yang 
berlangsung dalam s�tuas� edukat�f untuk 
mencapa� tujuan tertentu. Interaks� atau 
hubungan t�mbal bal�k antara pengajar 
dan mahas�swa merupakan syarat utama 
bag� berlangsungnya proses belajar 
mengajar. 
Pengajar yang kompeten akan leb�h 
mampu menc�ptakan l�ngkungan 
belajar yang efekt�f dan akan mampu 
mengelola kelasnya seh�ngga tujuan 
proses belajar mengajar dapat tercapa� 
secara opt�mal. Dalam pembelajaran 
kontekstual, pengajar d�harapkan 
mampu mengenal pr�ns�p-pr�ns�p 
ps�kolog� pend�d�kan yang dapat 
d�manfaatkan dalam proses belajar 
mengajar seh�ngga dapat menumbuh-
kan mot�vas� atau ketertar�kan terhadap 
mater� pelajaran yang d�ber�kan. Stud� 
pendahuluan pada 39 orang mahas�swa 
yang telah mendapatkan pembelajaran 
asuhan neonatus, bay� dan bal�ta secara 
konvens�onal, has�l yang d�dapatkan dar� 
data emp�r�s adalah mahas�swa berjumlah 
25 orang (6�� %) kurang termot�vas� 
mempelajar� mater� Manajemen Terpadu 
Bal�ta Sak�t/Muda, karena mater� terlalu 
banyak dan memb�ngungkan. Penel�t�an 
menunjukkan bahwa pembelajaran 
kontekstual mempunya� dampak yang 
amat pos�t�f terhadap mahas�swa 
yang rendah has�l belajarnya serta 
dengan pembelajaran yang dom�nan 
mel�batkan peran akt�f mahas�swa dapat 

men�ngkatkan mot�vas�, men�ngkat-
kan has�l belajar serta retens� atau 
peny�mpanan mater� pelajaran leb�h 
lama Berdasarkan ura�an tersebut maka 
penel�t� tertar�k untuk menel�t� pengaruh 
�mplementas� pembelajaran kontekstual 
terhadap mot�vas� belajar mahas�swa 
semester t�ga pada Manajemen Terpadu 
Bal�ta Sak�t/Muda.1

Metode

Penel�t�an �n� bertujuan menganal�s�s 
pengaruh �mplementas� model 
pembelajaran kontekstual terhadap 
mot�vas� belajar mahas�swa semester 
t�ga jalur umum pada Manajemen 
Terpadu Bal�ta Sak�t/Muda d� Akadem� 
Keb�danan Kart�n� Bal�. Dengan metode 
penel�t�an quasi experimental design 
dengan pendekatan non randomize 
posstest only control design. Penel�t�an 
d�laksanakan d� Akadem� Keb�danan 
Kart�n� Bal� dengan semester t�ga kelas 
A sebaga� kelompok perlakuan dan 
semester t�ga kelas B sebaga� kelompok 
kontrol dengan jumlah sampel 138 
orang. Waktu Penel�t�an pada kelompok 
perlakuan d�laksanakan pada tanggal 
25 Januar� 2010 dan tanggal 30 Januar� 
2010, kemud�an d�ukur mot�vas� belajar 
pada kelompok tersebut tanggal 30 
Januar� 2010. Pada kelompok kontrol 
d�lakukan pengukuran mot�vas� belajar 
pada Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t/
Muda pada tanggal 30 Januar� 2010. 
Instrumen pengumpulan data dalam 
penel�t�an �n� d�gunakan kues�oner 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 1 Mei 2013 : 13 - 20

kemampuannya bahwa terdapat pengaruh yang s�gn�f�kan dar� pembelajaran 
kontekstual dalam mahas�swa semester ket�ga ada d� Manajemen Terpadu sak�t/ 
pemuda bal�ta. Jad� penul�s menyarankan dalam pembelajaran akan d�terapkan 
metode pembelajaran kontekstual sebaga� alternat�f metode pembelajaran 
�novat�f dan konstrukt�f yang menc�ptakan reformas�.

Kata Kunci : Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran Mot�vas�
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berupa pernyataan untuk mengetahu� 
mot�vas� belajar responden serta rencana 
pelaksanaan pembelajaran dengan 
pokok bahasan Manajemen Terpadu 
Bal�ta Sak�t dan Manajemen Terpadu 
Bay� Muda. Kues�oner untuk mengukur 
mot�vas� belajar mahas�swa terd�r� 
dar� enam �nd�kator yang terjabarkan 
menjad� 2�� �tem pernyataan pos�t�f dan 
negat�f. Pada tahap awal d�lakukan uj�Pada tahap awal d�lakukan uj� 
val�das� teor�t�k melalu� pemer�ksaan 
pakar untuk menelaah seberapa jauh 
d�mens� merupakan jabaran yang tepat 
dar� konstruk, seberapa jauh �nd�kator 
merupakan jabaran yang tepat dar� 
d�mens�, dan seberapa jauh but�r-but�r 
�nstrumen yang d�buat secara tepat dapat 
mengukur �nd�kator. Uj� val�das� teor�t�k 
tersebut d�lakukan oleh dua orang 
pakar ya�tu Wayan Kart�ka, M.S� dan 
Pande Wayan Bawa, M.S� d�dapatkan 
has�l 2�� �tem pernyataan tersebut val�d 
secara teor�t�k atau secara konseptual 
kemud�an d�lakukan uj� coba �nstrumen 
d� lapangan yang merupakan bag�an 
dar� proses val�das� emp�r�k. Uj� coba 
d�lakukan pada 39 orang mahas�swa 
semester III jalur umum Pol�tekn�k 
Kesehatan Depkes Denpasar Jurusan 
Keb�danan pada tanggal 26 Januar� 
2009. Berdasarkan data yang d�dapatkan 
maka d�lakukan uj� val�d�tas dengan 
korelas� Product Moment, d�dapatkan 
bahwa �tem pernyataan nomer 1-2�� 
mem�l�k� r > 0,308. Uj� rel�abel�tas 
d�lakukan dengan Alpha Cronbach dan 
d�dapatkan bahwa p > 0,9��3 seh�ngga 
dapat d�s�mpulkan bahwa �nstrumen 
pengumpulan data yang d�pergunakan 
untuk mengukur mot�vas� belajar 
mahas�swa tersebut val�d dan rel�abel. 
Tekn�k anal�s�s data yang d�gunakan 
dalam penel�t�an �n� adalah analisis 
bivariat ya�tu d�maksudkan untuk 
menganal�s�s pengaruh antara dua 
var�abel (Sukawana, 2008). Kemud�an 

d�lanjutkan dengan uj� anal�s�s prasyarat. 
Uj� yang pertama adalah menentukan data 
berd�str�bus� normal atau t�dak dengan 
menggunakan uj� Kolmogorov Sm�rnov. 
Data berd�str�bus� normal apab�la p > 
0,05. Dar� has�l perh�tungan dengan 
menggunakan program SPSS 1��.00 for 
w�ndows d�peroleh has�l pada kelompok 
kontrol p = 0,101 dan pada kelompok 
perlakuan p = 0,582 seh�ngga dapat 
d�s�mpulkan bahwa data-data tersebut 
berd�str�bus� normal. Uj� prasyarat yang 
kedua adalah homogen�tas dengan uj� 
Levene’s Test Equality of Error Varians 
ketentuan data homogen apab�la p > 
0,05. Dar� has�l perh�tungan d�dapatkan 
p = 0,001 seh�ngga dapat d�s�mpul-
kan data t�dak homogen, selanjutnya 
d�lakukan transformas� data seh�ngga 
d�dapatkan data p = 0,061 seh�ngga 
dapat d�s�mpulkan bahwa data-data 
tersebut homogen dan layak untuk 
d�lakukan uj� anal�s�s selanjutnya ya�tu 
uj� beda rata-rata dua kelompok yang 
t�dak berpasangan.

Hasil dan Pembahasan
Penel�t�an d�laksanakan d� Akadem� 
Keb�danan Kart�n� Bal� yang terletak 
d� Jalan P�ranha No 2 dan 10 Denpasar 
Selatan, Kota Denpasar, Prov�ns� Bal�. 
Yayasan Kart�n� Bal� berd�r� tanggal 23 
Oktober 200��, dengan akte pend�r�an 
tanggal 1�� Apr�l 2005. Ketua pengurus 
Yayasan Kart�n� adalah �bu Wayan Karth� 
Sutharjana. Selanjutnya pada tanggal 
31 Oktober 2005, Yayasan Kart�n� 
mengusulkan d�bentuknya Akadem� 
Keb�danan Kart�n� Bal� berdasarkan 
Keputusan Mend�knas RI Nomor 161/
D/0/2005 dan perpanjangan �j�n nomor 
: 25��3/D/T/2007, Tanggal 2�� Agustus 
2007. V�s� Akadem� Keb�danan Kart�n� 
Bal� adalah menjad� lembaga pend�d�kan 
keb�danan yang menghas�lkan Ahl� 
Madya Keb�danan yang profes�onal dan 
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berkual�tas dalam member�kan pelayanan 
keb�danan. M�s� yang d�tetapkan agar 
dapat mencapa� v�s� yang d�tetapkan : 1) 
Menghas�lkan tenaga yang handal dan 
profes�onal, mand�r�, menjunjung t�ngg� 
kode et�k dalam pelayanan keb�danan 
kepada masyarakat; 2) Menghas�lkan 
tenaga keb�danan yang teramp�l dalam 
meng�dent�f�kas�, mend�agnosa dan 
menentukan asuhan yang relevan dengan 
kond�s� pas�en; 3) Menghas�lkan tenaga 
keb�danan yang mampu menunjukkan 
pengabd�an kepada masyarakat secara 
opt�mal. Dalam pelaksanaan program 
pengajaran, Akadem� Keb�danan Kart�n� 
Bal� mengacu pada pedoman kur�kulum 
pend�d�kan D-III tahun 2002, yang 
terd�r� dar� ���� % sks teor� dan 56 % sks 
prakt�k dan kl�n�k. Sesua� Kepmenkes 
nomor 232/U/2000 tentang pedoman 
penyusunan kur�kulum pend�d�kan 
t�ngg� dan pen�la�an has�l belajar 
mahas�swa pasal tujuh maka kur�kulum 
pend�d�kan t�ngg� yang menjad� dasar 
penyelenggaraan program stud� d� 
Akadem� Keb�danan Kart�n� Bal� terd�r� 
atas kur�kulum �nt� yang berjumlah 110 
sks dengan pengembangan maks�mal 
sampa� dengan 120 sks, serta kur�kulum 
�nst�tus�onal yang d�kembangkan sesua� 
kebutuhan. Sesua� dengan pedoman 
kur�kulum tersebut, maka mata kul�ah 
�nt� yang d�peroleh selama pelaksanaan 
pembelajaran d� d�ploma t�ga terd�r� 
dar� kelompok mata kul�ah ke�lmuan 
dan ketramp�lan (MKK), mata kul�ah 
keahl�ah berkarya (MKB), mata kul�ah 
per�laku berkarya (MPB) dan mata 
kul�ah berkeh�dupan bermasyarakat 
(MBB). Sesua� dengan v�s� dan m�s� 
yang �ng�n d�capa� oleh Program 
Stud� Keb�danan Akb�d Kart�n� 
Bal� maka m�s� pembelajaran yang 
d�laksanakan dan d�kembangkan adalah 
melaksanakan proses pembelajaran 
yang efekt�f dan ef�s�en, yang d�dukung 

dengan s�stem belajar yang �nterakt�f 
antara lembaga penyelenggara dengan 
mahas�swa, dengan memanfaatkan 
sarana dan prasarana yang ada secara 
opt�mal.��,8,9,10,11

Program Stud� Keb�danan Akb�d Kart�n� 
Bal� melaksanakan proses pembelajaran 
dengan menggunakan metode/cara ya�tu 
tatap muka, tugas terstruktur, dan 
prakt�kum/prakt�k. Pada tatap muka �n�, 
d�lakukan penyampa�an �lmu dengan 
metode ceramah, d�skus�, dan ku�s atau 
s�mulas�. Tugas yang terstruktur 
d�ber�kan oleh dosen pengampu mata 
kul�ah, dan d�waj�bkan bag� set�ap 
mahas�swa dalam bentuk tugas 
pembuatan makalah, tugas resume, 
lat�han soal, menjawab ku�s, atau 
membuat anal�s�s kasus keb�danan. 
Salah satu mata kul�ah keahl�an berkarya 
(MKB) yang d�dapatkan pada semester 
t�ga adalah asuhan neonatus, bay� dan 
bal�ta. Pokok bahasan yang d�kembang-
kan oleh Akadem� Keb�danan Kart�n� 
Bal� dalam mata kul�ah asuhan neonatus, 
bay� dan bal�ta adalah sub pokok bahasan 
Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t/Muda, 
sesua� dengan kebutuhan masyarakat 
sebaga� konsumer dalam b�dang 
kesehatan. Subyek dalam penel�t�an �n� 
adalah mahas�swa semester III t�ga kelas 
A dan kelas B d� Akadem� Keb�danan 
Kart�n� Bal� pada tahun 2010 yang 
berjumlah 138 orang dengan sampel 
kelas A 69 orang dan kelas B 69 orang. 
Latar belakang pend�d�kan responden 
pada kelompok perlakuan sebag�an 
besar latar belakang pend�d�kan 
responden adalah IPA, dem�k�an pula 
kelompok kontrol juga mempunya� latar 
belakang pend�d�kan sebag�an besar 
adalah IPA. Penel�t�an pada kelompok 
perlakuan �n� d�laksanakan dua kal� 
pertemuan dengan pokok bahasan yang 
berbeda-beda ya�tu pertemuan pertama 
dengan pokok bahasan Manajemen 
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Terpadu Bay� Muda (MTBM) dan 
pertemuan kedua dengan pokok bahasan 
Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t 
(MTBS). Data yang d�kumpulkan oleh 
penel�t� dalam penel�t�an �n� berupa data 
mot�vas� belajar mahas�swa yang 
d�peroleh dengan menggunakan 
�nstrumen kues�oner mot�vas� belajar 
yang d�ber�kan setelah pertemuan kedua 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode kontekstual. Penel�t�an pada 
kelompok kontrol d�laksanakan dengan 
member�kan ku�s�oner mot�vas� belajar 
setelah d�ber�kan pembelajaran dengan 
menggunakan metode konvens�onal. 
Gambaran mot�vas� belajar kelompok 
kontrol pada Manajemen Terpadu Bal�ta 
Sak�t/Muda d� Akadem� Keb�danan 
Kart�n� Bal� Tahun 2010 dengan 
penerapan model pembelajaran 
konvens�onal yang d�l�hat dar� enam 
�nd�kator berada pada kategor� cukup 
t�ng� sampa� dengan t�ngg�. Gambaran 
mot�vas� belajar kelompok perlakuan 
pada Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t/
Muda d� Akadem� Keb�danan Kart�n� 
Bal� Tahun 2010 dengan penerapan 
model pembelajaran kontekstual yang 
d�l�hat dar� enam �nd�kator berada pada 
kategor� t�ng� sampa� dengan sangat 
t�ngg�. Berdasarkan has�l anal�s�s 
parametr�k uj� beda dua kelompok t�dak 
berpasangan d�dapatkan p =0,0 dan t dan th�tung 
= 10,078 maka dapat d�s�mpulkan bahwa 
ada pengaruh secara bermakna 
(s�gn�f�kan) pembelajaran kontekstual 
terhadap mot�vas� belajar mahas�swa 
semester III pada Manajemen Terpadu 
Bal�ta Sak�t/Muda. Berdasarkan has�l 
penel�t�an �n�, dapat d�katakan bahwa 
metode pembelajaran kontekstual secara 
nyata mampu men�mbulkan mot�vas� 
belajar mahas�swa pada pembelajaran 
pokok bahasan Manajemen Terpadu 
Bal�ta Sak�t/Muda. Penerapan metode 
kontekstual secara t�dak langsung akan 

menumbuhkan dan memel�hara mot�vas� 
belajar mahas�swa. Hal tersebut terjad� 
oleh karena d� dalam pembelajaran 
dengan metode kontekstual, ada �nteraks� 
akt�f antar mahas�swa dalam kelompok 
mas�ng-mas�ng. Pada pembelajaran 
kontekstual dosen akan memfas�l�tas� 
proses belajar yang efekt�f dan kondus�f 
seh�ngga dapat menumbuhkan mot�vas� 
atau ketertar�kan terhadap mater� 
pelajaran yang d�ber�kan. Beberapa har� 
sebelum pembelajaran dosen telah 
member�kan hand out serta bagan pokok 
bahasan Manajemen Terpadu Bal�ta 
Sak�t/Muda seh�ngga pada saat 
pembelajaran d�mula� dosen bersama 
mahas�swa yang telah terbag� dalam 
sepuluh kelompok mahas�swa me-
nyatukan konsep, perseps� dan tujuan 
pembelajaran. Hal �n� merupakan bag�an 
pent�ng dalam pembelajaran kontekstual, 
oleh karena adanya kejelasan tujuan 
pembelajaran akan menumbuhkan 
mot�vas� belajar, seh�ngga mahas�swa 
tertar�k dan tekun untuk mempelajar� 
mater� yang d�ber�kan.2 Setelah mem-
perjelas tujuan pembelajaran maka 
mahas�swa d�ber�kan empat buah kasus 
pada mas�ng-mas�ng kelompok untuk 
d�lakukan pengelolaan bal�ta sak�t dan 
bay� muda dengan langkah-langkah 
Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t/Muda. 
Pada saat ber�nteraks� d� dalam kelompok 
tampak set�ap mahas�swa sangat antus�as 
dalam menyampa�kan pendapat, mem-
ber�kan tanggapan, sal�ng bertanya, 
sal�ng menjelaskan, sal�ng bekerja sama 
dan mengembangkan komun�kas�. 
Metode pembelajaran kontekstual dapat 
merangsang mahas�swa terl�bat akt�f 
untuk bekerjasama, berd�skus� dan 
sal�ng membantu antar anggota dalam 
kelompok dalam belajar. Dengan 
dem�k�an mereka dapat mengkonstruk 
send�r� pemahaman mereka secara 
bersama-sama. Pembelajaran yang 
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d�ber�kan secara ceramah akan mem-
buat mahas�swa belajar dengan cara 
menghafal seh�ngga cenderung akan 
membuat mahas�swa bosan dan t�dak 
termot�vas� untuk belajar. Salah satu 
komponen pembelajaran kontekstual 
adalah konstrukt�v�sme, yang menekan-
kan pada pent�ngnya s�swa membangun 
send�r� pengetahuan mereka lewat 
keterl�batan akt�f proses belajar-
mengajar.3 Bentuk konstrukt�v�sme 
dalam pembelajaran Manajemen 
Terpadu Bal�ta Sak�t/Muda �n� adalah 
dengan memecahkan masalah/kasus 
melalu� d�skus� kelompok. Pada saat 
ber�nteraks� dalam kelompok akan 
tumbuh rasa sal�ng mengharga� dan 
ketergantungan satu dengan yang la�n, 
seh�ngga menumbuhkan semangat 
mereka untuk belajar. Mahas�swa yang 
pemahamannya ba�k terhadap mater� 
tersebut, akan membantu dan memot�vas� 
temannya yang kurang untuk memaham� 
mater� tersebut seh�ngga mas�ng-mas�ng 
anggota dalam kelompok menjad� 
paham. Menurut Slav�n dalam Tr�anto 
(2008) melalu� pembelajaran kontekstual 
mahas�swa leb�h mudah menemukan 
dan memaham� konsep-konsep yang 
sul�t j�ka mereka sal�ng mend�skus�kan 
masalah tersebut dengan temannya. 
Pada akh�r d�skus� kelompok, dosen 
akan bersama-sama membahas jawaban 
dar� kasus-kasus yang telah d�ber�kan 
tersebut, dengan secara acak member�kan 
kesempatan pada satu kelompok untuk 
membahas satu kasus, kemud�an 
mend�skus�kan jawaban kelompok 
tersebut dengan kelompok la�nnya, 
kemud�an d�d�skus�kan kembal� dengan 
kelompok yang la�n seh�ngga mahas�swa 
mampu menyelesa�kan kasus tersebut 
dengan kemampuan dan pemahaman-
nya send�r�. B�la dalam proses d�skus� 
d�dapatkan suatu hambatan atau kendala 
maka dosen akan member�kan masukan 

yang dapat menuntun mahas�swa 
mencar� jawaban dar� permasalahan 
tersebut send�r�. Pembelajaran konteks-
tual akan menc�ptakan s�tuas� yang 
mampu mem�cu keberhas�lan �nd�v�du 
melalu� kelompoknya. Pada akh�r 
pembelajaran dosen melakukan kom-
pet�s� kelompok untuk mendapatkan 
dua kelompok terba�k yang mampu 
melakukan pengelolaan bal�ta sak�t dan 
bay� muda menggunakan langkah-
langkah Manajemen Terpadu Bal�ta 
Sak�t/Muda dengan cepat dan tepat. 
Kompet�s� kelompok �n� juga akan 
menumbuhkan mot�vas� belajar set�ap 
mahas�swa, oleh karena adanya suatu 
tanggung jawab untuk mempertahankan 
dan men�ngkatkan prestas� kelompok 
mereka. alah satu bentuk dan cara yang 
dapat d�lakukan untuk menumbuhkan 
mot�vas� dalam keg�atan belajar adalah 
kompet�s� �nd�v�du atau kelompok. Has�l 
penel�t�an �n� sejalan dengan has�l 
penel�t�an yang d�lakukan oleh 
menyatakan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan metode konteks-
tual men�ngkatkan akt�v�tas s�swa dalam 
meng�kut� pelajaran, �nteraks� s�swa dan 
has�l belajar. Hal �n� d�ak�batkan karena 
proses pengkonstruks�an pengetahuan 
d�lakukan secara bersama-sama 
menggant�kan proses pembelajaran 
konvens�onal dengan s�stem ceramah 
yang proses pengkonstruks�an penge-
tahuan d�lakukan send�r�-send�r� sesua� 
dengan apa yang d�tangkap oleh 
mahas�swa secara �nd�v�du. Peng-
konstruks�an pengetahuan secara 
bersama-sama melalu� d�skus� kelompok 
memungk�nkan mahas�swa dapat me-
ngungkapkan gagasan, mendengarkan 
pendapat orang la�n dan secara bersama-
sama membangun pengert�an. Melalu� 
d�skus� yang d�lakukan bersama-sama 
dalam satu kelompok merupakan 
panduan dalam men�ngkatkan ke-
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mampuan berp�k�rnya. Leb�h lanjut 
d�sampa�kan bahwa penyelesa�an 
masalah bersama-sama men�ngkatkan 
mot�vas� dalam belajar leb�h t�ngg� dan 
mendorong s�swa untuk berp�k�r kr�t�s 
dan mend�skus�kan set�ap asums� dan 
�nterpretas� yang d�m�l�k�nya. Dengan 
melakukan �nterpretas� secara bersama-
sama pandangan terhadap suatu masalah 
menjad� sama seh�ngga j�ka semua 
keg�atan d�lakukan sepert� �n� maka 
secara otomat�s semua pengetahunan 
yang d�m�l�k� oleh s�swa menjad� sama. 
Dalam kerja kelompok set�ap mahas�swa 
yang menjad� anggota kelompok 
mendapatkan tanggung jawab dalam 
kesuksesan kelompoknya. MerekaMereka 
sal�ng membantu untuk mengetahu� 
d�mana, apa dan baga�mana mereka 
mempelajar� �nformas� �tu. Dengan 
dem�k�an pembentukan kelompok dalam 
strateg� pembelajaran berdasarkan 
masalah menjad�kan mahas�swa akt�f, 
karena set�ap anggota kelompok 
memegang tanggung jawab tertentu 
untuk kesusksesan kelompoknya. 
Set�awan (2008) dalam penel�t�annya 
meny�mpulkan bahwa dorongan dar� 
anggota kelompok mampu menumbuh-
kan rasa percaya d�r� set�ap mahas�swa 
untuk menyumbangkan p�k�rannya yang 
berguna bag� penyelesa�an tugas 
kelompok. Sejalan dengan pendapat L�e 
(200��) bahwa set�ap mahas�swa ber-
tanggung jawab untuk melakukan yang 
terba�k agar t�dak menghambat yang 
la�n karena keberhas�lan kelompok 
d�tentukan oleh mas�ng-mas�ng anggota 
kelompok. Salah satu strateg� pengajar 
mendorong mot�vas� ekstr�ns�k 
mahas�swa dengan memperkenalkan 
tujuan dan langkah pembelajaran secara 
jelas.1,��,5,6,7

Menerapan pembelajaran kontekstual 
yang memupuk suatu �nteraks� yang 
post�f ba�k antar mahas�swa maupun 

dengan dosen �tu send�r�, d�harapkan 
mampu menumbuhkan dan memel�hara 
mot�vas� belajar set�ap mahas�swa 
khususnya dalam pembelajaran pokok 
bahasan Manajemen Terpadu Bal�ta 
Sak�t/Muda. Dalam keg�atan-keg�atan 
yang menyenangkan mahas�swa leb�h 
termot�vas� untuk belajar dan berp�k�r. 
Adanya rasa senang mahas�swa 
dalam meng�kut� pembelajaran dapat 
menyebabkan berp�k�r leb�h tenang atau 
t�dak tegang dan t�dak bosan seh�ngga 
mahas�swa dapat menyelesa�kan tugas 
dengan ba�k dan pemahaman terhadap 
pokok bahasan Manajemen Terpadu 
Bal�ta Sak�t/Muda leb�h opt�mal. 
Metode pembelajaran kontekstual 
d� kelas merupakan pembelajaran 
student centered dengan dosen 
sebaga� fas�l�tator. Melalu� penerapan 
pembelajaran kontekstual, mampu 
member�kan perubahan suasana yang 
berbeda dar� sebelumnya dalam proses 
pembelajaran mata kul�ah asuhan 
keb�danan neonatus, bay� dan anak 
bal�ta. Dengan suasana yang berbeda 
d�mana mahas�swa leb�h merasa 
d�l�batkan, maka mahas�swa termot�vas� 
untuk belajar seh�ngga member�kan 
dampak pos�t�f bag� tercapa�nya tujuan 
pembelajaran yang leb�h opt�mal. Sela�n 
tercapa�nya tujuan pembelajaran yang 
opt�mal, pembelajaran kontekstual 
�n� mampu memupuk rasa sol�der�tas 
dan tanggung jawab mahas�swa dalam 
keh�dupan sos�al, seh�ngga metode 
pembelajaran kontekstual �n�, dapat 
d�gunakan sebaga� salah satu alternat�f 
metode pembelajaran yang �novat�f 
dan konstrukt�f yang menc�ptakan 
suatu pembaharuan untuk dosen dalam 
pengajaran.12,13

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan has�l dan pembahasan 
penel�t�an dapat d�s�mpulkan bahwa :
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Mot�vas� belajar kelompok kontrol pada 
Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t/Muda 
d� Akadem� Keb�danan Kart�n� Bal� 
Tahun 2010 dengan penerapan model 
pembelajaran konvens�onal yang d�l�hat 
dar� enam �nd�kator berada pada kategor� 
cukup t�ng� sampa� dengan t�ngg�. 
Mot�vas� belajar kelompok perlakuan 
pada Manajemen Terpadu Bal�ta Sak�t/
Muda d� Akadem� Keb�danan Kart�n� 
Bal� Tahun 2010 dengan penerapan 
model pembelajaran kontekstual yang 
d�l�hat dar� enam �nd�kator berada pada 
kategor� t�ng� sampa� dengan sangat 
t�ngg�. Pembelajaran kontekstual ber-
pengaruh secara s�gn�f�kan terhadap 
mot�vas� belajar mahas�swa semester 
III pada Manajemen Terpadu Bal�ta 
Sak�t/Muda d� Akadem� Keb�danan 
Kart�n� Bal� Tahun 2010 dengan taraf 
kepercayaan 95%.
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HUBUNGAN GAYA BELAJAR DENGAN 
HASIL BELAJAR ASUHAN PERSALINAN NORMAL 

(APN) PADA MAHASISWA POLTEKKES DEPKES 
DENPASAR JURUSAN KEBIDANAN SEMESTER III 

REGULER 

I Komang Lindayani1, N.L.P.Yunianti S.C2, Ni Made Nuratini3

Abstract. The competent midwifes in provides upbringing at childbirth mother 
is very needed to prevent complications at the mother and newborn. These have 
influences to decrease mortality at mother and infant. Being a professional 
midwife should be based on adequate knowledge, attitudes and skills. To get 
it all through the learning process. Someone’s learning results influenced by 
many factors. One of them are learning style. Someone’s learning styles differ 
each other. There are visual learning style, auditory and kinesthetic. To know 
the students’ learning styles is essential in order to optimize students potency to 
achieve learning goals. Purpose of this research is to know highlight of learning 
styles and student’s learning result and finds the relationship between learning 
styles with learning result of normal childbirth upbringing practice in the third 
semester regular students of Health Polytechnic, Health Service, Denpasar, Major 
of Midwifery. This is a survey research with correlative analytic research design 
with cross-sectional approach. The research was done in December 2009 up to 
mid-January 2010. Instruments was used in this research is VAK Questionnaire 
from DePorter (2008) and recapitulation of practice value of NDC practice from 
coordinator of subject of Midwifery upbringing of Mother II. The results shows 
from 40 respondents, 85% have a visual learning style, 12,5% is kinesthetic and 
2,5 is auditory. The learning results of normal childbirth upbringing practice 
was obtained the A grade is 67,5% and B grade is 32,5%. Test was used to 
find the correlation between learning styles with learning results is Coefficient 
Contingency because data of learning result have abnormal distribution. The 
results of the analysis of the relationship between learning style with learning 
result shows r=0,366, α =0,045. This indicates there is significant relationship 
between learning styles with learning result of practice of NDC, the grade of 
relation is low. 

Keywords : Learning Style, Normal Delivery Care 

Abstrak. B�dan yang kompeten dalam member�kan asuhan pada �bu bersal�n 
sangat d�perlukan untuk dapat mencegah kompl�kas� pada �bu dan bay� baru 
lah�r. Hal �n� berdampak pada turunnya angka kemat�an �bu dan bay�. Menjad� 
b�dan yang profes�onal harus d�dasar� oleh pengetahuan, s�kap dan ketramp�lan 
yang memada�. Untuk mendapatkan �tu semua melau� proses belajar. Has�l 
belajar seseorang d�pengaruh� oleh banyak faktor. Salah satunya adalah gaya 

1,3 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar, 2 Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar
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PENDAHULUAN 

Salah satu mata kul�ah yang tercantum 
dalam kur�kulum pend�d�kan D�ploma 
III Keb�danan Tahun 2002 adalah Mata 
Kul�ah Asuhan Keb�danan pada Ibu II 
(persal�nan). Mata kul�ah �n� mem�l�k� 
bobot �� SKS, dengan penjabaran 1 
SKS teor� dan 3 SKS praktek. Standar 
kompetens� yang harus d�capa� pada 
mata kul�ah �n� sesua� dengan Standar 
Profes� B�dan berdasarkan Keputusan 
Menter� Kesehatan Republ�k Indones�a 
Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 adalah 
mahas�swa mampu member�kan 
asuhan yang bermutu t�ngg�, tanggap 
terhadap kebudayaan setempat selama 
persal�nan, mem�mp�n selama persal�nan 

yang bers�h dan aman, menangan� 
s�tuas� kegawatdaruratan tertentu untuk 
mengopt�malkan kesehatan wan�ta dan 
bay�nya yang baru lah�r. 
Salah satu kompetens� dasar yang 
harus d�capa� oleh mahas�swa untuk 
mata kul�ah d� atas adalah mampu 
melaksanakan asuhan pada �bu 
bersal�n pada set�ap kala. APN adalah 
melakukan pertolongan persal�nan yang 
bers�h dan aman pada set�ap tahapan 
persal�nan dan upaya pencegahan 
kompl�kas� terutama perdarahan pasca 
persal�nan dan h�poterm�a serta asf�ks�a 
pada bay� baru lah�r. Dengan dasar 
tersebut, APN bertujuan untuk menjaga 
kelangsungan h�dup dan member�kan 
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belajar. Gaya belajar seseorang berbeda satu sama la�n. Ada gaya belajar v�sual, 
aud�tor� dan k�nestet�k. Mengetahu� gaya belajar peserta d�d�k sangat pent�ng 
agar pengajar dapat mengopt�malkan potens� peserta d�d�k untuk dapat mencapa� 
tujuan pembelajaran. Penel�t�an �n� bertujuan untuk mengetahu� gambaran gaya 
belajar dan has�l belajar peserta d�d�k serta menemukan hubungan antara gaya 
belajar dengan has�l belajar prakt�k Asuhan Persal�nan Normal (APN) pada 
mahas�swa semester III Reguler Pol�tekn�k Kesehatan Depkes Denpasar Jurusan 
Keb�danan. In� merupakan penel�t�an survey dengan rancangan penel�t�an 
anal�t�k korelat�f dengan pendekatan cross sect�onal. Pelaksanaan penel�t�an 
pada bulan Desember 2009 samapa� dengan pertengahan bulan Januar� 2010. 
Instrumen yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah Angket VAK dar� 
DePorter (2008) dan rekap�tulas� n�la� praktek APN dar� koord�nator mata kul�ah 
Asuhan Keb�danan Ibu II. Has�l penel�t�an menunjukkan dar� ��0 responden, 85% 
mem�l�k� gaya belajar v�sual, 12,5% k�nestet�k dan 2,5% aud�tor�. Has�l belajar 
praktek Asuhan Persal�nan Normal d�dapatkan n�la� tert�ngg� adalah 9�� dan yang 
terendah 73. N�la� rata-rata 81,90. Jumlah responden yang mendapatkan n�la� A 
sebanyak....% dan n�la� B...%. Uj� yang d�gunakan untuk mencar� korelas� antara 
gaya belajar dengan has�l belajar adalah dengan uj� Pearson karena data has�l 
belajar berd�str�bus� normal. Has�l anal�s�s hubungan antara gaya belajar v�sual 
dengan hasil belajar menunjukkan r = 0,120 ; α=0,459. Hubungan gaya belajar 
auditori dengan hasil belajar menunjukkan r = -0,109 ; α=0,501. Hubungan gaya 
belajar kinestetik dengan hasil belajar menunjukkan r = -0,207 ; α=0,200. Ini 
menandakan t�dak terdapat hubungan yang s�gn�f�kan antara gaya belajar dengan 
has�l belajar praktek APN. Namun ada korelas� yang berband�ng lurus (pos�t�f) 
antara gaya belajar v�sual dengan has�l belajar APN.

Kata kunci : Gaya Belajar, Asuhan persal�nan normal
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derajat kesehatan yang t�ngg� bag� �bu 
dan bay�nya melalu� upaya ter�ntegras� 
dan lengkap tetap� dengan �ntervens� 
yang sem�n�mal mungk�n agar pr�ns�p 
keamanan dan kual�tas pelayanan dapat 
terjaga pada t�ngkat yang d��ng�nkan 
(opt�mal). In� merupakan tugas yang 
cukup berat sekal�gus menantang bag� 
tenaga kesehatan khususnya b�dan 
untuk dapat menyelamatkan dua nyawa 
sekal�gus.1 
Data SDKI (2007) menunjukkan adanya 
penurunan Angka Kemat�an Ibu (AKI) 
dan Angka Kemat�an Bay� (AKB) d� 
Indones�a yang cukup s�g�f�kan. Angka 
kemat�an �bu menurun menjad� 228 per 
100.000 kelah�ran pada per�ode 2003-
2007 dar� 307 per 100.000 kelah�ran pada 
per�ode 1993-1997. Angka kemat�an 
bay� menurun dar� ��6 per 1000 kelah�ran 
h�dup pada per�ode 1993-1997 menjad� 
3�� per 1000 pada per�ode 2003-2007. 
Data d� atas menunjukkan walaupun 
telah terjad� penurunan AKI maupun 
AKB yang cukup s�gn�f�kan, namun 
b�dan sebaga� ujung tombak pelayanan 
kesehatan �bu dan anak tetap harus 
men�ngkatkan profes�onal�sme dalam 
member�kan asuhan keb�danan yang 
opt�mal untuk men�ngkatkan kesehatan 
�bu dan bay�.2 

Hal d� atas menunjukkan betapa 
pent�ngnya b�dan mem�l�k� kompetens� 
yang memada� dalam member�kan 
asuhan keb�danan pada �bu bersal�n 
agar dapat mencegah kompl�kas� bag� 
�bu dan bay�, terutama melakukan 
asuhan persal�nan normal. Ketramp�lan 
member�kan asuhan persal�nan normal 
yang d�terapkan harus sesua� dengan 
standar asuhan bag� semua �bu bersal�n 
d� set�ap tahapan persal�nan oleh set�ap 
penolong persal�nan d�manapun hal 
tersebut terjad�.1 

Pengalaman pembelajaran prakt�k 
laborator�um merupakan proses 
pembelajaran yang pent�ng untuk 
mempers�apkan mahas�swa dalam 
melaksanakan pembelajaran prakt�k 
kl �n�k.  Kompetens�  mahas�swa 
Poltekkes Depkes Denpasar Jurusan 
Keb�danan dalam melakukan APN 
d�lakukan dengan men�la� t�ga ranah 
(doma�n) ya�tu ranah kogn�t�f, afekt�f dan 
ps�komotor. Tekn�k pen�la�an mengacu 
pada Standar Pembelajaran Prakt�k 
Keb�danan tahun 2006, menggunakan 
standar kelulusan Pen�la�an Acuan 
Patokan (PAP). Pen�la�an pada aspek 
pengetahuan d�ber�kan bobot 20%, 
aspek s�kap dengan bobot 20% dan 
aspek ps�komotor dengan bobot 60%.3 
Menjad� b�dan yang kompeten, tentunya 
harus melalu� suatu proses pembelajaran. 
Keberhas�lan suatu pembelajaran sangat 
d�pengaruh� oleh faktor �ntern dan 
ekstern dar� peserta d�d�k. Salah satu 
faktor �ntern tersebut adalah gaya belajar. 
Menurut Ken dan Dunn (dalam Rose dan 
Malcolm, 2002), gaya belajar seseorang 
d�bedakan menjad� gaya belajar t�pe 
v�sual, aud�tor� dan k�nestet�k. Semua 
orang memanfaatkan ket�ga gaya 
belajar tersebut, namun kebanyakan 
orang menunjukkan keleb�hsukaan dan 
kecenderungan pada satu gaya belajar 
tertentu d�band�ngkan dengan dua gaya 
la�nnya. Menurut O’Br�en (dalam Rose 
dan Malcolm, 2002), gaya belajar pada 
orang dewasa cenderung ke arah v�sual. 
Data yang sama d�tunjukkan pula dar� 
has�l penel�t�an yang d�lakukan Lyna 
(2002) tentang Pendeteks�an Gaya 
Belajar Mahas�swa Program Stud� 
Pend�d�kan F�s�ka Un�vers�tas Katol�k 
W�dya Mandala Surabaya, d�dapatkan 
61,5��% v�sual, 33,33% aud�tor�al dan 
5,13% k�nestet�k.��,5 
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Gaya belajar menunjukkan cara tercepat 
dan terba�k bag� set�ap �nd�v�du untuk 
menyerap �nformas� dar� luar d�r�nya. 
Dengan mengenal� gaya belajar peserta 
d�d�k maka akan memudahkan bag� 
peserta d�d�k untuk mengarahkan 
mereka untuk melakukan strateg� 
belajar yang tepat dan dapat member�kan 
has�l yang maks�mal bag�nya sela�n 
�tu pengajar d�harapkan untuk mem-
pers�apkan metode serta med�a 
pembelajaran yang dapat mengakses 
ket�ga gaya belajar tersebut.
Stud� pendahuluan dengan wawancara 
yang d�lakukan pada 10 mahas�swa 
Poltekkes Depkes Denpasar Jurusan 
Keb�danan semester III Reguler, 
d�dapatkan gambaran yang mas�h 
umum bahwa mahas�swa cenderung 
senang mempelajar� buku atau mel�hat 
sesuatu yang menar�k perhat�an secara 
v�sual, sepert� mel�hat tamp�lan buku 
atau sl�de dengan warna dan gambar 
yang menar�k. Has�l pengamatan 
terhadap has�l rekap�tulas� n�la� Asuhan 
Keb�danan Ibu II pada mahas�swa 
reguler angkatan IX d�dapatkan sebesar 
10% harus menempuh rem�d�. 
Gaya belajar merupakan cara kons�sten 
yang d�gunakan oleh pelajar untuk 
merespon maupun menggunakan 
st�mulus tertentu dalam konteks belajar 
Set�ap orang mem�l�k� gaya belajar. 
Sebuah penel�t�an ekstens�f khususnya 
d� Amer�ka Ser�kat yang d�lakukan 
oleh Ken dan Dunn dar� Un�vers�tas St. 
John, d� Jama�ca, New York, dan para 
pakar Pemrograman Neuro L�ngu�st�k 
sepert� Bandler, et.al. (dalam Rose dan 
Malcolm, 2002), telah meng�dent�f�kas� 
t�ga gaya belajar dan komun�kas� yang 
berbeda, sebaga� ber�kut.5,6 

a. V�sual 
Belajar melalu� mel�hat sesuatu. 
Seseorang suka mel�hat gambar atau 
d�agram, warna, hubungan ruang. Suka 
pertunjukan, peragaan atau menyaks�kan 
v�deo. 

b. Aud�tor� 
Belajar melalu� mendengar sesuatu. 
Mengakses segala jen�s buny� dan 
kata, yang d�c�ptakan maupun d��ngat. 
Ind�v�du suka mendengarkan kaset aud�o 
(mus�k, nada, r�ma, �rama), ceramah 
kul�ah, d�skus�, debat dan �nstruks� 
(per�ntah) verbal. 

c. K�nestet�k 
Belajar melalu� akt�v�tas f�s�k atau 
keterl�batan langsung. Mengakses segala 
jen�s gerak dan emos�, yang d�c�ptakan 
maupun d��ngat. Yang menonjol pada 
�nd�v�du dengan gaya belajar �n� adalah 
suka “menangan�”, bergerak, menyentuh 
dan merasakan/mengalam� send�r�. 
Semua orang dalam beberapa hal 
memanfaatkan ket�ga gaya tersebut. 
Tetap� kebanyakan orang menunjuk-
kan keleb�hsukaan (dom�nas�) dan 
kecenderungan pada satu gaya belajar 
tertentu d�band�ngkan dua gaya la�nnya. 
Suatu stud� yang d�lakukan terhadap 
leb�h dar� 5.000 s�swa d� Amer�ka 
Ser�kat, Hongkong dan Jepang, kelas 5 
h�ngga 12, menunjukkan kecenderungan 
belajar sebaga� ber�kut : V�sual : 29%, 
Aud�tor�: 3��%, K�nestet�k : 37%, O’Br�en 
(dalam Rose dan Malcolm, 2002), 
D�rektur Stud� D�agnost�k Spes�f�k 
Rockv�lle, Maryland, yang melakukan 
stud� d� atas, menemukan bahwa 
setelah mereka dewasa keleb�hsukaan 
dan kecenderungan pada gaya belajar 
v�sual ternyata leb�h mendom�nas�.
Meng�dent�f�kas� dan memaham� set�ap 
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cabang gaya belajar secara �nd�v�du 
pent�ng d�lakukan karena akan dapat 
men�ngkatkan k�nerja dan prestas�nya 
serta dapat memperkaya pengalaman 
dalam set�ap aspek keh�dupan.5,7 

Salah satu cara mengenal� gaya belajar 
seseoorang adalah dengan menggunakan 
angket dar� De Porter (2008). Angket 
terd�r� dar� t�ga jen�s ya�tu untuk 
meng�dent�f�kas� gaya belajar v�sual, 
aud�tor� dan k�nestet�k. T�ap angket 
terd�r� dar� t�ga kategor� yang harus 
d�p�l�h oleh responden ya�tu ser�ng, 
kadang-kadang dan jarang. Angket 
tersebut diisi dengan memberi tanda (√) 
pada kategor� yang pal�ng mendekat� 
keb�asaan responden. Setelah semua 
angket ter�s�, maka subtotal dar� mas�ng-
mas�ng kategor� d�ber�kan bobot sebaga� 
ber�kut : untuk kategor� “ser�ng” d�ber� 
bobot 2, “kadang-kadang” d�ber� bobot 
1 dan kategor� “jarang” d�ber� bobot 
0. Has�l kal� subtotal mas�ng-mas�ng 
kategor� tersebut d�jumlahkan seh�ngga 
akan mendapatkan n�la� total. N�la� 
total dar� mas�ng-mas�ng jen�s gaya 
belajar d�band�ngkan, dan n�la� tert�ngg� 
d�jad�kan sebaga� gaya belajar dom�nan 
dar� responden tersebut.7 
Menurut Hamal�k (2008) has�l belajar 
adalah pola perbuatan, n�la�- pengert�an 
dan s�kap serta aperseps� dan ab�l�tas. 
Menurut Sagala (2003) has�l belajar 
peserta d�d�k dapat d�klas�f�kas� ke 
dalam t�ga ranah (doma�n), sebaga� 
ber�kut: 8,9

1. Doma�n kognitif ya�tu kemampuan 
yang berkenaan dengan pengetahuan, 
penalaran, atau p�k�ran terd�r� dar� 
kategor� pengetahuan, pemahaman, 
penerapan, anal�s�s, s�ntes�s dan 
evaluas�. 

2.  Doma�n afektif ya�tu kemampuan 
yang mengutamakan perasaan, 
emos�, dan reaks�-reaks� yang 
berbeda dengan penalaran yang 
terd�r� dar� kategor� pener�maan, 
part�s�pas�, pen�la�an atau penentuan 
s�kap, organ�sas�, dan pembentukan 
pola h�dup. 

3.  Doma�n psikomotor ya�tu kemampu-
an yang mengutamakan ketramp�lan 
jasman� terd�r� dar� perseps�, kes�apan, 
gerakan terb�mb�ng, gerakan terb�asa, 
gerakan kompleks, penyesua�an pola 
gerakan, dan kreat�f�tas. 

Has�l akh�r pen�la�an pada set�ap un�t 
kompetens� merupakan penggabungan 
n�la� yang d�peroleh dar� aspek 
pengetahuan dan aspek ketramp�lan 
serta aspek s�kap dengan rumus sebaga� 
ber�kut : 

Nilai akhir = (20% x n�la� pengetahuan) 
+ (60% x n�la� ketramp�lan) + 
(20% x n�la� s�kap)

Menurut Depkes RI (200��) konvers� 
has�l belajar d�jabarkan sebaga� ber�kut :

No Nilai Absolut Angka Mutu Huruf 
Mutu 

1 79 – 100 3,51-4,00 A 

2 68 – 78 2,75-3,50 B 

3 56 – 67 2,00-2,74 C 

4 41-55 1,00-1,99 D 

5 0-40 0-0,99 E 

Menurut D�myat� ( 2006 ) faktor �� faktor 
yang mempengaruh� has�l belajar adalah 
sebaga� ber�kut : 

1. Faktor �ntern mahas�swa antara la�n : 
s�kap belajar, mot�vas� belajar, gaya 
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belajar, konsentras� belajar, rasa 
percaya d�r�, �ntelegens�, keb�asaan 
belajar dan c�ta-c�ta s�swa. 

2. Faktor ekstern antara la�n : guru, 
sarana dan prasarana pembelajaran, 
keb�jakan pen�la�an, l�ngkungan 
sos�al d� sekolah, dan kur�kulum. 

Sesua� dengan Gar�s Besar Pelaksanaan 
Pembelajaran (2002), salah satu 
kompetens� dasar dalam mata kul�ah 
�n� adalah melakukan asuhan keb�danan 
kala II persal�nan, dengan �nd�kator has�l 
belajar mahas�swa mampu melakukan 
APN.5 

Persal�nan sebaga� proses membuka 
dan men�p�snya serv�ks, dan jan�n turun 
ke dalam jalan lah�r. Proses kelah�ran 
adalah proses d�mana jan�n dan ketuban 
d�dorong keluar melalu� jalan lah�r. 
Jad�, persal�nan dan kelah�ran normal 
adalah proses pengeluaran jan�n 
yang terjad� pada keham�lan cukup 
bulan (37 �� ��2 m�nggu), lah�r spontan 
dengan presentas� belakang kepala 
yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa 
kompl�kas� ba�k pada �bu maupun pada 
jan�n. Tujuan asuhan persal�nan normal 
adalah menjaga kelangsungan h�dup 
dan member�kan derajat kesehatan yang 
t�ngg� bag� �bu dan bay�nya, melalu� 
upaya yang ter�ntegras� dan lengkap 
tetap� dengan �ntervens� yang sem�n�mal 
mungk�n agar pr�ns�p keamanan dan 
kual�tas pelayanan dapat terjaga pada 
t�ngkat yang d��ng�nkan (opt�mal). 
Ada l�ma aspek dasar atau L�ma Benang 
Merah yang pent�ng dan sal�ng terka�t 
dalam asuhan persal�nan yang bers�h dan 
aman. Berbaga� aspek tersebut melekat 
pada set�ap persal�nan ba�k normal 
maupun patolog�s. L�ma benang merah 
tersebut adalah membuat keputusan 
kl�n�k, asuhan sayang �bu dan sayang 
bay�, pencegahan �nfeks�, pencatatan 

(rekam med�k) asuhan persal�nan dan 
rujukan. 
Pen�la�an prakt�k APN d�lakukan untuk 
mel�hat l�ma benang merah d� atas, 
kecual� rujukan. Pen�la�an d�lakukan 
dengan menggunakan pertanyaan 
secara l�san untuk men�la� keputusan 
kl�n�k (aspek pengetahuan) sedangkan 
untuk asuhan sayang �bu dan bay� serta 
pencegahan �nfeks� dengan meng-
gunakan daftar t�l�k APN dengan bahan 
tambahan In�s�as� Menyusu D�n� yang 
terd�r� dar� 58 langkah. Penel�t�an �n� 
bertujuan menganal�s�s has�l belajar 
praktek APN yang merupakan rekap�tulas� 
dar� t�ga aspek pen�la�an ya�tu aspek 
pengetahuan, s�kap dan ketramp�lan.1 

METODE PENELITIAN 

Penel�t�an �n� termasuk penel�t�an surve� 
ya�tu menel�t� hal yang sudah ada tanpa 
perlakuan sengaja untuk membangk�tkan 
atau men�mbulkan suatu gejala atau 
keadaan (Ar�kunto, 2006). Rancangan 
penel�t�an �n� adalah penel�t�an anal�t�k 
korelat�f dengan pendekatan waktu 
yang d�gunakan adalah cross sectional 
ya�tu penel�t�an yang pengumpulan 
data d�lakukan pada saat atau per�ode 
tertentu dan pengamatan subyek stud� 
hanya d�lakukan satu kal� selama satu 
penel�t�an 
Penel�t�an d�laksanakan d� Poltekkes 
Depkes Denpasar Jurusan Keb�danan, 
pada bulan Desember 2009 �� Januar� 
2010. Karena selama per�ode penel�t�an 
�n� mahas�swa semester III Reguler 
sedang praktek mata kul�ah Bd. 302 
dan d�laksanakan pen�la�an APN pada 
pertengahan bulan Januar� setelah Uj�an 
Akh�r Semester III. 
Populas� dalam penel�t�an �n� adalah 
seluruh mahas�sw� Poltekkes Depkes 
Denpasar Jurusan Keb�danan Semester 
III Reguler. Un�t anal�s�s atau responden 
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untuk menemukan gaya belajard alam 
penel�t�an �n� adalah mahas�sw� Poltekkes 
Depkes Denpasar Jurusan Keb�danan 
Semester III Reguler yang bersed�a 
menjad� responden dan had�r saat 
pengumpulan data belangsung. Untuk 
mendapatkan data has�l belajar praktek 
APN d�peroleh dar� rekap�tulas� n�la� 
oleh koord�nator mata kul�ah Asuhan 
Keb�danan Ibu II. Dalam penel�t�an 
�n� menggunakan total sampl�ng ya�tu 
semua mahas�swa semester III reguler 
sebanyak ��0 orang. 
Dalam penel�t�an �n� data yang 
d�kumpulkan adalah data pr�mer 
yang berupa data tentang gaya belajar 
mahas�swa dan data sekunder tentang 
has�l belajar APN. Untuk mendapatkan 
data tentang gaya belajar mahas�swa 
d�gunakan metode angket yang 
d�sebarkan oleh penel�t� send�r�. Untuk 
mendapatkan data has�l belajar APN 
menggunakan metode stud� dokumentas� 
berupa rekap�tulas� n�la� praktek APN 
yang d�olah oleh koord�nator Mata 
Kul�ah Asuhan Keb�danan Ibu II. 
N�la� praktek �n� d�dapatkan dar� n�la� 
pengetahuan dengan bobot 20%, s�kap 
dengan bobot 20% dan n�la� ketramp�lan 
dengan bobot 72. N�la� akh�r m�n�mal 
harus 68 (2,75 atau B).
Data tentang gaya belajar d�kelompok-
kan menjad� 3 kategor� dengan cara 
member� skor pada mas�ng-mas�ng 
kues�oner gaya belajar ya�tu gaya 
belajarr v�sual, aud�tor� dan k�nestet�k. 
Mas�ng-mas�ng k�ter�a (ser�ng, kadang-
kadang, jarang) d�jumlahkan lalu kr�ter�a 
”ser�ng” d�kal�kan 2, kr�ter�a “kadang-
kadang” d�kal�kan 1 dan kr�ter�a 
”jarang” d�kal�kan 0, d�dapatkan skor 
pada mas�ng-mas�ng gaya belajar dan 
dapat d�tentukan gaya belajar dom�nan 
yang d�m�l�k� responden. 

Data tentang has�l belajar APN 
d�dapatkan dar� rekap�tulas� n�la� yang 
d�lakukan oleh koord�nator mata kul�ah 
Bd. 302, dengan menggunakan n�la� 
mutu A dan B dan telah d�sahkan melalu� 
rapat dewan dosen. 
Hubungan antara gaya belajar dengan 
has�l belajar d�uj� nonparametr�k karena 
data t�dak berd�str�bus� normal dengan 
menggunakan uj� korelas� kont�ngens� 
koef�s�en dengan t�ngkat kepercayaan 
95% (α = 0,05). Apabila p-value (α) > 
0,05 menandakan has�l penel�t�an t�dak 
s�gn�f�kan atau Ho d�ter�ma. Sebal�knya 
apabila p-value (α) < 0,05 menandakan 
has�l penel�t�an s�gn�f�kan atau Ho 
d�tolak. Penguj�an d�bantu dengan 
menggunakan komputer.
Pedoman �nterpretas� Koef�s�en Korelas� 
sepert� pada tabel d� bawah �n�.

Interval r 
(Koefisien 
Korelasi) 

Tingkat Hubungan 

0,0 – 0,199 Hubungan sangat rendah

0,20 – 0,399 Hubungan rendah

0,40 – 0,599 Hubungan sedang

0,60 – 0,799 Hubungan kuat

0,80 – 1,00 Hubungan sangat kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil

1. Karakter�st�k subjek penel�t�an 
Subyek penel�t�an dalam penel�t�an 
�n� adalah mahas�swa semester III 
reguler yang berjumlah ��0 orang yang 
terd�r� dar� 39 orang dar� angkatan XI 
dan 1 orang dar� angkatan X. Seluruh 
responden mem�l�k� latar belakang 
pend�d�kan yang sama ya�tu dar� SMA 
dengan jurusan IPA. Mem�l�k� us�a 
sek�tar 20-22 tahun, dan semuanya 
bertempat t�nggal d� asrama.
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2. Has�l Pengamatan terhadap obyek 
penel�t�an 

Penel�t�an �n� d�lakukan dengan dua 
tahap ya�tu pertama menyebarkan angket 
gaya belajar dar� De Porter (2008) untuk 
mendapatkan gambaran gaya belajar 
responden. Setelah angket d�sebarkan 
lalu d�lakukan skor�ng dar� gaya 
belajar v�sual, aud�tor� dan k�nestet�k 
dar� mas�ng-mas�ng responden. Tahap 
kedua adalah mencermat� rekap�tulas� 
n�la� praktek APN yang telah d�olah 
oleh koord�nator mata kul�ah Askeb Ibu 
II. Ber�kut data has�l penel�t�an yang 
d�peroleh.7 

a. Gaya belajar responden 
Penel � t �an menunjukkan bahwa 
gambaran gaya belajar responden adalah 
sebaga� ber�kut :

Tabel 1 
Gambaran Gaya Belajar Dominan 

Responden 

No 
Gaya 

Belajar 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

Visual 

Auditori 

Kinestetik 

34 

1 

5 

85,00 

2,5 

12,5

Jumlah 40 100 

Tabel d� atas menggambarkan tentang 
d�str�bus� gaya belajar dom�nan 
responden. Gaya belajar dom�nan 
V�sual d�m�l�k� oleh sebag�an besar 
responden ya�tu sebanyak 3�� orang atau 
85%, gaya belajar dom�nan k�nestet�k 
hanya sebanyak 5 orang atau 12,5%, 
sedangkan gaya belajar aud�tor�al hanya 
d�m�l�k� oleh satu orang responden atau 
2,5%. Data gaya belajar terlamp�r pada 
lamp�ran ��. 

b. Has�l belajar APN

Tabel 2 
Gambaran Hasil Belajar APN

 

No Hasil Belajar 

Fre-

kuensi 

(n) 

Persen-

tase (%) 

1. 

2. 

Nilai A (79 – 100) 

Nilai B (68 – 78) 

27 

13 

67,5 

32,5 

Jumlah 40 100 

Has�l belajar APN yang d�dapatkan 
d�konvers�kan dengan n�la� mutu A 
dan B. Responden yang mendapat n�la� 
A untuk praktek APN �n� sebanyak 27 
orang atau 67,5% dan n�la� B sebanyak 
13 orang atau 32,5%. T�dak d�temukan 
responden yang mendapat kan n�la� C. 

c. Gambaran has�l belajar APN ber-
dasarkan gaya belajar 

Gambaran has�l belajar APN berdasarkan 
kelompok gaya belajar d�saj�kan pada 
tabel ber�kut.

Tabel 3 
Gambaran Hasil Belajar APN 

berdasarkan Gaya Belajar 

Gaya Belajar Hasil Belajar Total 

Nilai A Nilai B

f % f  % f % 

Visual 25 62,5 9 22,5 34 85 

Auditori 1 2,5 0 0 1 2,5 

Kinestetik 1 2,5 4 10 5 12,5 

Jumlah 27 67,5 13 32,5 40 100 
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Tabel 3 d� atas menunjukkan bahwa 
pada kelompok gaya belajar v�sual has�l 
belajar terbanyak adalah A ya�tu sebesar 
25 orang atau 62,5% dan n�la� B sebanyak 
9 orang atau 22,5%. Pada kelompok 
gaya belajar aud�tor� d�dapatkan 1 orang 
atau 2,5% dengan n�la� A. Kelompok 
gaya belajar k�nestet�k d�dapatkan hanya 
1 orang atau 2,5% yang mendapat n�la� 
A dan �� orang atau 10% mendapat n�la� 
B. 

3. Has�l Anal�s�s Hubungan Antar 
Var�abel 

Data has�l belajar d�asums�kan t�dak 
berd�str�bus� normal hal �n� d�tunjukkan 
dar� kompos�s� jumlah responden yang 
mem�l�k� gaya belajar v�sual yang 
terbanyak ya�tu sebanyak 3�� orang 
sedangkan responden dengan gaya 
belajar aud�tor� dan k�nestet�k mas�ng-
mas�ng 1 dan 5. Seh�ngga untuk uj� 
stat�st�k has�l penel�t�an �n� mengguna-
kan uj� non parametr�k dengan uj� 
Korelas� Kont�ngens� Koef�s�en pada 
tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
Has�l anal�s�s hubungan antara gaya 
belajar dengan has�l belajar APN 
d�dapatkan bahwa n�la� korelas� 
sebesar 0,366 In� menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang rendah 
antara gaya belajar dengan has�l belajar 
APN. Taraf s�gn�f�kans�nya sebesar 
0,045 pada kemaknaan (α = 0,05) 
menandakan has�l yang s�gn�f�kan 
berart� Ho d�tolak. 

b. Pembahasan 

Has�l penel�t�an �n� menunjukkan 
bahwa d�str�bus� gaya belajar dom�nan 
responden sangat t�dak se�mbang. 
Sebag�an besar responden (85%) 

mem�l�k� gaya belajar dom�nan v�sual. 
Sebesar 12,5% gaya belajar dom�nan 
k�nestet�k dan s�sanya sebesar 2,5% 
dengan gaya belajar dom�nan aud�tor�. 
Hal �n� sesua� dengan pendapat O’Br�en 
(dalam Rose dan N�choll, 2002) bahwa 
gaya belajar orang dewasa cenderung 
ke arah v�sual. Has�l anal�s�s hubungan 
gaya belajar dengan has�l belajar APN 
menunjukkan adanya hubungan yang 
s�gn�f�kan dengan t�ngkat hubungan 
yang rendah. Penel�t�an �n� t�dak 
dapat menganal�s�s kuatnya hubungan 
mas�ng-mas�ng gaya belajar dengan 
has�l belajar APN karena d�str�bus� gaya 
belajar dom�nan responden yang t�dak 
se�mbang. 
Rendahnya hubungan antara gaya belajar 
dengan has�l belajar APN kemungk�nan 
d�sebabkan karena adanya faktor �ntern 
la�n dar� responden yang mempengaruh� 
has�l belajarnya sepert� s�kap belajar, 
mot�vas� belajar, konsentras� belajar, 
rasa percaya d�r�, �ntelegens� dan c�ta-
c�ta responden. Sela�n �tu mungk�n 
pula d�pengaruh� oleh faktor eksternal 
dar� peserta d�d�k ya�tu dar� s�tuas� dan 
kond�s� (l�ngkungan) saat pen�la�an juga 
kemungk�nan member�kan kontr�bus� 
dalam pen�la�an �n� terutama tempat 
uj�an yang kurang kondus�f (bersamaan 
dengan uj�an Askeb yang la�n), waktu 
pelaksanaan uj�an sampa� sore bahkan 
malam seh�ngga mempengaruh� kond�s� 
f�s�k penguj� maupun mahas�swa. Faktor 
eksternal yang la�n adalah kemungk�nan 
karena kur�kulum.�� 
Has�l belajar dengan n�la� A pada 
kelompok gaya belajar k�nestet�k hanya 
d�dapatkan oleh 1 orang responden 
(2,5%) sedangkan n�la� B d�dapatkan 
sebanyak �� orang responden (10%). Hal 
�n� berlawanan dengan asums� bahwa 
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kelompok gaya belajar k�nestet�k akan 
mendapatkan n�la� yang memuaskan 
karena kelompok �n� belajar ba�k dengan 
cara mengalam� atau melakukan secara 
langsung. 
Proses pen�la�an praktek APN �n� 
d�lakukan dengan mengharuskan 
mahas�swa untuk melakukan lat�han 
secara mand�r� sebanyak m�n�mal 5 
kal� dan mahas�swa telah melakukan 
sesua� dengan yang d�harapkan. Selama 
lat�han �ndera pengl�hatan kurang 
d�suka�. Kemungk�nan hal �n�lah yang 
menyebabkan sebag�an besar kelompok 
gaya belajar k�nestet�k mendapatkan 
n�la� B. 
Kur�kulum yang d�gunakan sebaga� 
pedoman saat �n� kurang member�kan 
pedoman bag� para pengajar untuk 
mampu mengopt�malkan potens� yang 
d�m�l�k� oleh semua peserta d�d�k yang 
mem�l�k� gaya belajar yang t�dak sama. 
Dalam hal �n� untuk pembelajaran 
d� kelas kebanyakan menggunakan 
metode ceramah dengan menggunakan 
med�a aud�o v�sual. Seh�ngga kelompok 
gaya belajar v�sual dan aud�tor� saja 
yang tergal� potens�nya dan t�dak bag� 
kelompok k�nestet�k. 
Kur�kulum pada dasarnya merupakan 
perencanaan menyeluruh yang 
mencakup keg�atan dan pengalaman 
yang perlu d�sed�akan yang member�kan 
kesempatan secara luas bag� peserta 
d�d�k yang belajar. Kur�kulum yang 
d�gunakan sebaga� acuan dalam 
menyelenggarakan pend�d�kan pada 
program DIII Keb�danan mas�h 
mengacu pada Kur�kulum Pend�d�kan 
DIII Keb�danan Tahun 2002. Sejak 
tahun 200��, secara nas�onal, pemer�ntah 
telah mencanangkan Kur�kulum 
Berbas�s Kompetens� (KBK) dan 

sejak tahun 2006 kur�kulum tersebut 
telah d�perbaharu� menjad� Kur�kulum 
T�ngkat Satuan Pend�d�kan (KTSP). 
Pada dasarnya kedua jen�s kur�kulum 
tersebut mem�l�k� kesamaan tujuan ya�tu 
set�ap peserta d�d�k mampu mencapa� 
kompetens� yang d�harapkan pada set�ap 
mata pelajaran/mata kul�ah. D� dalamnya 
tercerm�n parad�gma baru tentang proses 
pembelajaran yang berpusat pada peserta 
d�d�k (learner centered) untuk mencapa� 
t�ngkat kompetens� tertentu sesua� 
dengan h�erark� pencapa�an kompetens� 
menurut Bloom. Kur�kulum Pend�d�kan 
DIII Keb�danan Tahun 2002 belum 
mencerm�nkan KBK maupun KTSP. 
D� dalamnya mas�h menggambarkan 
proses pembelajaran yang berpusat 
pada pengajar (teacher centered) dan 
kompetens� dasar yang harus d�capa� 
oleh peserta d�d�k kurang spes�f�k. 
Sebaga� contoh pada mata kul�ah Askeb 
Ibu II Bd. 302 untuk pembelajaran d� 
kelas menggunakan metode ceramah, 
d�skus�, sem�nar dan penugasan. 
Saat �n� sudah banyak sekal� metode 
pembelajaran yang d�kembangkan 
untuk menunjang KBK maupun 
KTSP. Kompetens� dalam melakukan 
praktek APN �n� merupakan muara dar� 
mata kul�ah Asuhan Keb�danan Pada 
Ibu II �n�. Agar mahas�swa mampu 
melakukan praktek APN �n� tentunya 
harus d�landas� oleh kemampuan 
kogn�t�f, afekt�f dan ps�komotor�k yang 
memada�. Pencapa�an ket�ga komponen 
d� atas tentu saja sangat d�pengaruh� oleh 
baga�mana mahas�swa mendapatkan 
kemampuan tersebut dan baga�mana 
upaya yang d�lakukan p�hak �nst�tus� 
agar peserta d�d�knya kompeten.8 

Apab�la metode pengajaran yang 
d�kembangkan mas�h bers�fat dom�nan 
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aud�o v�sual, tentu saja hanya 
kelompok aud�tor� dan v�sual saja 
yang akan dapat belajar dengan ba�k 
sedangkan k�nestet�k t�dak. Hal �n� 
dapat d�atas� apab�la pengajar mampu 
member�kan pembelajaran yang dapat 
mengopt�malkan ket�ga potens� gaya 
belajar yang d�m�l�k� oleh peserta 
d�d�k. Ada satu metode pembelajaran 
yang d�kembangkan saat �n� ya�tu 
pembelajaran Somatic, Auditory, 
Visualization dan Intellectualy atau 
yang d�s�ngkat dengan SAVI.8 
Pembelajaran SAVI adalah pembelajaran 
yang menekankan bahwa belajar harus-
lah memanfaatkan semua alat �ndera 
yang d�m�l�k� peserta d�d�k. Ist�lah SAVI 
send�r� adalah kependekan dar� Somatic 
yang bermakna gerakan tubuh (hands-
on, akt�v�tas f�s�k) d� mana belajar 
dengan mengalam� dan melakukan; 
Auditory yang bermakna bahwa belajar 
haruslah dengan melalu� mendengar-
kan, meny�mak, berb�cara, presentas�, 
argumentas�, mengemukakan pendapat, 
dan mennaggap�; Visualization yang 
bermakna belajar haruslah menggunak-
an �ndra mata melalu� mengamat�, 
menggambar, mendemonstras�kan, 
membaca, menggunakan med�a dan alat 
peraga; dan Intellectualy yang bermakna 
bahawa belajar haruslah menggunakan 
kemampuan berp�k�r (minds-on) belajar 
haruslah dengan konsentras� p�k�ran 
dan berlat�h menggunakannya melalu� 
bernalar, menyel�d�k�, meng�dent�f�kas�, 
menemukan, menc�pta, mengkons-
truks�, memecahkan masalah, dan 
menerapkan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dar� has�l penel�t�an �n� dapat d�buat 
beberapa kes�mpulan sebaga� ber�kut : 

Gambaran gaya belajar responden adalah 
dar� ��0 orang responden, 85% mem�l�k� 
gaya belajar v�sual, 12,5% responden 
dengan gaya belajar k�nestet�k dan 2,5% 
responden yang mem�l�k� gaya belajar 
aud�tor�. Has�l belajar yang d�temukan 
adalah sebanyak 67,5% responden yang 
mendapatkan n�la� A dan 9 responden 
atau 32,5% mendapat n�la� B.Ada 
hubungan yang lemah namun s�gn�f�kan 
antara gaya belajar dengan has�l belajar 
APN. D�harapkan untuk Poltekkes 
Depkes Denpasar Jurusan Keb�danan 
agar melakukan tes gaya belajar pada 
set�ap mahas�swa baru pada saat kontrak 
program d� semester I seh�ngga dapat 
d�jad�kan bahan dalam perencanaan 
metode pengajaran dan pengelolaan 
kelas bag� pengajar serta b�mb�ngan 
yang tepat bag� para pemb�mb�ng 
akadem�k. D�harapkan bag� pembuat 
keb�jakan dalam hal �n� D�rektur 
Pol�tekn�k Kesehatan Depkes Denpasar 
agar mengembangkan Kur�kulum 
Inst�tus�onal KBK maupun KTSP 
seh�ngga kompetens� dasar yang �ng�n 
d�capa� oleh peserta d�d�k dan �nd�kator 
pencapa�annya dapat d�jad�kan pedoman 
bag� pengajar untuk merencanakan 
proses pembelajaran yang berpusat 
pada pemelajar (student centered). 
D�harapkan agar d�lakukan pelat�han/
workshop tentang penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
sesua� KBK/KTSP bag� para pengajar 
seh�ngga mampu merencanakan 
proses pembelajaran secara spes�f�k 
meng�ngat potens� gaya belajar yang 
d�m�l�k� peserta d�d�k berbeda satu 
sama la�n. D�harapkan mahas�swa agar 
mengenal� gaya belajarnya mas�ng-
mas�ng, seh�ngga dapat menggunakan 
strateg� pembelajaran yang tepat untuk 
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mencapa� tujuan pembelajaran yang 
d��ng�nkan. D�harapkan kepada penel�t� 
la�n agar melakukan penel�t�an sejen�s 
dengan skala yang leb�h besar dalam 
beberapa s�klus.11 
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FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI 

Ni Luh Sumadi1, Ni Wayan Ariyani2, IGA Adnyawati3

Abstract. Premature rupture of membranes is an important issue in obstetrics 
associated with increased infection, morbidity, mortality of mother and baby. 
Research objectives were to analyze the correlation between risk factors of 
age, parity, multiple pregnancy, mall presentation, infection, sex hygiene with 
premature rupture events in the delivery room Sanglah Hospital and analyze the 
most dominant risk factor. This study was a case-control analytic correlative, 
with 34 cases, 34 controls using purposive sampling technique. Data collection 
by interview and from medical records. Analysis of the data by chi square test, 
except for the risk factors for age using fisher exact.The conclusion of this study 
here was a relation ship of parity with the incidence of premature rupture of 
membranes (p = 0,028; OR=3,590). There was correlation between infection 
with the incidence of premature rupture of membranes (p = 0,001; OR = 11,625). 
Risk factors for infection p = 0,001; OR = 15,659 was the most dominant factor. 
Recomended of this research was to always increase the quality of care, especially 
to detection of risk factors for pregnancy in general and detection of risk factors 
that support premature rupture of membranes in particular.

Keywords : Parity, Infection, Premature rupture of membranes

Abstrak. Ketuban pecah d�n� merupakan masalah pent�ng dalam obstetr� yang 
berka�tan dengan pen�ngkatan �nfeks�, morb�d�tas, mortal�tas, �bu dan bay�. 
Tujuan penel�t�an untuk menganal�s�s hubungan antara faktor r�s�ko us�a, par�tas, 
keham�lan ganda, kela�nan letak, �nfeks�, kebers�han seks dengan kejad�an ketuban 
pecah d�n� d� ruang bersal�n IGD RSUP Sanglah Denpasar dan menganal�s�s 
faktor r�s�ko yang pal�ng dom�nan. Penel�t�an �n� merupakan anal�t�k korelat�f 
kasus-kontrol, dengan 3�� kasus, 3�� kontrol menggunakan tekn�k purpos�ve 
sampl�ng. Pengumpulan data dengan wawancara dan dar� catatan med�s. Anal�s�s 
data dengan uj� ch� square, kecual� faktor r�s�ko umur menggunakan f�sher exact 
karena uj� squre t�dak memenuh� syarat. Kes�mpulan penel�t�an �n� ada hubungan 
par�tas dengan kejad�an ketuban pecah d�n� (p = 0,028 ; OR = 3.590), dan ada 
hubungan �nfeks� (p = 0,001 ;OR = 11,625) dengan kejad�an ketuban pecah d�n�. 
Faktor r�s�ko �nfeks� p = 0,001; OR = 15.659 merupakan faktor yang pal�ng 
dom�nan. Berdasarkan masalah tersebut d�sarankan untuk selalu men�ngkatkan 
kual�tas pelayanan, terutama dalam mendeteks� faktor r�s�ko keham�lan pada 
umumnya dan deteks� faktor r�s�ko yang mendukung ketuban pecah d�n� pada 
khususnya.

Kata kunci : faktor r�s�ko, ketuban pecah d�n�.

1 Bidan, 2,3 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar
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Kesuksesan dan keberhas�lan suatu 
program kesehatan khususnya �bu dan 
anak akan tercerm�n dar� angka mob�d�tas 
serta mortal�tas �bu dan anak. T�ngkat 
kemat�an �bu d� negara maju 5 �� 10 per 
100.000 kelah�ran h�dup, sedangkan 
d� negara berkembang berk�sar antara 
750 per 100.000 kelah�ran h�dup. Data 
dar� D�nas Kesehatan Prop�ns� Bal� 
(2010), menyatakan jumlah kemat�an 
�bu sebanyak 37 orang, t�ga orang 
d�antaranya terjad� d� kota Denpasar 
karena perdarahan dua orang, dan oleh 
faktor la�n-la�n satu orang. Laporan 
tahunan D�nas Kesehatan Prop�ns� 
Bal� tahun 2011 menunjukkan adanya 
pen�ngkatan kejad�an kemat�an �bu 
d� Bal� menjad� 55 orang, semb�lan 
orang d�antaranya d� kota Denpasar 
yang d�sebabkan perdarahan dua orang, 
h�pertens� dalam keham�lan dua orang, 
�nfeks� satu orang, oleh faktor la�n empat 
orang. Ketuban pecah d�n� (KPD) adalah 
pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda 
persal�nan, dan setelah d�tunggu satu 
jam belum d�mula�nya tanda persal�nan. 
Penyebab KPD belum d�ketahu� secara 
past�, namun beberapa faktor r�s�ko 
yang menyebabkan terjad�nya antara 
la�n umur, par�tas, keham�lan mult�pel, 
kela�nan letak, �nfeks� dan seks hyg�ene. 
Beberapa faktor pred�spos�s� terjad�nya 
KPD d�antaranya �nfeks�, def�s�ens� 
v�tam�n c, umur dan par�tas, presentas� 
jan�n, jumlah jan�n, dan pH vag�na 
d�atas ��,7.1,2,3 
Data yang d�peroleh dar� ruang bersal�n 
IGD RSUP Sanglah Denpasar, tercatat 
2105 persal�nan dar� bulan Januar� 
2011 sampa� dengan Desember 2011. 
D�antaranya 262 (12.��%) adalah 
persal�nan preterm (umur keham�lan 
<37minggu). Berdasarkan register 
persal�nan, persal�nan preterm dom�nan 
berawal adanya r�wayat KPD (sebanyak 

83 orang atau 31,7%) dar� 262 persal�nan 
preterm, s�sanya karena gemell�, 
pol�h�dramn�on, anem�a, kela�nan 
kongen�tal, preeklams� dan eklams�a. 
Stud� pendahuluan d� ruang Cempaka 
Barat kepada �bu bay� yang mengalam� 
persal�nan preterm d�temukan sepuluh 
orang mengalam� KPD tanpa d�sebabkan 
faktor r�s�ko dar� keham�lan. Mereka 
mem�l�k� latar belakang masalah dengan 
perawatan hyg�ene gen�tal�a karena 
perubahan postur tubuh yang terjad� 
pada saat ham�l. Secara umum penel�t�an Secara umum penel�t�anSecara umum penel�t�an 
�n� bertujuan untuk menganal�s�s 
faktor r�s�ko ketuban pecah d�n� ruang 
bersal�n IGD RSUP Sanglah Denpasar 
tahun 2012.Tujuan khususnya untuk 
menganal�s�s r�s�ko umur, par�tas, 
keham�lan mult�pel, kela�nan letak, 
�nfeks� dan seks hyg�ene dengan 
kejad�an KPD, serta menganal�sa faktor 
r�s�ko yang pal�ng berhubungan dengan 
kejad�an KPD.

Metode penelitian

Desa�n penel�t�an �n�, anal�t�k kore-
lat�f dengan pendekatan case-control, 
menggunakan tekn�k purposive 
sampling. Data pr�mer d�peroleh dar� 
wawancara langsung dengan pe-
doman wawancara untuk memperoleh 
data faktor r�s�ko yang mendukung 
terjad�nya KPD sepert� umur, par�tas, 
dan seks hyg�ene, pada �bu ham�l yang 
mengalam� dan yang t�dak mengalam� 
KPD. Data sekunder d�peroleh dar� 
catatan rekam med�s subjek mel�put� 
data keham�lan mult�pel, kela�nan 
letak, dan �nfeks�. Anal�s�s data dengan 
uj� chi square, atau uj� alternat�f fisher 
exact untuk menganal�s�s ada t�daknya 
hubungan faktor r�s�ko dengan kejad�an 
KPD. Has�l anal�s�s yang d�peroleh 
adalah n�la� X2, n�la� p, dan n�la� OR 
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dengan 95% confidence interval (CI). 
Anal�s�s mult�var�at yang d�gunakan 
anal�s�s regresi logistik ganda.

Hasil penelitian dan pembahasan

Sampel penel�t�an dengan total sampel 
68 orang (3�� kasus, 3�� kontrol). FaktorFaktor 
r�s�ko yang d�tel�t� umur, par�tas, 
keham�lan mult�pel, kela�nan letak, 
�nfeks�, dan seks hyg�ene. Pada saat 
penel�t�an ada faktor r�s�ko yang t�dak 
dapat d�tel�t� ya�tu kela�nan letak dan 
keham�lan mult�pel karena t�dak ada 
responden.

1. Karakteristik responden penelitian

Tabel 1
Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik 
responden

Kelompok kasus 
(n = 34)

Kelompok kontrol 
(n = 34)

Total
(n = 68)

Fre-
kuensi

(f)

Per-
sentase

(%)

Fre-
kuensi

(f)

Per-
sentase

(%)

Fre-
kuensi

(f)

Per-
sentase

(%)

Umur 
> 35 tahun
< 35 tahun

 7
27

20,6
79,4

 1
33

 2,9
97,1

 8
60

11,8
88,2

Pendidikan 
SD
SMP
SMA

 3
 21
 10

 8,8
61,8
29,4

 7
 22
 5

20,6
64,7
14,7

10
 43
 15

14,7
63,2
22,1

Kelompok kasus dan kontrol, sebag�an 
besar berumur < 35 tahun. Tingkat 
pend�d�kan SMP merupakan t�ngkat 
pend�d�kan yang pal�ng banyak dar� 
semua responden. T�ngkat pend�d�kan 
SD menempat� urutan pal�ng terakh�r 
setelah SMA dan SMP.

2.  Hasil Pengamatan Terhadap 
Subjek Penelitian Berdasarkan 
Variabel Penelitian 

 
Distribusi responden pada kelompok 
kasus dan kontrol berdasarkan faktor 
risiko umur, paritas, infeksi, dan seks 
hygiene.

Tabel 2
Distribusi Responden Pada Kelompok Kasus 
Dan Kontrol Berdasarkan Faktor Risiko Umur, 

Paritas, Infeksi, Dan Seks Hygiene

Faktor risiko

Kelompok kasus
(n = 34)

Kelompok kontrol
(n = 34)

Fre-
kuensi

(f)

Per-
sentase

(%)

Fre-
kuensi

(f)

Per-
sentase

(%)

Umur
 ≥ 35 th
< 35 th

 7 20,6  1  2,9
27 79,4 33 97,1

Paritas
Multipara
Primipara 

13 38,2  5  14,7
21 61,8 29  85,3

Infeksi
Ada
Tidak ada

18 52,9  3  8,8
16 47,1 31  91,2

Sex Hygiene
Tidak Baik 34 100 34 100

Sebag�an kec�l responden ba�k kasus 
maupun kontrol berumur ≥ 35 tahun. 
Pada par�tas ba�k kasus maupun kontrol 
mayor�tas pr�m�para. Kelompok kasus 
hamp�r setengah leb�h mengalam� 
�nfeks� sedangkan kelompok kontrol 
sebag�an besar t�dak �nfeks�. Semua 
responden ba�k kasus maupun kontrol 
dengan kr�ter�a seks hyg�ene t�dak ba�k.

Hubungan faktor risiko umur dengan 
kejadian KPD

Tabel 3
Hubungan Faktor Risiko Umur 

Dengan Kejadian KPD

Umur
Kejadian KPD

Total p value OR
(95% CI)

KPD (+) KPD (-)

> 35 tahun 7
(10,3%)

1
(1,5%)

8
(11,8%)

0,054 8,556
(0,990-
73,900)

< 35 tahun 27
(39,7%)

33
(48,5%)

60
(88,2%)

Total 34
(50%)

34
( 50%)

68
(100%)

Tabel 3 menunjukkan faktor r�s�ko 
umur ≥ 35 tahun pada kelompok kasus 
10,3%, sedangkan kelompok kontrol 
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yang berumur ≥ 35 tahun sebanyak 
1,5%. N�la�N�la� p = 0,05�� pada faktor r�s�ko 
umur dan OR = 8,556 ; 95% CI 0,990OR = 8,556 ; 95% CI 0,990 
�� 73,900), berart� t�dak ada hubungan 
faktor r�s�ko umur dengan kejad�an 
ketuban pecah d�n�.
Batas us�a reproduks� seorang wan�ta 
adalah umur 20 �� 35 tahun. Pada us�a 
< 20 tahun fungsi alat reproduksi belum 
berfungs� sempurna, rah�m dan panggul 
belum mencapa� ukuran dewasa 
seh�ngga apab�la terjad� keham�lan, 
mudah terjad� kompl�kas� saat keham�lan 
atau persalinan. Ibu hamil berumur ≥ 35 
tahun terjad� perubahan pada jar�ngan 
alat-alat reproduks� dan jalan lah�r t�dak 
lentur lag�, hal tersebut mendukung 
kecenderungan terjad�nya ketuban 
pecah dini. Pada usia ≥ 35 tahun mulai 
terjad�nya proses degenerat�f, salah satu 
efeknya terjad� skleros�s pembuluh darah 
arter�ole myometr�um, al�ran darah ke 
endometr�um t�dak maks�mal seh�ngga 
mempengaruh� asupan nutr�s� dar� �bu 
ke jan�n yang dapat menyebabkan gang-
guan pertumbuhan jan�n. Bertambahnya 
umur, menyebabkan semak�n t�ngg� 
angka kejad�an KPD, terka�t dengan 
penurunan kadar v�tam�n c dalam 
tubuh, d�mana fungs� v�tam�n c adalah 
untuk pembentukan dan pemel�haraan 
jar�ngan kolagen serta berperan pent�ng 
dalam mempertahankan keutuhan 
selaput ketuban. Umur �bu merupakan 
determ�nan pendukung terjad�nya KPD 
tetap� has�l penel�t�an d� RSUP Sanglah 
menunjukkan sed�k�t perbedaan. Hal 
tersebut kemungk�nan d�sebabkan saat 
penel�t�an sampel yang d�amb�l terlalu 
kec�l, atau pada saat penel�t�an dar� 68 
responden 60 orang (88,2%) d�antaranya 
berumur < 35 tahun. ��, 5

Hubungan faktor risiko paritas 
dengan kejadian KPD

Tabel 4
Hubungan Faktor Risiko Paritas 

Dengan Kejadian KPD Kejadian KPD

Paritas 
Kejadian KPD

Total X2 p 
value

OR
(95% 
CI)KPD (+) KPD (-)

Multipara 13
(19,1%)

5
(7,4%)

18
(26,5%)

4,836 0,028 3,590
(1,109-
11,619)Primipara 21

(30,9%)
 29

(42,6%)
50

(73,5%)
Total 34

(50%)
34

(50%)
68

(100%)

Tabel �� menunjukan mult�para pada 
kelompok kasus 19,1% sedangkan 
kelompok kontrol 7,��%. Penguj�an 
h�potes�s menggunakan chi square 
test dengan n�la� p = 0,028. Has�l 
menunjukkan ada hubungan faktor 
r�s�ko par�tas dengan kejad�an ketuban 
pecah d�n�. Perh�tungan OR = 3,590 
dapat d�art�kan mult�para ber�s�ko 
mengalam� KPD sebesar 3,5 kal� 
d�band�ngkan pr�m�para. BeberapaBeberapa 
has�l penel�t�an yang sejalan dengan 
penel�t�an �n� d�lakukan oleh Tah�r 

dan Kumala. Has�l penel�t�an yang 
d�lakukan d� Rumah Sak�t Umum d� Rumah Sak�t Umum 
Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 
menyatakan par�tas merupakan faktor 
r�s�ko terhadap terjad�nya KPD dengan 
OR = 1,5. Keham�lan yang terlalu 
ser�ng, mult�para atau grandemult�para 
mempengaruh� proses embr�ogenes�s, 
selaput ketuban leb�h t�p�s seh�ngga 
mudah pecah sebelum waktunya. 
Pernyataan teor� dar� menyatakan 
semak�n banyak par�tas, semak�n 
mudah terjad� �nfeks� amn�on karena 
rusaknya struktur serv�k pada persal�nan 
sebelumnya. KPD leb�h ser�ng terjad� 
pada mult�para, karena penurunan fungs� 
reproduks�, berkurangnya jar�ngan �kat, 
vaskular�sas� dan cerv�k yang sudah 
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membuka satu cm ak�bat persal�nan 
yang lalu. 3,6,7

Hubungan faktor risiko seks hygiene 
dengan kejadian KPD 

T�dak dapat d�lakukan uj� stat�st�k 
karena semua responden (68 orang) 3�� 
kasus dan 3�� kontrol dengan kr�ter�a 
seks hyg�ene t�dak ba�k.

Hubungan faktor risiko infeksi 
dengan kejadian KPD

Tabel 5
Hubungan Faktor Risiko InfeksiFaktor Risiko Infeksi Risiko Infeksi 

Dengan Kejadian KPD

Infeksi 
Kejadian KPD

Total X2 p 
value

OR
(95% CI)KPD (+) KPD (-)

Ada 18
(26,5%)

3
(4,4%)

21
(30,9%)

15,502 0,001 11,625
(2,975-
45,432)Tidak 

ada
16

(23,5%)
31

(45,6%)
47

(69,1%)
Total 34

(50%)
34

(50%)
68

(100%)

 
Infeks� 11,6 kal� leb�h besar mendukung11,6 kal� leb�h besar mendukung 
terjad�nya KPD d�band�ngkan dengan 
yang t�dak mengalam� �nfeks� (OR = 
11,625. Uj�Uj� chi square menunjukkan p 
= 0,001. Has�l penel�t�an menunjukkan 
bahwa responden yang mengalam� 
�nfeks� pada kelompok kasus sangat besar 
ya�tu 26,5% leb�h besar d�band�ngkan 
kelompok kontrol ya�tu ��,�� %. Infeks�Infeks� 
merupakan var�abel yang pal�ng kuat 
sebaga� pendukung terjad�nya KPD 
d� ruang bersal�n IGD RSUP Sanglah 
Denpasar tahun 2012, dengan n�la� p 
= 0,001, dan n�la� OR sebesar 15,659. 
Sebag�an besar kasus berhubungan 
dengan �nfeks� (65%). Pada lap�san 
kompakta amn�on, f�broblast, jar�ngan 
ret�kuler kor�on dan trofoblas terdapat 
kolagen. S�ntes�s maupun degradas� 
jar�ngan kolagen d�kontrol oleh system 
akt�f�tas dan �nh�b�s� �nterleuk�n -1 (�L-
1) dan prostagland�n. J�ka terjad� �nfeks� 

menyebabkan pen�ngkatan akt�f�tas 
�L-1 dan prostagland�n, menghas�lkan 
kolagenase jar�ngan, terjad� depol�meras� 
kolagen pada selaput kor�on amn�on, 
ketuban menjad� t�p�s, lemah dan mudah 
pecah spontan. Has�l anal�s�s regres� Has�l anal�s�s regres�Has�l anal�s�s regres� 
log�st�k ganda menunjukkan bahwa 
par�tas dan �nfeks� memenuh� syarat 
untuk d�lakukan anal�s�s mult�var�ate. 
Par�tas dengan p value 0,028 , n�la� OR 
5,685. Infeks� merupakan var�abel yang 
pal�ng berhubungan dengan kejad�an 
KPD d� ruang bersal�n IGD RSUP 
Sanglah Denpasar tahun 2012, p = 
0,001, n�la� OR sebesar 15,659. 

Hubungan seks hygiene dengan 
kejadian KPD

Vaginosis bacterial adalah suatu 
keadaan abnormal pada ekos�stem 
vag�na d�sebabkan oleh bertambah-
nya pertumbuhan flora vag�na bakter� 
anaerob menggant�kan laktobacilus yang 
mempunya� konsentras� t�ngg� sebaga� 
flora normal vag�na. Wan�ta ham�l 
dengan vag�nos�s bacter�al mempunya� 
r�s�ko leb�h t�ngg� mengalam� amn�on�t�s, 
post partum endometr�t�s, KPD, dan 
persal�nan preterm. Tekn�k cebok 
yang salah menyebabkan bakter� d� 
anus terbawa masuk ke vag�na. Celana 
seba�knya ker�ng dan d�gant� m�n�mal 
2 - 3 kal� sehar�. Menggunakan celana 
longgar, bers�h, dan bahan yang mudah 
menyerap ker�ngat, sepert� katun. 
Penggunaan sabun pencuc� vag�na dan 
atau yang mengandung ant� sept�k dapat 
membunuh flora normal vag�na, sepert� 
Basillus Dooderlain.8

Simpulan dan saran

Sesua� dengan has�l penel�t�an dan 
pembahasan yang telah d�paparkan 
dapat d�s�mpulkan : T�dak ada hubunganT�dak ada hubungan 
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faktor r�s�ko umur dengan kejad�an 
KPD. Terdapat hubungan faktor r�s�koTerdapat hubungan faktor r�s�ko 
par�tas dengan kejad�an KPD. T�dak T�dakT�dak 
d�temukan responden dengan faktor 
r�s�ko keham�lan mult�pel pada saat 
penel�t�an. T�dak d�temukan responden 
dengan faktor r�s�ko kela�nan letak saat 
penel�t�an. Terdapat hubungan faktor 
r�s�ko �nfeks� dengan kejad�an KPD.
T�dak dapat menganal�s�s faktor r�s�ko 
seks hyg�ene karena semua responden 
dengan kr�ter�a seks hyg�ene t�dak ba�k.
Faktor r�s�ko �nfeks� mem�l�k� hubungan 
pal�ng kuat pendukung kejad�an KPD 
d� ruang bersal�n IGD RSUP Sanglah 
Denpasar Tahun 2012. 
D�sarankan kepada fas�l�tas pelayanan 
kesehatan khususnya RSUP Sanglah 
selalu men�ngkatkan kual�tas pelayanan 
kesehatan terutama ante natal care 
khususnya dalam mendeteks� faktor 
r�s�ko yang mendukung kejad�an 
KPD. Penel�t�an selanjutnya seba�k-
nya menggunakan sampel leb�h besar, 
waktu penel�t�an leb�h panjang seh�ngga 
dapat menel�t� pengaruh faktor r�s�ko 
keham�lan mult�pel, dan kela�nan letak, 
yang berhubungan dengan kejad�an 
KPD atau menel�t� faktor r�s�ko la�n 
yang dapat mem�cu kejad�an KPD.
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GAMBARAN KEMAJUAN PERSALINAN PADA IBU 
BERSALIN YANG DIBERIKAN SUSU KEDELAI 

DENGAN SUSU FORMULA

Somoyani1, Lindayani2, Suarniti3

Abstract. Normal Delivery Care is clean and safe and normal delivery care 
the main focus has undergone a paradigm shift. Prevention of complications of 
childbirth can be done one of them is the Mother Friendly Care by providing 
food and drink on maternity mother. This study aims to describe the progress 
of labor Kala I and II on Mother Maternity given soy milk with formula in Post 
practice Health Polytechnic of Denpasar. The research used descriptive method 
with case study design. The research uses a qualitative approach. The population 
in this study were multigravid and primigravida who delivered in Post practice 
Health Polytechnic of Denpasar. Respondents in this study were multigravid 
and primigravida who delivered in Pos Praktik Health Polytechnic of Denpasar, 
totaling eight people. Mother’s given birth four people nutrition soy milk and 
four people are given milk formula. The experiment was conducted at the Pos 
Praktik Health Polytechnic of Denpasar to address Jalan Raya Sesetan No. 
512 South Denpasar. The type of data in this study is primary data. The results 
showed that respondents are given soy milk are all experiencing good progress in 
labor process, in which uterine contractions (his) increasingly stronger with the 
longer duration between 4-5x/10menit for 45-55 seconds. Of the four respondents 
were given milk formula shows the strength of uterine contractions take place 
between 3-4x/10menit adequate for 40-45 seconds. Conclusions: Provision of 
appropriate evidence-based liquid food such as milk and soy milk formula at 
maternity can meet the needs of calories in a relatively more quickly because it 
is easily digested and absorbed. With the needs of the process of caloric uterine 
contractions (his) the better so that the process of labor progress from stage I to 
stage II was not until past the maximum limit for vaginal parturition. Suggestions 
aimed at health care institutions that serve labor so that each can be predicted 
maternal normal vaginal delivery since when I’ve started on a liquid diet as 
needed to reduce the caloric extension of the first stage and second stage.

Keywords : Soy milk, Formula, Maternal

Abstrak. Pesal�nan merupakan proses yang alam�ah yang d�tanda� dengan 
adanya kontraks� uterus(h�s) yang menyebabkan pendataran dan d�latas� serv�ks 
serta pengeluaran jan�n dan plasenta dar� tubuh �bu. Kemajuan proses persal�nan 
sangat d�pengaruh� oleh kecukupan nutr�s� pada saat persal�nan. Sumber nutr�s� 
yang dapat d�ber�kan kepada �bu bersal�n berupa susu kedela� atau susu formula.
Masalah penel�t�an adalah “Baga�mana gambaran kemajuan persal�nan pada 
�bu bersal�n yang d�ber�kan susu kedela� dengan susu formula?” Tujuannya 
adalah untuk  mengetahu� gambaran kemajuan persal�nan Kala I dan Kala II 

1,2,3 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar
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Pendahuluan

Angka Kemat�an Ibu (AKI) d� Indones�a 
mas�h menduduk� per�ngkat tert�ngg� 
d� ASEAN. AKI Indones�a pada tahun 
2002-2003 adalah sebesar 307 per 
100.000 kelah�ran h�dup (SDKI 2002-
2003). Angka tersebut telah mengalam� 
penurunan pada tahun 2005 menjad� 
290,8 per 100.000 KH. Target yang 
d�harapkan dapat d�capa� pada tahun 
2010 adalah AKI menjad� 125 per 
100.000 KH melalu� pelaksanaan 
Making Pregnancy Safer (Depkes RI, 
2005). Penyebab utama AKI yakn�Penyebab utama AKI yakn� 
sek�tar 90 persen ak�bat kompl�kas� 
keham�lan/persal�nan. Sebag�an besar 
penyebab kesak�tan dan kemat�an �bu 
tersebut dapat d�cegah, hal �n� telah 
d�bukt�kan pada negara-negara d� mana 
angka kesak�tan kemat�an �bu tersebut 
tergolong rendah.5

Fokus utama asuhan persal�nan normal 
telah mengalam� pergeseran parad�gma. 
Dahulu fokus utamanya adalah me-

nunggu dan menangan� kompl�kas� 
namun sekarang fokus utamanya 
adalah mencegah terjad�nya kompl�kas� 
selama persal�nan dan setelah bay� lah�r. 
Pencegahan kompl�kas� persal�nan 
dapat d�lakukan dengan menerapkan 
pendekatan asuhan persal�nan normal 
(APN) ya�tu l�ma benang merah 
persal�nan. Salah satunya adalah Asuhan 
Sayang Ibu, ya�tu asuhan yang d�ber�kan 
pada �bu bersal�n selama persal�nan. 
Menurut Varney, l�ma kebutuhan dasar 
selama kala I salah satunya adalah 
member�kan makan m�num pada Ibu 
bersal�n (pemenuhan kebutuhan nutr�s� 
dan h�dras�).
Berdasarkan evidence, hanya ada sed�k�t 
alasan untuk membatas� pember�an 
makan dan m�num secara rut�n selama 
persal�nan. Upaya untuk menjaga 
lambung tetap kosong merupakan hal 
yang s�a-s�a. Bentuk makanan yang 
leb�h cepat menghas�lkan energ� adalah 
makanan atau m�numan ca�r. Apab�la 

pada Ibu Bersal�n yang d�ber�kan susu kedela� dengan susu formula. Metode 
penel�t�an deskr�pt�f dengan desa�n stud� kasus (case study), d�lakukan d� Pos 
Praktek Poltekkes Depkes Denpasar, d�laksanakan pada bulan September sampa� 
Nopember 2009, dengan subyek 8 orang (�� orang d�ber�kan susu kedela�, �� 
orang d�ber�kan susu formula). Jen�s data adalah data pr�mer, data d�olah dengan 
anal�s�s kual�tat�f. Subyek yang d�ber�kan susu kedela� mengalam� kontraks� 
uterus (h�s) antara ��-5x/10 mnt selama ��5-50 det�k, lama kala I antara 2-�� jam dan 
kala II berlangsung 5-20 men�t. Subyek yang d�ber�kan susu formula mengalam� 
kontraks� uterus antara 3-��x/10 men�t selama ��0-��5 det�k. Lama Kala I antara ��-
7 jam, dan Kala II antara 15 men�t sampa� 1jam ��0 men�t. S�mpulan : Pember�anPember�an 
makanan ca�r sesua� evidence based berupa susu kedela� dan susu formula pada 
�bu bersal�n dapat memenuh� kebutuhan kalor� dalam waktu yang relat�f leb�h 
cepat karena mudah d�cerna dan d�serap. Dengan terpenuh�nya kebutuhan kalor� 
maka proses terjad�nya kontraks� uterus (h�s) semak�n ba�k seh�ngga proses 
kemajuan persal�nan mula� dar� kala I sampa� kala II t�dak sampa� melewat� 
batasan maks�mal untuk partus pervag�nam. Pember�an nutr�s� yang adekuat 
merupakan faktor utama sela�n faktor la�nnya yang mendukung kelancaran 
proses persal�nan sepert�  faktor ps�kolog�s �bu, kond�s� jalan lah�r, kond�s� jan�n,faktor ps�kolog�s �bu, kond�s� jalan lah�r, kond�s� jan�n, 
dukungan dar� pendamp�ng persal�nan serta pos�s� �bu saat persal�nan.

Kata kunci : susu kedelai, susu formula, kemajuan persalinan
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d�ber�kan makanan padat akan d�proses 
leb�h lama oleh alat pencernaan seh�ngga 
akan leb�h lambat menghas�lkan energ�. 
D� samp�ng �tu makanan padat juga 
dapat men�mbulkan asp�ras� yang 
berasal dar� lambung. Contoh makanan 
ca�r yang b�sa d�ber�kan kepada �bu 
bersal�n adalah susu kedela� atau susu 
formula untuk �bu ham�l. Susu kedela� 
dan susu formula dapat d�kategor�kan 
sebaga� makanan yang ba�k bag� �bu 
selama proses persal�nan. Rumusan 
masalah pada penel�t�an �n� adalah 
“Baga�manakah kemajuan persal�nan 
Kala I dan Kala II pada Ibu Bersal�n 
yang d�ber�kan susu kedela� dengan 
susu formula d� Pos Prakt�k Poltekkes 
Depkes Denpasar ? Penel�t�an �n� 
bertujuan untuk mengetahu� gambaran 
kemajuan persal�nan Kala I dan Kala II 
pada Ibu Bersal�n yang d�ber�kan susu 
kedela� dengan susu formula d� Pos 
Prakt�k Poltekkes Depkes Denpasar.2

Metode 
Metode penel�t�an yang d�gunakan 
adalah metode penel�t�an deskr�pt�f 
dengan desa�n stud� kasus (case study). 
Pelaksanaan penel�t�an menggunakan 
pendekatan kual�tat�f. Populas� dalamPopulas� dalam 
penel�t�an �n� adalah seluruh �bu bersal�n 
pr�m�grav�da dan mult�grav�da yang 
melah�rkan d� Pos Prakt�k Poltekkes 
Denpasar. Responden dalam penel�t�an 
�n� adalah �bu bersal�n pr�m�grav�da dan 
mult�grav�da yang melah�rkan d� Pos 
Prakt�k Poltekkes Denpasar, berjumlah 
delapan orang. Empat orang Ibu bersal�n 
d�ber�kan nutr�s� susu kedela� dan empat 
orang d�ber�kan nutr�s� susu formula. 
Penel�t�an d�laksanakan d� Pos Prakt�kenel�t�an d�laksanakan d� Pos Prakt�k 
Poltekkes Denpasar dengan alamat 
Jalan Raya Sesetan No 512 Denpasar 
Selatan. Jen�s data pada penel�t�an �n� Jen�s data pada penel�t�an �n�Jen�s data pada penel�t�an �n� 
adalah data pr�mer. Cara yang d�gunakan 
untuk mendapatkan data pember�an 

susu kedela� dan susu formula pada �bu 
bersal�n adalah d�peroleh secara langsung 
menggunakan lembar observas� yang 
ber�s� data jen�s dan jumlah makanan 
yang d�ber�kan pada �bu bersal�n. 
Data kemajuan persal�nan kala I dan 
kala II menggunakan tekn�k observas� 
langsung oleh enumerator sekal�gus 
dapat d�l�hat pada dokumentas� pada 
lembar observas� dan partograf. Setelah SetelahSetelah 
data dar� pember�an susu kedela� dengan 
susu formula pada �bu bersal�n dan 
kemajuan persal�nan kala I dan kala II 
d�dapatkan, kemud�an d�anal�s�s secara 
kual�tat�f. 

Hasil Penelitian

Penel�t�an d�lakukan pada delapan orang 
�bu bersal�n (empat orang d�ber�kan susu 
kedela� dan empat orang d�ber�kan susu 
formula). Ber�kut penjabaran keempat 
subyek penel�t�an yang d�ber�kan susu 
kedela�:

Responden I : Nama NKS, Umur 31 
tahun, Alamat Jalan S�dakarya No.10��Alamat  Jalan S�dakarya No.10�� 
Denpasar Selatan. In� merupakan 
keham�lan yang ket�ga. HPHT 9-12-
2008. (TP 16-9-2009). Selama pe-Selama pe-
mantauan perkembangan kond�s� �bu 
dan bay� melalu� ANC, semua has�lnya 
menunjukkan kond�s� yang f�s�olog�s 
seh�ngga memungk�nkan untuk partus 
normal pervag�nam. Keham�lan, per-
sal�nan dan n�fas pertama dan kedua 
berlangsung normal. R�wayat per- R�wayat per-R�wayat per-
sal�nan: tanggal 23 September 2009,: tanggal 23 September 2009, tanggal 23 September 2009, 
pukul 02.00 w�ta, �bu datang ke Pos 
Praktek Poltekes Denpasar dengan 
keluhan sak�t perut h�lang t�mbul. Setelah 
d�lakukan pemer�ksaan d�dapatkan suhu 
36,80C, nad� 8��x/men�t, TD 120/80 
mmHg, TFU 35 cm(TBBJ 3720 gr), 
3 jar� bpx, let.kep U puk�, DJJ 1��8x/
men�t, HIS 3x/10 men�t ~ 35”. VT : v/v 
normal, pors�o lunak,Ø 5 cm, eff 30%, 
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selaput ketuban utuh d�nom�nator belum 
jelas, ↓ kep HI+, ttbk/tl pusat. Diagnose 
�bu G3P2002 UK ��1 mg 2 har� let kep 
U puk� T/H +PK I fase akt�f. Proses 
kemajuan persal�nan d�pantau dengan 
menggunakan partograf WHO dan 
menggunakan lembar observas� untuk 
memantau asupan m�numnya. Sesua� 

dengan perh�tungan kebutuhan kalor� 
pada responden �n� sebanyak 2890 kkal 
(7�� kg x 35 + 300 kkal), dalam 7 gelas 
susu (satu gelas mengandung ��05 kkal). 
Responden mula� m�num susu pukul 
02.10 W�ta. Selengkapnya sepert� tabel 
ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

25/9
02.10 120/70 78 18 36

v/v normal, porsio lunak,Ø 
5 cm, eff 30%, selaput 
ketuban utuh diinominator 
belum jelas, ↓ kep HI+, ttbk/tl 
pusat.

3x/10mnt
~35˝ 148x/mnt

Minum 
Susu

Kedelai 
200 cc

03.10 80 20

4-5x/
10mnt

~40-45˝ 148x/mnt

Minum 
susu

Kedelai
200 cc

03.20 80 20

V/V Normal, porsio tdk 
teraba(Ø lengkap), ket + 
teraba kep UUK di dpn, ↓ 
kep H III+, ttbk/tl pst.

4-5x/
10mnt

~40-45˝ 150x/mnt

Minum 
susu

Kedelai
200 cc

Pukul 03.20 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
dan setelah d�lakukan pemer�ksaan �bu 
d�d�agnose G3P2002 UK ��1 mg 2 har� 
let kep U puk� T/H +PK II. D�lakukan 
amn�otom� keluar ca�ran ketuban warna 
jern�h. Ibu langsung d�p�mp�n mengedan. 
Pukul 03.30 anak lak�-lak� lah�r spontan 
langsung menang�s, kul�t kemerahan 
dan gerak akt�f. Selanjutnya d�lakukan 
penanganan manajemen akt�f kala III. 
Pukul 03.��0 w�ta plasenta lah�r spontan 
kesan lengkap. Ibu t�dak mengalam� 
laseras� jalan lah�r. Kala IV berlangsung 
normal t�dak ada perdarahan akt�f. BBL 
3650 gram, PB 50 cm, LK/LD 33/32 
cm. bay� t�dak ada kela�nan. Dar� kala 
I sampa� Kala II �bu mengkonsums� �� 
gelas susu kedela�. Kala I berlangsung 2 
jam, dan kala II berlangsung 10 men�t.
Responden II : NamaES,Umur23tahun,Nama ES,Umur23tahun,, Umur23tahun,Umur 23 tahun,, 
Alamat Jalan D�ponegoro, Pesanggaran 
Denpasar Selatan. In� merupakan. In� merupakanIn� merupakan 

keham�lan yang kedua. HPHT 29-12-
2008.TP 5-10-2009. Ibu memer�ksakan 
keham�lan d� Pos Praktek Poltekkes 
Denpasar sejak umur keham�lan 29 
m�nggu 5 har� pada tanggal 25-7-2009. 
Keham�lan pertama abortus pada umur 
keham�lan �� bulan pada tahun 2007,dan 
t�dak d�lakukan kuretase. R�wayatR�wayat 
persal�nan: tanggal 25 September 2009, 
pukul 10.00 W�ta, �bu datang ke Pos 
Praktek Poltekes Denpasar dengan 
keluhan sak�t perut h�lang t�mbul sejak 
pukul 06.00 w�ta,dar� vag�na keluar 
lend�r campur darah. Setelah d�lakukanSetelah d�lakukan 
pemer�ksaan d�dapatkan suhu 36,80C, 
nad� 8��x/men�t, TD 120/80 mmHg, 
BB 57 kg. TFU 33 cm(TBBJ 3100gr),TFU 33 cm(TBBJ 3100gr), 
3 jar� bpx, let.kep U puk�, DJJ 1��6x/
men�t, HIS 3x/10 men�t ~ 30”. VT : v/vVT : v/v 
normal,pors�o lunak,Ø 1 cm, eff 30%, 
selaput ketuban utuh d�nom�nator belum 
jelas, ↓ kep HI+, ttbk/tl pusat. DiagnoseD�agnose 
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�bu G2P0010 UK 38 mg mg 6 har� let 
kep U puk� T/H +PK I fase laten. Proses. Proses 
kemajuan persal�nan d�pantau dengan 
menggunakan lembar observas� untuk 
memantau asupan m�numnya. Sesua� 
perh�tungan dengan BB awal ��5 kg, 

maka kebutuhan nutr�s� saat bersal�n 
sebanyak 1875 kkal, dan d�ber�kan 
dalam ��-5 gelas susu kedela� (1 gelas 
=��05kkal). Responden mula� m�num 
susu pukul 10.30 W�ta. Selengkapnya 
sepert� tabel ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

25/9
10.30 80 20 3x/10mnt

~30˝
142x/
mnt

Minum susu 
kedelai 200cc

11.30 80 20 3x/10mnt
~35-40˝

146x/
mnt

Minum susu 
200cc

25/9
12.30 120/90 78 18 37

v/v normal, porsio lunak,Ø 3 
cm, eff 75%, selaput ketuban 
(-) dinominator belum jelas,ominator belum jelas, 
molase 0 ↓ kep HII, ttbk/tl 

pusat.

3x/10mnt
~35-40˝ 143x/

mnt

Minum 
Susu

Kedelai 200 cc

13.00 74 20
4-5x/

10mnt
~40-45˝

143x/
mnt

Minum susu
Kedelai
200 cc

13.35 80 20

V/V Normal, porsio tdk 
teraba(Ø lengkap), ket(-) teraba 

kep UUK di dpn, ↓ kep H III+, 
ttbk/tl pst.

4-5x/
10mnt

~40-45˝
150x/
mnt

Pukul 13.35 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
dan setelah d�lakukan pemer�ksaan 
�bu d�d�agnose G2P0010 UK 38 mg 
6 har� let kep U puk� T/H +PK II. IbuIbu 
langsung d�p�mp�n mengedan. PukulPukul 
13.��0 anak lak�-lak� lah�r spontan 
langsung menang�s, kul�t kemerahan 
dan gerak akt�f. Selanjutnya d�lakukan 
penanganan manajemen akt�f kala III. 
Pukul 13.50 w�ta plasenta lah�r spontan 
kesan lengkap. Ibu t�dak mengalam� 
laseras� jalan lah�r. Kala IV berlangsung 
normal t�dak ada perdarahan akt�f. BBL 
3200 gram ,PB50 cm, LK/LD 33/32 
cm. bay� t�dak ada kela�nan. Dar� Kala 
I sampa� Kala II responden m�num susu 
sebanyak �� gelas. Kala I berlangsung 3,5 
jam dan kala II berlangsung 5 men�t.
Responden III : Nama: N, Umur 
26 tahun, Alamat: Jalan Pulau Moyo 
Gang Cemara No 6 Denpasar Selatan.
In� merupakan keham�lan yang kedua.

HPHT 29-12-2008. TP 5-10-2009. 
Ibu memer�ksakan keham�lan d� Pos 
Praktek Poltekkes Denpasar sejak umurPoltekkes Denpasar sejak umur 
keham�lan 16 m�nggu pada tanggal 27-��-
2009. Selama pemantauan perkembangan 
kond�s� �bu dan bay� melalu� ANC, 
semua has�lnya menunjukkan kond�s� 
yang f�s�olog�s.. Keham�lan, persal�nan 
dan n�fas pertama berlangsung normal. 
T�dak ada kompl�kas� saat persal�nan 
maupun masa n�fas. 
R�wayat persal�nan: tanggal 25 
September 2009, pukul 16.30 W�ta, 
�bu datang ke Pos Praktek Poltekes 
Denpasar dengan keluhan sak�t perut 
h�lang t�mbul sejak pukul 07.00 W�ta 
(tanggal 25 September 2009). SetelahSetelah 
d�lakukan pemer�ksaan d�dapatkan suhu 
36,30C, nad� 80x/men�t, TD 120/80 
mmHg, TFU 32 cm(TBBJ 3100 g), 3 jar� 
bpx, let.kep U puk�, DJJ 1��6x/men�t, H�s 
3x/10 men�t ~ 35-��0”. VT : v/v normal, 
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pors�o lunak,Ø 3 cm, eff ��5%, selaput 
ketuban utuh denom�nator belum jelas, 
↓ kep HI+, ttbk/tl pusat. Diagnose ibuD�agnose �bu 
G2P1001 UK 38 m�nggu �� har� let kep 
U puk� T/H +PK I fase laten. Proses 
kemajuan persal�nan d�pantau dengan 
menggunakan lembar observas� untuk 

memantau asupan m�numnya. Has�l 
perh�tungan mendapatkan kebutuhan 
kalor� pada responden �n� sebanyak 
2105 kkal= ��-5 gelas (��9 kgx 35 +300 
kkal). Responden mula� m�num susu 
pukul 17.00 W�ta. Selengkapnya sepert� 
tabel ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

25/9
17.00 84 20 3x/10 menit ~ 35-

40” 140x/mnt Susu kedelai
200cc

18.00 84 20 3x/10 menit ~ 35-
40” 144x/mnt Minum susu 

200cc

19.00 80 20 3-4x/10 menit ~ 
40-45” 146x/mnt Minum susu 

200cc

20.00 80 20 4-5x/10 menit ~ 
45-50” 146x/mnt

Minum 
Susu

Kedelai 200 cc

20.30 130/80 80 18 36

v/v normal, porsio tidak 
teraba ,Ø lengkap, selaput 

ketuban utuh, terabauh, teraba 
kepala denominator uuk kiri 

depan,moulage O, ↓ kep 
HIII+, ttbk/tl pusat.

5x/10mnt
~45-50˝ 140x/mnt Ibu ingin 

mengedan

Pukul 20.30 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
dan setelah d�lakukan pemer�ksaan �bu 
d�d�agnose G2P1001 UK 38 mg �� har� 
let kep U puk� T/H +PK II. D�lakukan 
amn�otom� keluar ca�ran ketuban warna 
jern�h. Ibu langsung d�p�mp�n mengedan. 
Pukul 20.��5 anak lak�-lak� lah�r spontan 
langsung menang�s, kul�t kemerahan 
dan gerak akt�f. Selanjutnya d�lakukan 
penanganan manajemen akt�f kala III. 
Pukul 20.55 w�ta plasenta lah�r spontan 
kesan lengkap. Ibu mengalam� laseras� 
jalan lah�r grade II. Kala IV berlangsung 
normal t�dak ada perdarahan akt�f. BBL 
3550 gram ,PB 50 cm, LK/LD 35/3�� 
cm. Bay� t�dak ada kela�nan. Dar� kala I 
sampa� kala II �bu m�num susu sebanyak 
�� gelas. Lama kala I �� jam dan kala II 
berlangsung 15 men�t.
Responden IV Nama : NS, 31 tahun, 
Alamat: Jalan Pulau Moyo Gang 
Subak Sar� No 1 Denpasar Selatan. 

In� merupakan keham�lan yang ket�ga. 
HPHT 1��-12-2008.TP 21-9-2009. Ibu. Ibu 
sudah mendapat �mmun�sas� TT (Tetanus 
Toxo�d) sebanyak 1kal� (booster). 
Selama pemantauan perkembangan 
kond�s� �bu dan bay� melalu� ANC, 
semua has�lnya menunjukkan kond�s� 
yang f�s�olog�s. Keham�lan pertama dan 
kedua hanya berlangsung selama 2,5 
bulan karena �bu mengalam� abortus 
pada tahun 2008. R�wayat persal�nan:. R�wayat persal�nan:R�wayat persal�nan: 
Pada tanggal 21 September 2009, pukul 
13.30 W�ta, �bu datang ke Pos Praktek 
Poltekes Denpasar dengan keluhan sak�t 
perut h�lang t�mbul dan keluar lend�r 
bercampur darah sejak pukul 09.00 w�ta 
(tanggal 21 September 2009). SetelahSetelah 
d�lakukan pemer�ksaan d�dapatkan 
suhu 360C, nad� 8��x/men�t, TD 130/80 
mmHg, TFU 31 cm(TBBJ 3100 gr), 
3 jar� bpx, let.kep U puk�, DJJ 1��6x/
men�t, H�s 3x/10 men�t ~ 35-��0”. VT 
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: v/v normal,pors�o lunak,Ø �� cm, eff 
30%, selaput ketuban utuh denom�nator 
uuk kiri depan, ↓ kep HII, ttbk/tl pusat. 
D�agnose �bu G3P0020 UK ��0 m�nggu 
let kep U puk� T/H +PK I fase akt�f. 
Proses kemajuan persal�nan d�pantau 
dengan menggunakan partograf WHO 
(terlamp�r) dan menggunakan lembar 

observas� untuk memantau asupan 
m�numnya. Setelah d�h�tung maka 
kebutuhan kalor� pada responden �n� 
sebanyak 1805 kkal (��3kgx35+300= ��-
5 gelas). Responden �n� mula� m�num 
susu pukul 13.��5 W�ta. Selengkapnya 
sepert� tabel ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

21/9
13.45 130/80 84 20 36

v/v normal, porsio lunak,Ø 5 
cm, eff 50%, ketuban -, teraba 

kepala denominator uuk kiri 
depan, moulage O, ↓ kep HII+, 

ttbk/tl pusat.

4x/10mnt
~40-45˝ 159x/mnt

Minum susu 
kedelai 200cc

Mengeluh 
keluar air 
ketuban 

14.15 84 20 4x/10mnt
~40-45˝ 156x/mnt Minun susu 

200cc

14.45 84 20 4x/10mnt
~40-45˝ 156x/mnt Minum susu 

200cc

16.00 130/80 84 20 36

v/v normal, porsio tidak 
teraba ,Ø lengkap, ketuban 

-, teraba kepala denominator 
uuk depan, moulage O, ↓ kep 

HIII+, ttbk/tl pusat.

4x/10mnt
~50-55˝ 158x/mnt Ibu ingin 

mengedan

Pukul 16.00 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
dan setelah d�lakukan pemer�ksaan �bu 
d�d�agnose G3P0020 UK ��0 m�nggu let 
kep U puk� T/H +PK II. Ibu langsung 
d�p�mp�n mengedan dengan d�lakukan 
ep�s�otom� med�olateral. Pukul 16.20Pukul 16.20 
lah�r bay� lak�-lak� spontan langsung 
menang�s, kul�t kemerahan dan 
gerak akt�f. Selanjutnya d�lakulkan 
penanganan manajemen akt�f kala III. 
Pukul 16.30 w�ta plasenta lah�r spontan 
kesan lengkap. Ibu mengalam� laseras�mengalam� laseras� 
jalan lah�r grade II. Kala IV berlangsung 
normal t�dak ada perdarahan akt�f. BBL 
3350 gram, PB50 cm, LK/LD 33/32 
cm. bay� t�dak ada kela�nan. Dar� kala I 
sampa� Kala II �bu m�num susu sebanyak 
3 gelas. Kala I berlangsung �� jam, dan 
kala II berlangsung 20 men�t.
Ber�kut �n� karakter�st�k responden yang 
d�ber�kan susu formula :
a. Responden I : Nama: R, Umur : 2��Nama: R, Umur : 2�� Umur : 2��Umur : 2�� 

tahun, Pend�d�kan : SMP, Pekerjaan:, Pend�d�kan : SMP, Pekerjaan:Pend�d�kan : SMP, Pekerjaan:, Pekerjaan:Pekerjaan: 

T�dak bekerja. In� merupakan. In� merupakan 
keham�lan yang pertama. HPHT 
18-3-2009. TP 25-12-2009. Selama 
pemantauan perkembangan kond�s� 
�bu dan bay� melalu� ANC, semua 
has�lnya menunjukkan kond�s� yang 
f�s�olog�s. R�wayat persal�nan : PadaR�wayat persal�nan : Pada 
tanggal 25-10-2009, pukul 07.30 
w�ta, �bu datang ke Pos Praktek 
Poltekkes Denpasar dengan keluhan 
keluar lend�r bercampur darah 
sejak pukul 05.00 w�ta (tanggal 
25-10-2009). Setelah d�lakukan 
pemer�ksaan d�dapatkan suhu 
36,80C, nad� 8��x/men�t, TD 120/80 
mmHg, TFU 30 cm(TBBJ 2635 gr), 
1 jar� bawah px, letak kepala U puk�, 
DJJ 136 x/men�t, HIS 1x/10 men�t ~ 
30”. VT : v/v normal,pors�o lunak,ØVT : v/v normal,pors�o lunak,Ø 
1 cm, eff 30%, selaput ketuban utuh 
denominator belum jelas, ↓ kep 
HII, ttbk/tal� pusat. D�agnose �bu 
G1P0000 UK 38 mg 5 har� let kep 
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U puk� T/H +PK I fase laten. Proses 
kemajuan persal�nan d�pantau dengan 
menggunakan partograf WHO 
(terlamp�r) dan menggunakan lembar 
observas� untuk memantau asupan 
m�numnya. Dar� has�l perh�tungan 
dengan BB sebelum ham�l ��7 kg 

maka kebutuhan kalor�nya sebanyak 
19��5 kkal = 11 gelas karena dalam 
segelas susu mengandung 170 kkal. 
Ibu mula� m�num susu pukul 08.30 
W�ta. Selengkapnya sepert� tabel 
ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/9

08.30 80 20 3x/10mnt
~35˝ 136x/mnt Minum susu 200cc

09.30 80 20 37 3x/10mnt
~35˝ 140x/mnt Minum susu 200cc

10.30 80 18 3x/10mnt
~35˝ 142x/mnt Minum susu 200cc

11.30 80 18 37 3x/10mnt
~35˝ 142x/mnt Minum susu 200cc

12.30 80 18 3x/10mnt
~35˝ 146x/mnt Minun susu 200cc

14.10 - - - -

v/v taa, porsio tidak teraba, Ø 
lngkap, ketuban -, teraba kepala, 
uuk kiri depan, molase 0, ↓ kep 

HIII+, ttbk/tl pusat

5x/
10mnt

~50-55˝
141x/mnt

Ingin mengedan
Minum susu

Kedelai
200 cc

Pukul 1��.10 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
dan setelah d�lakukan pemer�ksaan 
�bu d�d�agnose G1P0000 UK 38 mg 
5 har� let kep U puk� T/H +PK II. Ibu 
d�p�mp�n mengedan. Pukul 1��.25 
w�ta lah�r anak lak�-lak� lah�r spontan 
langsung menang�s, kul�t kemerahan 
dan gerak akt�f. Selanjutnya d�lakukan 
penanganan manajemen akt�f kala III. 
Pukul 1��.35 w�ta plasenta lah�r spontan 
kesan lengkap. Ibu t�dak mengalam� 
laseras� jalan lah�r. Kala IV berlangsung 
normal t�dak ada perdarahan akt�f. BBL 
2.��00 gram ,PB ��7 cm, LK/LD 30/31 
cm. bay� t�dak ada kela�nan. Sampa� kala 
II �bu m�num susu sebanyak 10 gelas. 
Lama kala I 6,5 jam dan lama kala II 15 
men�t. 
b. Responden II : Nama: SA, Umur : 
27 tahun, Pend�d�kan: SMU, Pekerjaan:�kan: SMU, Pekerjaan: 
T�dak bekerja, Alamat: Jl Tukad Buaj�, Alamat: Jl Tukad Buaj�Alamat: Jl Tukad Buaj� 
Gang Mawar No 109 E Denpasar
In� merupakan keham�lan yang pert-
ama.HPHT 13-2-2009. TP 20-11-2009. 

Selama pemantauan perkembangan 
kond�s� �bu dan bay� melalu� ANC, 
semua has�lnya menunjukkan kond�s� 
yang f�s�olog�s seh�ngga memungk�n-
kan untuk partus normal pervag�nam. 
R�wayat persal�nan: Pada tanggal 1��-
11-2009, pukul 13.00 W�ta, �bu datang 
ke Pos Praktek Poltekes Denpasar 
dengan keluhan sak�t perut h�lang t�mbul 
d�serta� keluar lend�r bercampur darah 
sejak pukul 10.00 w�ta (tanggal 1��-11-
2009). Setelah d�lakukan pemer�ksaanSetelah d�lakukan pemer�ksaan 
d�dapatkan suhu 36,50C, nad� 80x/men�t, 
TD 120/80 mmHg, TFU 33 cm (TBBJ 
3100 gr), �� jar� bawah px, letak kepala 
U puka, DJJ 136 x/men�t, HIS 2x/10 
men�t ~ 30”. VT : v/v normal,pors�o 
lunak,Ø 1 cm, eff 30%, selaput ketuban 
utuh denominator belum jelas, ↓ kep HI, 
ttbk/tal� pusat. D�agnose �bu G1P0000 
UK 39 mg 1 har� let kep U pukq T/H 
+PK I fase laten. Proses kemajuan per-
sal�nan d�pantau dengan mengguna-
kan partograf WHO (terlamp�r) dan 
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menggunakan lembar observas� untuk 
memantau asupan m�numnya. Sesua� 
has�l perh�tungan dengan BB sebelum 
ham�l ��3 kg maka kebutuhan nutr�s�nya 

sebanyak 1805 kkal, dalam 11 gelas 
susu. Ibu mula� m�num susu pukul 
1��.00 W�ta. Selengkapnya sepert� tabel 
ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

14/11
14.00 80 18 3-4x/10mnt

~35˝ 142x/mnt
Minum 
Susu

Lactamil 200 cc

16.00 84 18 3-4x/10mnt
~35˝ 142x/mnt

Minum 
Susu

Lactamil 200 cc

18.00 - 84 18 36,5 - 4x/10mnt~40” 146x/mnt Minum susu 
laktamil 200cc

20.00 120/80 88 20 36,5

v/v normal, porsio 
tidak teraba, Ø 

lengkap, ketuban 
–warna jernih, teraba 

kepala, uuk kanan 
depan, molase 0, ↓ 

kep HIII+, ttbk/tl pusat

5x/
10mnt

~50-55˝ 144x/mnt Ingin mengedan

Pukul 20.00 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
dan setelah d�lakukan pemer�ksaan 
�bu d�d�agnose G1P0000 UK 39 mg 
1 har� let kep U puka T/H +PK II. 
Ibu d�p�mp�n mengedan. Pukul 20.25 
w�ta lah�r bay� lak�-lak� lah�r spontan 
langsung menang�s, kul�t kemerahan 
dan gerak akt�f. Selanjutnya d�lakukan 
penanganan manajemen akt�f kala III. 
Pukul 20.35 w�ta plasenta lah�r spontan 
kesan lengkap. Ibu mengalam� laseras� 
jalan lah�r grade 1. Kala IV berlangsung 
normal t�dak ada perdarahan akt�f. BBL 
2800 gram, PB ��8 cm, LK/LD 31/30 
cm. bay� t�dak ada kela�nan. Dar� kala I 
sampa� Kala II �bu m�num susu sebanyak 
8 gelas. Kala I berlangsung 7 jam dan 
lama kala II 15 men�t.
c. Responden III : Nama: KS, Umur : 
21 tahun, Pend�d�kan : SMU, Pekerjaan: 
T�dak bekerja, Alamat : Jl Raya Sesetank bekerja, Alamat : Jl Raya Sesetan, Alamat : Jl Raya Sesetan 
No 261, Br. Pegok, Sesetan. In�Pegok, Sesetan. In�. In� 
merupakan keham�lan yang pertama.
HPHT 22-1-2009. TP 29-10-2009 

Selama pemantauan perkembangan 
kond�s� �bu dan bay� melalu� ANC, 
semua has�lnya menunjukkan kond�s� 
yang f�s�olog�s. R�wayat persal�nan:R�wayat persal�nan: 
Pada tanggal 1-11-2009, pukul 06.00 
w�ta, �bu datang ke Pos Praktek Poltekes 
Denpasar dengan keluhan sak�t perut 
h�lang t�mbul d�serta� keluar lend�r 
bercampur darah sejak pukul 0��.00 w�ta 
(tanggal 1-11-2009). Setelah d�lakukan 
pemer�ksaan d�dapatkan suhu 36,50C, 
nad� 80x/men�t, TD 130/90 mmHg, 
TFU 31 cm (TBBJ 2790 gr), 1/2 pusat 
px, letak kepala U puk�, DJJ 136 x/
men�t, H�s 3x/10 men�t ~ 30”. VT :VT : 
v/v normal, pors�o lunak,Ø 3 cm, eff 
30%, selaput ketuban utuh denom�nator 
belum jelas, ↓ kep HI, ttbk/tali pusat. 
D�agnose �bu G1P0000 UK ��0 mg 2 
har� let kep U puk� T/H +PK I fase laten. 
Proses kemajuan persal�nan d�pantau 
dengan menggunakan partograf WHO 
(terlamp�r) dan menggunakan lembar 
observas� untuk memantau asupan 
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m�numnya. Dar� has�l perh�tungan 
�bu �n� membutuhkan kalor� 2015 

(��9kgx35+300kkal), dalam 12 gelas. 
Selengkapnya sepert� tabel ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

1/11
06.30 80 29 His 3x/10 

menit ~ 30” 144x/mnt Minum Susu
Lactamil 200 cc

07.00 80 20 His 3x/10 
menit ~ 30” 144x/mnt

07.30 80 18 His 3x/10 
menit ~ 30” 144x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

08.30 80 18 His 3x/10 
menit ~ 30” 144x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

09.30 84 18 His 3x/10 
menit ~ 30” 144x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

10.00 84 18 36,5 His 3x/10 
menit ~ 30” 144x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

10.15 110/70 84 18

v/v normal, porsio tidak 
teraba Ø lengkap,ketuban 

– keruh, teraba kepala 
denominator uuk depan, 

molese o, ↓ kep HIII+, ttbk/tl 
pusat.

4x/10mnt
~40˝ 144x/mnt

Minum Susu
Lactamil 200 cc
Mengeluh ingin 

mengedan

Pukul 10.15 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
�bu d�d�agnose G1P0000 UK ��0 mg 
2 har� let kep U puk� T/H +PK II. Ibu 
d�p�mp�n mengedan. Pukul 10.35 w�taPukul 10.35 w�ta 
lah�r bay� perempuan lah�r spontan 
langsung menang�s, kul�t kemerahan 
dan gerak akt�f. Selanjutnya d�lakukanSelanjutnya d�lakukan 
penanganan manajemen akt�f kala 
III. Pukul 10.��5 w�ta plasenta lah�r 
spontan kesan lengkap. Ibu mengalam� 
laseras� jalan lah�r grade 1. Kala IV 
ada perdarahan akt�f, �bu d�rujuk ke RS 
Sanglah untuk mendapatkan perawatan 
leb�h lanjut BBL 3100 gram, PB 50 
cm, LK/LD 31/30 cm. bay� t�dak ada 
kela�nan. Dar� kala I sampa� kala II 
�bu m�num susu sebanyak 6 gelas. 
Kala I berlangsung �� jam dan kala II 
berlangsung 20 men�t.
d. Responden IV : Nama: R, Umur : 20Nama: R, Umur : 20 
tahun, Pend�d�kan : SMU, Pekerjaan:, Pend�d�kan : SMU, Pekerjaan:Pend�d�kan : SMU, Pekerjaan:, Pekerjaan:Pekerjaan: 
T�dak bekerja, Alamat : Jl Nangka, Alamat : Jl NangkaAlamat : Jl Nangka 
Perma� II, Tonja, Denpasar Utara.. 
R�wayat Keham�lan : In� merupakan 
keham�lan yang pertama. HPHT 10-

2-2009. TP 17-11-2009. Selama pe-
mantauan perkembangan kond�s� �bu 
dan bay� melalu� ANC, semua has�lnya 
menunjukkan kond�s� yang f�s�olog�s. 
Has�l pemer�ksaan saat pertama kal� 
datang sekal�gus persal�nannya: Ibu: IbuIbu 
datang dengan mengeluh sak�t perut 
h�lang t�mbul sejak pukul 06.00 w�ta 
(16/11), gerak jan�n akt�f dan t�dak ada 
pengeluaran lend�r bercampur darah. 
BB: 52 kg, dan BB sebelum ham�l ��5 
kg. TB: 150 cm.TD : 130/70 mm Hg, 
nad� 80x/mnt, suhu 36,��0 C. L�la 23 
cm. Konjuct�va merah muda, t�dak ada 
oedem. TFU 3 jar� d� bawah px. DJJ 12 
11 12 (136x/mnt). Reflex patella +/+. 
Hb, Mc D : 30 cm (TBBJ = 2790 g). 
H�s 3x/10 men�t ~ ��0”. VT : v/v normal, 
pors�o lunak, Ø 3-�� cm, eff ��0%, 
selaput ketuban utuh denom�nator UUK 
kiri depan, ↓ kep HI+, ttbk/tali pusat. 
D�agnose �bu G1P0000 UK ��0 mg let 
kep U puk� T/H +PK I fase akt�f. Ibu 
mula� d�ber�kan susu Laktam�l sebanyak 
200cc. Proses kemajuan persal�-
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nan d�pantau dengan menggunakan 
partograf WHO (terlamp�r) dan 
menggunakan lembar observas� untuk 
memantau asupan m�numnya. Dar� has�l 
perh�tungan maka kebutuhan kalor�nya 

adalah 1875kkal (��5kgx35+300kkal) 
dalam 11 gelas susu. Ibu mula� m�num 
susu pukul 01.30 W�ta. Selengkapnya 
sepert� tabel ber�kut :

Tgl/
jam TD N R S VT His DJJ Ket

17/11
01.30 80 18 3x/10 menit 

~ 40” 146x/mnt Minum Susu
Lactamil 200 cc

02.30 80 18 3x/10 menit 
~ 40” 152x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

03.30 80 18 3-4x/10 
menit ~ 40” 150x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

05.00 130/80 80 18 37

v/v normal, porsio lunak Ø 
8 cm eff 90%, ketuban +, 

teraba kepala denominator 
uuk kiri depan, molese o, ↓ 

kep HII+, ttbk/tl pusat.

4x/10mnt
~45˝ 136x/mnt Minum Susu

Lactamil 200 cc

06.00 4x/10 menit 
~ 40-45”

Minum Susu
Lactamil 200 cc

07.15 120/80 84 20 37

v/v normal po tidak teraba 
Ø lengkap , ket +, kepala 
uuk depan, molase o, ↓ 
kep HIII+, ttbk/tl pusat.

4x/10mnt
~45˝ 136x/mnt Mengeluh ingin 

BAB

Pukul 07.15 W�ta �bu �ng�n mengedan, 
�bu d�d�agnose G1P0000 UK ��0 mg let 
kep U puk� T/H +PK II. Ibu d�p�mp�nIbu d�p�mp�n 
mengedan. Pukul08.����w�tabay�lak�-lak�Pukul 08.���� w�ta bay� lak�-lak� 
lah�r spontan langsung menang�s, kul�t 
kemerahan dan gerak akt�f. SelanjutnyaSelanjutnya 
d�lakukan penanganan manajemen akt�fnan manajemen akt�f 
kala III. Pukul 08.55 w�ta plasenta lah�r 
spontan kesan lengkap. Ibu mengalam� 
laseras� jalan lah�r grade II. Kala IV 
berlangsung dengan normal. BBL 2700 
gram, PB ��9 cm, LK/LD 31/30 cm, bay� 
t�dak ada kela�nan. Dar� kala I sampa� 
kala II �bu m�num susu sebanyak 5 
gelas. Kala I berlangsung 6,5 jam dan 
kala II berlangsung 1 jam ��0 men�t.

A. Pembahasan
1. Responden Yang Diberikan Susu 

Kedelai

Dar� keempat responden yang d�ber�kan 
susu kedela� dengan kandungan kalor� 
��05 kkal dalam sekal� pember�an dan 

hanya m�num empat sampa� l�ma 
gelas,menunjukkan bahwa semuanya 
mengalam� kemajuan yang ba�k dalam 
proses persal�nannya,d�mana kontraks� 
uterus (h�s) mak�n lama mak�n kuat 
dengan duras� mak�n panjang antara 
��-5x/10men�t selama ��5-55 det�k. 
Asupan nutr�s� pada proses persal�nan 
d�butuhkan sebaga� sumber energ� 
yang d�butuhkan untuk kontraks� 
uterus. Pada saat kontraks� uterus, otot-
otot uterus menggunakan adenos�n 
tr�fosfat yang ters�mpan pada otot. 
Namun ATP yang ters�mpan dalam otot 
hanya b�sa d�gunakan untuk sepuluh 
kontraks�. Setelah ATP otot hab�s maka 
otot memperoleh energ� dar� asupan 
makanan. Bahan makanan tersebut 
adalah glukosa, asam lemak, dan asam 
am�no dar� makanan setelah melalu� 
beberapa proses perantara bergabung 
dengan oks�gen untuk melepaskan 
sejumlah energ� yang sangat besar yang 
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d�gunakan untuk mengubah AMP, dan 
ADP menjad� ATP Beberapa komponenBeberapa komponen 
dar� susu kedela� sepert� lemak , prote�n,lemak , prote�n, 
karboh�drat, Natr�um, Isoflavon dan 
la�n-la�n dapat memenuh� standar 
kebutuhan makanan ca�r yang b�sa 
d�ber�kan kepada �bu bersal�n karena 
leb�h mudah d�serap dan membantu 
men�mbulkan energ� yang leb�h cepat 
seh�ngga otot-otot uterus memperoleh 
energ� yang cukup untuk berkontraks�.7

Kontraks� uterus yang ba�k juga 
mempengaruh� kelancaran pendataran 
dan pembukaan serv�ks serta 
penurunan kepala jan�n. Dar� keempat 
responden yang d�ber�kan susu kedela� 
menunjukkan bahwa lama kala I 
berlangsung antara dua sampa� empat 
jam dan kala II berlangsung antara 
5 sampa� 20 men�t, art�nya t�dak ada 
responden yang mengalam� partus lama. 
Fr�edmen dalam Cunn�ngham, 2001 dalam Cunn�ngham, 2001 
berpendapat bahwa kr�ter�a m�n�mumr�ter�a m�n�mum 
untuk masuk kedalam fase akt�f adalah 
kecepatan pembukaan serv�ks 1,2 cm/
jam bag� null�para dan 1,5 cm/jam untuk 
wan�ta mult�para. Dengan dem�k�an fase 
laten terjad� bersamaan dengan perseps� 
wan�ta bersangkutan merasakan adanya 
h�s teratur d�serta� dengan pembukaan 
serv�k dan berakh�r pada pembukaan 
3. Rata-rata lama persal�nan fase laten 
adalah 8 jam. Persal�nan kala I fase 
akt�f d�mula� ket�ka pembukaan serv�k 3 
sampa� �� cm atau leb�h, d�serta� adanya 
kontraks� uterus yang leb�h kuat. Fase 
akt�f t�dak boleh berlangsung leb�h 
dar� 7 jam, �bu sudah harus memasuk� 
kala II, d�mana serv�k sudah membuka 
sepenuhnya dalam waktu yang t�dak leb�h 
dar� 7 jam setelah d�d�agnos�s berada 
pada persal�nan kala I akt�f. Sedangkan 
untuk kala II pada pr�m�grav�da t�dak 
meleb�h� dua jam dan t�dak meleb�h� 
satu jam pada mult�grav�da.3

Sela�n karena pember�an nutr�s� yang 
adekuat kepada �bu bersal�n, kelancaran 
proses persal�nan juga d�pengaruh� 
banyak faktor sepert� faktor ps�kolog�s 
�bu, kond�s� jalan lah�r, kond�s� jan�n, 
dukungan dar� pendamp�ng persal�nan 
serta pos�s� �bu saat persal�nan.5

2. Responden Yang Diberikan Susu 
Formula

Susu formula merupakan salah satu 
bentuk makanan ca�r yang b�sa d�ber�-
kan kepada �bu bersal�n. Tekstrurnya 
yang ca�r memudahkan dalam proses 
penyerapan, dengan tujuan agar energ� 
yang d�butuhkan untuk kontaks� uterus 
leb�h cepat d�peroleh. Pada persal�nan Pada persal�nan 
kala satu fase laten boleh d�ber�kan 
makanan jen�s apa saja sesua� dengan 
selera �bu, namun akan leb�h ba�k j�ka 
d�ber�kan makanan yang mudah cerna. 
Pada masa persal�nan kala satu fase akt�f 
jen�s makanan yang d�ber�kan adalah 
makanan ca�r yang mengandung nutr�s�, 
karena pada saat proses persal�nan 
terjad� perlambatan pengosongan 
lambung seh�ngga j�ka �bu d�ber�kan 
makanan yang b�asa, maka zat-zat 
makanan yang terkandung d�dalamnya 
t�dak b�sa d�absorps�.3

 Dar� keempat responden yang d�ber�kan 
susu formula menunjukkan kekuatan 
kontraks� uterus berlangsung adekuat 
terjad� antara 3-��x/10men�t selama ��0-
��5 det�k. Beberapa komponen dar� susu 
formula sepert� lemak, prote�n, v�tam�n 
dan m�neral (tanpa karboh�drat), cukup 
efekt�f dalam men�mbulkan kontraks� 
uterus. Sedangkan proses pembukaan Sedangkan proses pembukaan 
serv�ks dan penurunan kepala jan�n 
sangat d�pengaruh� oleh kuat t�dak-
nya kontraks� uterus. Pada keempat 
responden yang d�ber�kan susu formula 
mengalam� proses pembukaan serv�ks 
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dan penurunan kepala jan�n yang sesua� 
dengan kond�s� normal. 
Kontraks� uterus selama persal�nan 
d�mula� dar� puncak fundus dan 
menyebar kebawah ke seluruh korpus 
uter�. Intens�tas kontraks� sangat besar 
dan kuat pada puncak dan korpus uter�, 
tetap� lemah pada segmen bawah rah�m 
yang berdekatan dengan serv�ks uter�. 
Gabungan kontraks� uterus dan otot-
otot abdomen selama kelah�ran bay� 
menyebabkan bay� terdorong ke bawah 
k�ra-k�ra dengan kekuatan 25 pon set�ap 
kontraks� yang kuat. Pada 19 dar� 20 
kelah�ran kepala merupakan bag�an 
pertama yang d�keluarkan dar� bay�, 
dan sebag�an besar s�sanya, bokong 
d�keluarkan pertama kal�. Bag�an 
terendah bay� membuka struktur-
struktur pada jalan lah�r, ket�ka fetus 
terdorong ke bawah. Hambatan utama 
dar� pengeluaran fetus adalah serv�ks 
uter�. Selama proses persal�nan serv�ks 
mengalam� proses pendataran dan 
d�latas�. D�latas� dan serv�ks terjad� 
ak�bat kontraks� uterus yang efekt�f, 
membuat segmen bawah rah�m 
d�regang oleh �s� rah�m terutama oleh 
ca�ran ketuban dan �n� menyebabkan 
tar�kan pada serv�ks. Waktu terjad� 
kontraks�, bag�an dar� selaput ketuban 
yang terdapat d�atas kanal�s serv�kal�s 
menonjol kedalam kanal�s serv�kal�s 
dan membukanya. Kontraks� uterus 
yang lemah, t�dak menyebabkan d�latas� 
serv�ks, ak�bat selanjutnya adalah proses 
persal�nan berlangsung leb�h lama dan 
kadang-kadang berakh�r dengan partus 
t�ndakan.9

Dar� keempat responden yang d�ber�-
kan susu formula menunjukkan proses 
persal�nan kala I berlangsung antara �� 
sampa� 7 jam, dan kala II berlangsung 
antara 15 men�t sampa� 1 jam ��0 men�t. 

Hal �n� mas�h dalam batasan normal 
ya�tu d� bawah waktu maks�mal yang 
d�perlukan untuk proses persal�nan 
normal. Menurut Mochtar(1998), waktu 
yang d�perlukan selama kala I t�dak 
melewat� 13-1�� jam pada pr�m�grav�da 
dan t�dak melewat� 7-8 jam pada 
mult�grav�da. J�ka d�band�ngkan dengan 
responden yang d�ber�kan susu kedela� 
maka lama kala I maupun kala II 
responden yang d�ber�kan susu formula 
mas�h leb�h panjang. Hal �n� mungk�n 
d�sebabkan karena beberapa faktor 
sepert� jumlah kalor� dalam satu kal� 
saj�an berbeda cukup jauh, kalor� pada 
susu kedela� ��05kkal/saj�an, sedangkan 
pada susu formula 170kkal/saj�an, 
seh�ngga responden yang m�num susu 
formula harus m�num leb�h banyak 
antara 10-12 gelas untuk memperoleh 
kalor� yang d�butuhkan. Hal �n� juga 
mem�cu rasa mual seh�ngga t�dak b�sa 
d�ber�kan dalam waktu yang berdekatan. 
Kelancaran proses persal�nan jugaelancaran proses persal�nan juga 
d�pengaruh� banyak faktor sepert� 
faktor ps�kolog�s �bu, kond�s� jalan 
lah�r, kond�s� jan�n, dukungan dar� 
pendamp�ng persal�nan serta pos�s� �bu 
saat persal�nan.5

Simpulan

Pember�an makanan ca�r sesua� 
evidence based berupa susu kedela� dan 
susu formula pada �bu bersal�n dapat 
memenuh� kebutuhan kalor� dalam 
waktu yang relat�f leb�h cepat karena 
mudah d�cerna dan d�serap. Dengan 
terpenuh�nya kebutuhan kalor� maka 
proses terjad�nya kontraks� uterus (h�s) 
semak�n ba�k seh�ngga proses kemajuan 
persal�nan mula� dar� kala I sampa� 
kala II t�dak sampa� melewat� batasan 
maks�mal untuk partus pervag�nam. 
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Saran

Saran d�tujukan kepada �nst�tus� 
pelayanan kesehatan yang melayan� 
persal�nan agar set�ap �bu bersal�n 
yang d�pred�ks� dapat bersal�n secara 
normal pervag�nam sejak kala I sudah 
mula� d�ber�kan makanan ca�r sesua� 
kebutuhan kalor�nya untuk mengurang� 
terjad�nya perpanjangan kala I maupun 
kala II.
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PENGARUH DUKUNGAN SUAMI TERHADAP LAMA 
PERSALINAN KALA II DI  RUMAH SAKIT UMUM 

KABUPATEN BULELENG 
TAHUN 2012

Ni Made Budi Wahyuni 1, G.A Marhaeni 2, G.A Adnyawati 3

Abstract. Husband’s support is a motivation by husband to his wife. Husband’s 
support in labor includes physical, emotional, information and instrument 
supports. The purpose of this study was to determine the duration of second stage 
labor, with inclusion criteria: primigravida 20-35 years old, normal labor with 
cervical dilatation more than four centimeter, single pregnancy, term pregnancy, 
and accompanied by husband whom join antenatal classes. The research method 
were analytic observational with kohort prospective study by collecting data 
using guidelines of observation. Number of respondents were 74 primigravida. 
The conclusion showed duration of second stage of labor in the case group faster 
of 56,8% while the control group labor in quick category of 21,6%. Based on 
Chi Square test have been obtained the p value = 0,002 ( p<0,05) showed that 
husband support have significant influence in duration of second stage at labor. 
The value of RR = 2,65 CI 95% = 1,337-5,155 it’s means husband support to 
cause labor twice to three time faster than who didn’t get support. Suggest to 
midwifery to care about husband’s support for intranatal care.

Keywords : Husband support, Second stage of labor

Abstrak. Dukungan suam� adalah merupakan sebuah mot�vas� untuk �str�nya. 
Dukungan suam� pada persal�nan mel�put� dukungan f�s�k, emos�, �nformas� 
dan dukungan �nstrumen. Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah untuk menentukan 
lama persal�nan kala II, dengan kr�ter�a �nklus�: pr�m�grav�da berus�a 20-35 
tahun, persal�nan normal dengan d�latas� serv�ks leb�h dar� empat sent�meter, 
keham�lan tunggal, keham�lan aterm dan d�serta� dengan suam� yang meng�kut� 
kelas antenatal. Metode penel�t�an yang d�gunakan adalah anal�t�k observas�onal 
dengan pendekatan kohort prospekt�f. Pedoman pengumpulan data yang 
d�gunakan adalah pedoman observas�. Jumlah responden sebanyak 7�� orang  
pr�m�grav�da. Kes�mpulan menunjukkan persal�nan kala II  pada kelompok 
kasus lama persal�nan dengan katagor� cepat  56,8%, sedangkan pada kelompok 
kontrol persal�nan dalam kategor� cepat 21,6%. Berdasarkan uj� Ch� Square 
diperoleh nilai p = 0,002 (p <0,05). Hal ini  menunjukkan bahwa dukungan 
suam� mem�l�k� pengaruh s�gn�f�kan pada lama kala II. N�la� RR = 2,65 CI 95% 
= 1,337-5,155 �tu menunjukan dukungan suam� menyebabkan persal�nan dua 
sampa� dengan  t�ga kal� leb�h cepat dar�pada yang t�dak mendapatkan dukungan. 
D�sarankan kepada b�dan untuk meng�kutsertakan tentang dukungan suam� pada 
perawatan �ntranatal.

Kata kunci : Dukungan suam�, Kala II Persal�nan

1 Bidan di RSUD Buleleng, 2,3 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar
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Pendahuluan 

Angka Kemat�an Ibu (AKI) d� Indones�a 
secara nas�onal pada tahun 2010 
adalah 228/100.000 kelah�ran h�dup. 
D� Bal� AKI berada d�bawah angka 
nas�onal ya�tu 58,1/100.000 kelah�ran 
h�dup namun d� kabupaten Buleleng 
AKI sebesar 99,01/100.000 kelah�ran 
h�dup leb�h t�ngg� dar� angka prov�ns�. 
Penyebab AKI d� Indones�a 28% oleh 
karena perdarahan, 2��% karena pre-
eklamps�/eklamps� 11 % karena �nfeks�, 
18% karena kompl�kas� la�n dan 11% 
karena non obstetr�k.1 AKI dapat 
d�turunkan melalu� pelaksanaan empat 
p�lar dalam Safe Motherhood ya�tu : 
keluarga berencana (KB), antenatal 
care (ANC), persal�nan yang bers�h dan 
aman dan pelayanan obstetr� esens�al.2

P�lar ket�ga ya�tu persal�nan yang 
bers�h dan aman adalah persal�nan yang 
d�lakukan oleh tenaga kesehatan terlat�h. 
Persal�nan merupakan proses d�mana 
bay�, plasenta, dan selaput ketuban 
keluar dar� uterus dan d�anggap normal 
j�ka proses terjad�nya pada keham�lan 
cukup bulan (≥37 minggu) tanpa 
d�serta� penyul�t.3 Fokus utama asuhan 
persal�nan adalah persal�nan yang 
bers�h dan aman, pencegahan �nfeks�, 
dan pencegahan terjad�nya kompl�kas� 
selama persal�nan dan setelah bay� lah�r. 
L�ma aspek dasar atau l�ma benang 
merah yang pent�ng dan terka�t dalam 
asuhan persal�nan yang bers�h dan aman, 
salah satunya ya�tu asuhan sayang�bu 
dan sayang bay�. Asuhan sayang �bu 
dan sayang bay� merupakan asuhan 
yang mengharga� budaya, kepercayaan, 
dan ke�ng�nan �bu. Asuhan sayang �bu 
dapat d�wujudkan dengan pember�an 
dukungan selama proses persal�nan dan 
kelah�ran bay�.

Dukungan adalah pember�an �nformas� 
ba�k secara verbal maupun non-
verbal, pember�an bantuan t�ngkah 
laku maupun mater� yang d�dapat dar� 
hubungan seseorang yang akrab atau 
hanya d�s�mpulkan dar� keberadaan 
mereka yang membuat �nd�v�du merasa 
d�perhat�kan, bern�la� dan d�c�nta� 
seh�ngga dapat menguntungkan bag� 
kesejahteraan �nd�v�du yang mener�ma.��. 
Orang-orang yang mener�ma dukungan 
sos�al mem�l�k� keyak�nan bahwa mereka 
d�c�nta�, bern�la�, dan merupakan bag�an 
dar� kelompok yang dapat menolong 
mereka ket�ka membutuhkan bantuan.��

Dukungan dalam persal�nan dapat 
d�ber�kan oleh suam�, �bu kandung, 
atau keluarga yang d��ng�nkan dan 
juga dar� pember� asuhan. Dukungan 
yang d�ber�kan berupa dukungan f�s�k, 
emos�onal, �nformas�, dan �nstrument5. 
Melalu� dukungan yang d�ber�kan akan 
membuat �bu bersal�n merasa aman dan 
nyaman seh�ngga t�dak merasa takut dan 
cemas dalam menghadap� persal�nan.6

Rumah Sak�t Umum Daerah Kabupaten 
Buleleng adalah Rumah Sak�t t�pe B 
Non Pend�d�kan dan pusat rujukan Bal� 
Utara serta merupakan Rumah Sak�t 
Sayang Ibu dan Bay� (RSSI-B). Salah 
satu keb�jakan d�rektur yang mendukung 
Gerakan Rumah Sak�t Sayang Ibu dan 
Bay� adalah Surat Keputusan D�rektur 
nomer ����0/1598.10/RSUD/2009 tentang 
pendamp�ngan persal�nan.
Stud� pendahuluan yang d�lakukan 
penel�t� d� Rumah Sak�t Umum Daerah 
Kabupaten Buleleng jumlah persal�nan 
Tahun 2011 sebanyak 23��3 persal�nan, 
173�� (7��%) persal�nan mendapat pen-
damp�ngan dar� suam�. Wawancara yang 
d�lakukan d� Ruang Melat� bulan Jul�bulan Jul� 
2012 terhadap 10 orang pr�m�grav�da 
yang telah meng�kut� kelas antenatal, 
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dar� l�ma pr�m�grav�da yang mendapat 
dukungan suam� t�ga orang (60%) 
lama persalinan kala II <60 menit dan 
dua orang (��0%) lama persal�nan kala 
II 60 men�t. L�ma pr�m�grav�da yang 
t�dak mendapat dukungan sepenuhnya 
dar� suam� satu orang (20%) lama 
persalinan kala II <60 menit, dua orang 
(��0%) lama persal�nan kala II 60 men�t, 
satu orang (20%) lama persal�nan kala 
II >120 men�t dan satu orang (20%) 
mendapat persal�nan dengan t�ndakan 
vakum ektraks�. Penel�t�an �n� bertujuan 
untuk mengetahu� pengaruh dukungan 
suam� terhadap lama persal�nan kala II 
d� RSUD Kabupaten Buleleng.

Metode

Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an 
anal�t�k observas�onal dengan rancangan 
stud� kohort (prospekt�f) ya�tu penel�t�an 
yang mengkaj� hubungan antara faktor 
r�s�ko dengan efek yang akan d�tel�t�. 
Penel�t�an d�laksanakan pada tanggal 
27 November 2012 sampa� dengan 
22 Desember 2012 d� Ruang Bersal�n 
RSUD Kabupaten Buleleng. Populas� 
penel�t�an �n� adalah semua �bu 
pr�m�grav�da yang bersal�n d� RSUD 
Kabupaten Buleleng. 
Besar sampel penel�t�an �n� adalah 37 
orang untuk kelompok kasus dan 37 
orang untuk kelompok kontrol. Tehn�k 
pengamb�lan sampel menggunakan 
tehn�k Consecutive Sampling. Instrumen 
yang d�gunakan pada penel�t�an �n� 
menggunakan pedoman observas�. Data 
dukungan suam� d�kumpulkan dengan 
melakukan observas� mula� kala I fase 
akt�f. Responden yang menjad� kasus 
adalah yang mendapatkan dukungan 
suam� secara penuh sedangkan responden 
yang menjad� kontrol adalah responden 

yang t�dak mendapatkan dukungan suam� 
secara lengkap. Lama persal�nan kala II 
d�l�hat mula� dar� pembukaan lengkap 
sampa� bay� lah�r yang d�tentukan 
dalam men�t dan d�catat dalam pedoman 
observas� yang d�sed�akan. Data yangData yang 
telah d�kumpulkan d�tabulas� menjad� 
master tabel. Anal�s�s data d�lakukan 
dengan univarite dan bivarite. Anal�s�s 
univariate untuk mendapatkan d�str�-
bus� lama peresal�nan kala II pada 
kelompok yang d�dukung dan t�dak 
d�dukung. D�katakan d�dukung b�la �bu 
mendapat dukungan dar� suam� secara 
lengkap dan d�katakan t�dak d�dukung 
b�la suam� t�dak melakukan dukungan 
secara lengkap. Persal�nan d�katakan 
kala II d�katakan berlangsung cepat 
b�la lama persal�nan kurang dar� atau 
sama dengan 60 men�t, dan d�katakan 
lama b�la persal�nan kala II berlangsung 
leb�h dar� 60 men�t. Anal�s�s bivariate 
menggunakan uj� Chi Square, untuk 
mengtahu� kekuatan hubungan dengandengan 
cara memband�ngkan propors� antara 
kelompok kasus dan kelompok kontrol 
seh�ngga d�dapatkan n�la� Relative Risk 
(RR).

Hasil dan Pembahasan

Has�l penel�t�an menunjukkan karakte-
r�st�k responden berdasarkan umur 
sebag�an besar responden berumur 20-
30 tahun, d�l�hat dar� pend�d�kan leb�h 
dar� setengah responden berpend�d�kan 
menengah dan d�l�hat seg� pekerjaan 
leb�h dar� sepert�ga responden sebaga� 
�bu rumah tangga dan pegawa� suasta. 
Beberapa aspek yang berka�tan dengan 
pener�maan �str� terhadap dukungan 
yang d�ber�kan oleh suam� d�pengaruh� 
beberapa faktor mel�put� umur, 
t�ngkat pend�d�kan, sos�al budaya dan 
pekerjaan. 
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Umur 20-30 tahun yang merupakan 
umur yang cukup matang dalam 
berp�k�r dan mener�ma dukungan 
yang d�ber�kan suam� saat persal�nan. 
Rut�n�tas sebaga� �bu rumah tangga akan 
menyebabkan keterbatasan �nteraks� 
dengan dun�a d� luar rumah yang akan 
berdampak pada terbatasnya teman dan 
�nformas� yang d�dapat, menyebabkan 
�bu kurang memaham� proses dan 
tahap menghadap� persal�nan. Dar� 
seg� pend�d�kan responden yang ber-
pend�d�kan menengah akan leb�h 
mudah untuk mener�ma �nformas� yang 
d�ber�kan maupun dukungan yang 
d�ber�kan suam� saat proses persal�nan. 
Berdasarkan keseluruhan pengamatan 
terhadap responden 50% suam� t�dak 
melakukan keempat macam bentuk 
dukungan, hanya satu atau dua macam 
dukungan yang d�ber�kan suam�. 
Dukungan suam� yang t�dak d�ber�-
kan secara penuh akan mengurang� 
rasa percaya d�r� �bu men�ngkatkan 
rasa takut dan kecemasan seh�ngga 
men�ngkatkan nyer� dalam persal�nan 
yang mengak�batkan �bu mengalam� 
kelelahan seh�ngga kontraks� rah�m 
menurun.5

Keberhas�lan dar� suam� dalam 
member�kan dukungan d�sebabkan 
karena suam� telah meng�kut� kelas 
antenatal seh�ngga leb�h s�ap dalam 
member�kan dukungan. Dukungan suam� 
mempunya� pengaruh pos�t�f terhadap 
kelancaran persal�nan kala II karena 
suam� merupakan orang pertama dan 
yang pal�ng dekat dengan �bu. Kehad�ran 
suam� dalam member�kan dukungan 
membuat ps�kolog�s �bu merasa aman, 
percaya d�r� dengan suam� selalu berada 
d�samp�ng �bu. Suam� merupakan 
pember� dukungan yang pal�ng tepat 

karena kemampuanya mengendal�kan 
�str� dalam meng�kut� arahan b�dan 
selaku penolong persal�nan.7,8

Tabel 1
Lama Persalinan Kala II berdasarkan 

Dukungan Suami

Dukungan

Lama persalinan
Total

Cepat Lama

f % f % F %

Didukung 21 56,8 16 43,2 37 100

Tidak 
didukung 8 21,6 29 78,4 37 100

Total 100 37 100

Lama persal�nan kala II pada kelompok 
kasus (d�dukung) dengan katagor� cepat 
56,8% sedangkan kelompok control 
(t�dak d�dukung) lama persal�nan dengan 
katagor� cepat 21,6%. Persal�nan kala 
II adalah ket�ka pembukaan serv�ks 
sudah lengkap (10 cm) dan berakh�r 
dengan lah�rnya bay�. Kala II juga 
d�sebut kala pengeluaran bay�.9 Faktor 
yang menentukan dalam lamanya kala 
II adalah power, passage, pasanger, 
penolong dan ps�kolog�s �bu.9 Power 
merupakan tenaga pr�mer atau kekuatan 
utama yang d�has�lkan oleh adanya 
kontraks� dan retraks� otot-otot rah�m. 
Power �bu akan ba�k dengan asuhan 
kala I yang adekuat ba�k dar� penolong 
maupun dar� suam� selaku pember� 
dukungan. Suam� dapat member�kan 
dukungan berupa member�kan �bu 
makanan/m�numan t�ngg� kalor� karena 
makanan t�ngg� kalor� d�butuhkan untuk 
mempertahankan kontraks� rah�m dan 
proses mengedan pada saat kala II. 
Passage (jalan lah�r) dan pasanger 
(jan�n, plasenta dan a�r ketuban) dapat 
d�tentukan dar� kemampuan penolong 
pada saat �bu mula� memasuk� tahap 
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persal�nan. Ketramp�lan, pengetahuan 
dan s�kap penolong dalam pengamb�lan 
keputusan kl�n�k juga sangat me-
nentukan lamanya persal�nan. Suam� 
dapat membantu mem�l�hkan pos�s� 
�bu sesua� yang d��ng�nkan. Dengan 
pos�s� yang d�kehendak� akan membuat 
�bu merasa nyaman dan membantu �bu 
untuk ber�st�rahat d�antara kontraks�, 
alur jalan lah�r yang perlu d�tempuh 
untuk b�sa keluar leb�h pendek, supla� 
oks�gen dar� �bu ke jan�n berlangsung 
opt�mal, dan gaya grav�tas� membantu 
�bu melah�rkan bay�nya. Penolong, 
suam� dan �bu bersal�n merupakan satu 
t�m yang menentukan keberhas�lan 
dar� proses persal�nan. Kemampuan 
dar� suam� member�kan dorongan dan 
mot�vas� kepada �bu sesua� arahan dar� 
b�dan akan membantu �bu mengedan 
seef�s�en mungk�n dalam melah�rkan 
bay�nya. 
Faktor ps�kolog�s sepert� ketakutan dan 
kecemasan menjad� penyebab lamanya 
persal�nan, h�s menjad� kurang ba�k, 
pembukaan menjad� kurang lancar. 
Efek rasa cemas akan men�ngkatkan 
akt�f�tas system saraf s�mpat�s dan akan 
men�ngkatkan sekres� ketokelam�n 
(ef�nefr�n dan nonef�nefr�n). Ef�nefr�n 
menstimulasi reseptor α dan ß, nore-
finnefrin reseptor α. Stimulasi reseptor 
α akan meningkatkan vasokontriksi 
dan pen�ngkatan tonus otot uterus yang 
menyebabkan al�ran darah keuterus 
menurun dan men�ngkatkan tekanan 
darah �bu, sedangkan st�mulas� reseptor 
ß akan menyebabkan relaksasi otot 
uterus dan vasod�latas� pembuluh 
darah yang akan menyebabkan 
perfus� plasenta menurun. Penurunan 
al�ran darah dar� dan ke plasenta 
akan mengganggu oks�genas� jan�n, 
keefekt�fan kontraks� uterus tergang-

gu yang akan memperlambat d�latas� 
serv�ks dan mengak�batkan persal�nan 
lama.10 

Dengan d�ber�kannya dukungan oleh 
suam� secara terus menerus selama 
proses persal�nan akan membuat �bu 
merasa aman, nyaman, t�dak takut 
dan menambah rasa percaya d�r� 
�bu serta akan mempercepat proses 
persal�nan.10 Ps�kolog�s �bu juga sangat 
mempengaruh� lama persal�nan kala 
II, �bu yang mempunya� kecemasan 
r�ngan persal�nan kala II semak�n 
cepat sedangkan �bu yang mempunya� 
kecemasan berat persal�nan kala II 
semak�n lama.11

Pengaruh Dukungan Suami terhadap 
Lama Persalinan Kala II

Tabel 2
Pengaruh dukungan suami 

terhadap lama persalinan kala II

Du-
kungan

Lama persalinan
Total Nilai Chi 

square
(X2)

p RR
(CI 95%)Cepat Lama

F % f % f %

Kasus 21 56,8 16 43,2 37 100

9,583 0,002
2,625

(1,337-
5,155)

Kontrol 8 21,6 29 78,4 37 100

Total 29 39,2 45 60,8 74 100

Has�l penel�t�an menunjukan pada 
kelompok kasus leb�h dar� setengah 
responden lama persal�nan kala II 
dengan katagor� cepat sedangkan pada 
kelompok kontrol kurang dar� setengah 
responden lama persal�nan kala II 
dengan katagor� cepat. Has�l anal�s�s 
d�dapatkan n�la� p =0,002 (p<0,05), 
menunjukan bahwa dukungan suam� 
mempunya� pengaruh bermakna 
dengan kejad�an lama persal�nan. N�la� 
RR=2,65, CI 95% = 1,337-5,155, hal �n� 
berart� dukungan suam� menyebabkan 
persal�nan dua sampa� t�ga kal� leb�h 
cepat dar� yang t�dak mendapatkan 
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dukungan. Ibu bersal�n yang mendapat 
dukungan suam�nya mempunya� waktu 
bersal�n leb�h pendek dar� �bu yang 
t�dak d�dukung suam�. Suam� merupa-
kan pember� dukungan yang pal�ng 
tepat karena kemampuannya dalam 
mendukung �str�nya meng�kut� arahan 
b�dan sebaga� penolong persal�nan. 
Respon ps�kolog�s �n� akan membuat 
�bu merasa aman, percaya d�r� dengan 
suam� selalu berada d�samp�ng �bu.7,8

Simpulan dan Saran

Berdasarkan has�l anal�s�s uj� stat�st�k 
maka dapat d�s�mpulkanan bahwa ada 
pengaruh dukungan suam� terhadap 
lama lama persal�nan kala II. DukunganDukungan 
suam� menyebabkan lama persal�nan 
kala II dua sampa� t�ga kal� leb�h cepat. 
Petugas d� ruang bersal�n agar selalu 
mel�batkan dan memfas�l�tas� suam� 
dalam membantu member�kan asuhan 
persal�nan. P�hak manajemen Rumah 
Sak�t Umum Daerah Buleleng gar selalu 
member�kan kesempatan kepada tenaga 
b�dan untuk men�ngkatkan kemampuan 
sebaga� fas�l�tator kelas Antenatal 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN WANITA PEKERJA 
SEKS TENTANG HUMAN IMMUNODEFICIENCY 

VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME 
DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN KONDOM 

PADA PELANGGAN PRIA

Ni LG Wahyuningsih1, NGK Sriasih2, Ni Nyoman Sumiasih3

Abstract. Currently HIV/AIDS is growing, including in Indonesia, until 
September 2011 AIDS had reached 15.589 cases. Prevention efforts on high 
risk groups, especially female sex workers is to increase knowledge about 
HIV/AIDS. The purpose of this research was to determine there is a related of 
knowledge about HIV/AIDS with the adherence of male customer use condom in 
female sex workers with sample size of 60 respondents. This research is a cross 
sectional study that is analytical with the respondents were female sex workers. 
Results showed that most respondents had enough knowledge (46,7%) and had 
less knowledge (38,3%) about HIV/AIDS, good adherence toward condom use 
(36,7%), and has the action did not always use condoms (63,3%). The results 
Rank Spearman analysis showed that knowledge variables significantly strong 
associated with adherence use condom (p = 0,001) and (r= 0,710). According 
to the results of the research, the suggestions put forward in particular to the 
management tackling HIV/AIDS is improvement knowledge about HIV/AIDS 
and condom use effective and intensively so as to change the attitude and action 
for going better.
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Abstrak. Kasus HIV/AIDS tumbuh dengan pesat, termasuk d� Negara 
Indones�a, sampa� bulan September 2011 tercatat 15.589 kasus. Pencegahan 
pada kelompok yang ber�s�ko, khususnya pada wan�ta pekerja sek adalah 
dengan men�ngkatkan pengetahuan tentang  HIV/AIDS. Tujuan dar� penel�t�an 
�n� untuk mengetahu� hubungan antara pengetahuan WPS tentang HIV/AIDS 
dengan kepatuhan penggunaan kondom pada pelanggan pr�a. Besar sampel yang 
d�gunakan 60 orang. Has�l penel�t�an menemukan mayor�tas responden (��6,7%) 
mem�l�k� pengetahuan cukup, dan sebag�an besar pengetahuan kurang  (38,3%) 
sedangkan untuk var�abel kepatuhan  mayor�tas responden (63,3%) t�dak patuh 
menggunakan kondom dan sebanyak (36,7%) responden yang patuh. Has�l 
uj� Rank Spearman menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan  wan�ta 
pekerja seks tentang HIV/AIDS dengan kepatuhan penggunaan kondom pada 
pelanggan pr�a (p = 0,001) dan  (r= 0,710). Berdasarkan has�l penel�t�an �n�, 
d�harapkan petugas kesehatan yang melayan� kesehatan reproduks� leb�h �ntens�f 
member�kan penyuluhan dan konsel�ng kepada WPS, seh�ngga dapat mengubah 
s�kap dan per�laku yang leb�h ba�k. 

Kata kunci : Pengetahuan,WPS, Kondom
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Acquired Immune Deficiency Syndrom 
(AIDS) merupakan kumpulan gejala 
ak�bat penurunan s�stem kekebalan tubuh 
yang terjad� karena seseorang ter�nfeks� 
v�rus Human Immunodeficiency Virus 
(HIV). Menurut data World Health 
Organization (WHO), bahwa pada 
akh�r tahun 2007 pender�ta HIV d� 
dun�a mencapa� 33,2 juta orang, 2,5 juta 
diantaranya berumur <15 tahun.1

Kom�s� Penanggulangan Acquired 
Immune Deficiency Syndrome  (AIDS) 
Nas�onal (2011), menyebutkan kecen-
derungan terjad� ep�dem�k HIV dan 
AIDS, b�la t�dak ada pen�ngkatan 
upaya penanggulangan yang bermakna. 
Kasus AIDS akan menjad� 1.000.000 
orang dengan kemat�an 350.000 orang. 
Penularan dar� subpopulas� berper�laku 
beres�ko kepada �str� atau pasangannya 
akan terus berlanjut. D�perk�rakan pada 
akh�r tahun 2015 akan terjad� penularan 
HIV secara kumulat�f pada leb�h dar� 
38.500 anak yang d�lah�rkan oleh �bu 
yang sudah ter�nfeks� HIV.2

Kom�s� Penanggulangan AIDS Daerah 
(KPAD) Bal� menyatakan Mayor�tas 
kasus HIV berasal dar� kelompok 
heteroseksual dengan jumlah 2198 
kasus. Salah satu profes� yang rentan 
terhadap kejad�an HIV/AIDS adalah 
Wan�ta Pekerja Seks (WPS). WPS adalah 
prost�tus� atau pelacuran yang merupakan 
penjualan jasa seksual atau hubungan 
seksual untuk uang. Penel�t�an YKP 
menunjukkan, pencegahan HIV/AIDS 
mas�h d�aba�kan oleh para WPS. Has�l 
tersebut menemukan 33% penggunaan 
kondom pada WPS. 3,��,5 Penel�t�an �n� 
bertujuan untuk mengetahu� hubungan 
antara pengetahuan wan�ta pekerja seks 
tentang HIV/AIDS dengan kepatuhan 
penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a

Metode 

Penel�t�an �n� termasuk jen�s penel�t�an 
analitik observasional. Rancangan 
penel�t�an d�dasar� oleh adanya 
pengamatan atau pengukuran terhadap 
berbaga� var�abel penel�t�an menurut 
keadaan alam�ah, tanpa melakukan 
man�pulas� atau �ntervens�.6 Pendekatan 
yang d�gunakan adalah cross sectional 
ya�tu penel�t� hanya melakukan 
observas� dan pengukuran var�abel 
pada satu saat tertentu saja. Penel�t�an 
d�lakukan d� w�layah kerja Puskesmas 
II Denpasar Selatan pada tanggal 28-
30 Desember tahun 2012. Populas�nya 
adalah seluruh wan�ta pekerja seks yang 
berada d� w�layah kerja Puskesmas II 
Denpasar Selatan pada tahun 2012. 
Besar sampel yang d�gunakan pada 
var�abel pengetahuan dan kepatuhan 
sebanyak 60 orang. Tekn�k sampl�ngTekn�k sampl�ng 
yang d�gunakan adalah : Non probability 
sampling ya�tu consecutive sampling, 
sampel d�amb�l dar� semua subjek yang 
datang dan memenuh� kr�ter�a pem�l�han 
sampa� jumlah terpenuh�.7,8 
Instrumen pengumpulan data yang 
d�gunakan adalah kues�oner. Kues�oner. Kues�oner 
yang d�gunakan terd�r� dar� 23 �tem 
pertanyaan tentang HIV/AIDS dan 12 
�tem pernyataan tentang kepatuhan 
penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a yang sebelumnya telah d�lakukan 
uj� val�d�tas dan reab�l�tas.
Anal�s�s data yang d�gunakan untuk 
menganal�s�s ada t�daknya hubungan 
antara var�abel bebas dengan var�abel 
ter�kat. Pada penel�t�an �n� anal�s�s 
hubungan dua var�abel d�lakukan uj� 
korelas� menggunakan Rank Spearman. 
N�la� p<0,05 maka Ho d�tolak.9 

Hasil penelitian dan pembahasan 

Jumlah responden sebanyak 60 orang, 
dapat d�l�hat pada tabel ber�kut.
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Tabel 1. 
Karakteristik responden penelitian dalam 

penelitian ini meliputi : Umur, Tingkat 
Pendidikan, dan Status 

perkawinan.

Pengetahuan Fre-
kuensi 

(f)

Per-
sentase 

(%)
Umur 
< 20 tahun 
20-35 tahun 
>35 tahun

7
34
19

11,33
56,67
31,67

Total 60 100
Pendidikan 
Dasar 
Menengah 

52
8

86,67
13,33

Total 60 100
Status 
perkawinan 
Belum Menikah 
Menikah 
Cerai Hidup/Mati

23
6

31

38,33
10,0

51,66

Total 60 100

Berdasarkan tabel d� atas, d�peroleh 
sebag�an besar responden berumur 20-
35 tahun, sebagian kecil berumur < 
20 tahun, dan sepert�ga berumur > 35 
tahun, dar� t�ngkat pend�d�kan,subjek 
penel�t�an �n� mayor�tas berpend�d�kan 
dasar,sebag�an kec�l responden ber-
pend�d�kan menengah dan t�dak ada 
yang berpend�d�kan t�ngg�, dar� status 
perkaw�nan mayor�tas subjek penel�t�an 
mem�l�k� status perkaw�nan cera� h�dup/
mat� dan sebag�an kec�l subjek penel�t�an 
dengan status perkawn�nan men�kah.

Tabel 2
Pengetahuan Subjek Penelitian 

Tentang HIV/AIDS

Pengetahuan f %

Baik 
Cukup 
Kurang 

9
28
23

15,0
46,7
38,3

Total 60 100

D�t�njau dar� pengetahuan responden 
tentang HIV/AIDS d�peroleh bahwa 
mayor�tas responden mem�l�k� 
pengetahuan cukup, sebag�an besar 
mem�l�k� pengetahuan kurang dan 
sebag�an kec�l mem�l�k� pengetahuan 
ba�k.

Tabel 3
Kepatuhan Subjek Penelitian pada 

Penggunaan Kondom 
pada Pelanggan Pria

Kepatuhan f %

Patuh 
Tidak patuh 

22
38

36,7
63,3

Total 60 100

D�t�njau dar� kepatuhan responden, 
d�peroleh bahwa leb�h dar� setengah 
responden t�dak patuh pada penggunaan 
kondom pada pelanggan pr�a dan s�sa-
nya bers�kap patuh pada penggunaan 
kondom pada pelanggan pr�a.

Table 4
Hubungan Pengetahuan Subjek Penelitian 

Dengan Kepatuhan Penggunaan 
Kondom Pada Pelanggan Pria

Penge-
tahuan 

Kepatuhan Total 

Patuh Tidak 
patuh p r 

f % f % f %
Baik 
Cukup 
Kurang

9
12
1

15,0
20,0
1,7

0
16
22

0
26,7

 36,7 

9
28
23

15,0
46,7
38,3

0,001 0,710

Total 60 100

Berdasarkan tabel d� atas, d�l�hat 
dar� hubungan antara pengetahuan 
dan kepatuhan responden d�peroleh 
bahwa t�dak ada responden yang 
berpengetahuan ba�k bers�kap t�dak 
patuh, dan sebag�an besar responden 
yang mem�l�k� pengetahuan cukup 
dan kurang mem�l�k� s�kap t�dak patuh 
dalam penggunaan kondom pr�a pada 
pelanggan pr�a. Has�l anal�s�s Rank 
Spearman menunjukan n�la� r= 0,710 
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dan n�la� p= 0,001 (< 0,05 ) yang berarti 
bahwa terdapat hubungan yang kuat 
antara pengetahuan tentang HIV/AIDS 
dan kepatuhan penggunaan kondom 
pada pelanggan pr�a. 

Pengetahuan Subjek Penelitian ten-
tang HIV/AIDS 
Pengetahuan WPS tentang HIV/AIDS 
merupakan segala sesuatu yang d�ketahu� 
oleh wan�ta pekerja seks tentang HIV/
AIDS mel�put�, pengert�an, penularan, 
tanda gejala, pencegahan, pemer�ksaan 
dan pengobatan dengan pember�an 
terap� ant�retrov�ral. 
Berdasarkan has�l pengamatan subjek 
penel�t�an d� dapatkan has�l pengetahuan 
wan�ta pekerja seks tentang HIV/AIDS 
terd�r� dar� ��6,7% dalam kategor� 
cukup, 15,0% dalam kategor� ba�k dan 
sebanyak 38,3 % dalam kategor� kurang. 
Berdasarkan has�l tersebut, pengetahuan 
wan�ta pekerja seks tentang HIV/AIDS 
mas�h sangat perlu untuk d�t�ngkatkan. 
Subjek yang mem�l�k� pengetahuan cukup 
d�karenakan oleh pada saat pember�an 
konsel�ng saat PMTCT dan penyuluhan 
d� lokal�sas�, subjek mener�ma �nformas� 
yang d�ber�kan dengan ba�k sela�n �tu 
or�entas�nya sekarang adalah baga�mana 
caranya agar subjek penel�t�an tetap 
dalam keadaan sehat t�dak tertular dan 
menularkan penyak�t HIV/AIDS. Hal 
tersebut dapat menjad� mot�vas� dar� 
wan�ta pekerja seks seh�ngga mampu 
menjaga kesehatan dan mencar� 
�nformas� yang terba�k untuk d�r�nya. 
Wan�ta pekerja seks sudah mendapatkan 
�nformas� tentang HIV dan AIDS, 
pember�an �nformas� �n� d�lakukan oleh 
tenaga kesehatan. Sela�n pengaruh dar� 
mot�vas� d� atas, t�ngkat pener�maan 
�nformas� �n� d�pengaruh� oleh keadaan 
f�s�k seseorang, kond�s� ps�kolog�nya 
serta faktor l�ngkungan mel�put� : sos�al, 
ekonom�, budaya, pengalaman, dan 

pend�d�kan. Hal �n� sesua� dengan teor�, 
yang menyatakan bahwa pengetahuan 
seseorang d�pengaruh� oleh faktor-faktor 
sepert� sos�al ekonom�, kultur, budaya, 
pend�d�kan dan pengalaman. 10

Subjek penel�t�an yang mem�l�k� 
pengetahuan yang kurang sebanyak 
38,3%, hal �n� d�sebabkan oleh mayor�tas 
pend�d�kan WPS adalah pend�d�kan 
dasar d�mana t�ngkat pend�d�kan 
sangat mempengaruh� pengetahuan 
dan wawasan seseorang sela�n �tu, 
mob�l�sas� para wan�ta pekerja seks 
cenderung t�ngg� seh�ngga t�dak semua 
dapat d�jangkau oleh tenaga kesehatan 
seh�ngga para WPS mem�l�k� pener�maan 
yang kurang terhadap �nformas� yang 
d�ber�kan. Sela�n �tu cara penyampa�an 
�nformas� oleh tenaga kesehatan 
dengan penggunaan bahasa yang sul�t 
d�mengert� oleh WPS. Pengetahuan 
yang kurang �n� akan mem�l�k� ber-
dampak terhadap penularan penyak�t 
HIV/AIDS yang akan terus men�nggkat. 
Hal �n� d�karenakan WPS berkontr�bus� 
besar terhadap pen�ngkatan penyak�t 
HIV/AIDS meng�ngat per�laku bergant� 
gant� pasangan dalam hubungan seksual 
merupakan penyebab utama penularan 
HIV/AIDS. 
Pengetahuan merupakan dasar dar� 
segala t�ndakan yang d�lakukan oleh 
manus�a. Pengetahuan sebaga� hal yang 
mutlak harus d�m�l�k� oleh set�ap orang 
dalam menjalankan segala ke�ng�nnnya. 
Pengetahuan WPS tentang HIV/AIDS 
merupakan hal yang harus d�m�l�k� 
oleh WPS untuk mampu mencegah 
penularan HIV/AIDS. Berdasarkan has�l 
pengamat subjek penel�t�an tersebut, 
maka akan leb�h ba�k �nstans� kesehatan 
member�kan penyuluhan atau leaflet 
serta pend�d�kan yang berka�tan dengan 
HIV dan AIDS. 
Sumber �nformas� juga mempengaruh� 
pengetahuan yang d�m�l�k� oleh 
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seseorang, d�mana sumber �nformas� 
dapat membantu untuk memperluas 
cakrawala pandang atau wawasan 
seh�ngga dapat men�ngkatkan penge-
tahuan dan kemampuan berf�k�r 
seseorang Sela�n �tu pengetahuan juga 
d�dapatkan dar� has�l belajar, pelat�han, 
sem�nar. Serta pend�d�kan kesehatan 
yang d�ber�kan oleh tenaga kesehatan.11

Kepatuhan Penggunaan Kondom 
Pada Pelanggan Pria
Has�l pengamatan menunjukkan bahwa 
sebag�an besar subjek penel�t�an (63,3%) 
mem�l�k� s�kap t�dak patuh dan s�sanya 
(36,7%) mem�l�k� s�kap patuh dalam 
penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a. S�kap t�dak patuh yang d�temukan 
pada subjek penel�t�an menunjukkan 
bahwa pengetahuan merupakan doma�n 
yang sangat pent�ng untuk pembentukan 
s�kap seseorang. Hal tersebut terl�hat 
dar� pengetahaun subjek penel�t�an yang 
mem�l�k� mem�l�k� pengetahuan cukup 
sebesar (��6,7%) dan sebesar (38,3%) 
yang mem�l�k� pengetahuan kurang. 
Faktor-faktor yang mempengaruh� 
pembentukan s�kap adalah pengalaman 
pr�bad�, kebudayaan, orang la�n yang 
d�anggap pent�ng, med�a massa, �nst�tus� 
atau lembaga pend�d�kan dan lembaga 
agama, serta faktor emos� dalam d�r� 
�nd�v�du.12

Apab�la �nd�v�du mem�l�k� s�kap yang 
mendukung terhadap suatu st�mulus 
atau objek kesehatan maka subjek 
penenl�t�an akan mempunya� s�kap 
yang mener�ma, merespon, mengharga�, 
bertanggung jawab. Sebal�knya, b�la 
subjek penel�t�an mem�l�k� s�kap t�dak 
mendukung terhadap suatu objek maka, 
akan mem�l�k� s�kap yang menunjukkan 
atau memperl�hatkan penolakkan atau 
t�dak setuju.11 Subjek penel�t�an pada 
penel�t�an �n� sebag�an besar mem�l�k� 
s�kap t�dak patuh seh�ngga subjek 

penel�t�an t�dak dapat mener�ma, 
merespon, mengharga� dan bertanggung 
jawab terhadap kesehatan d�r�nya. 
S�kap t�dak patuh juga d�sebabkan oleh 
pos�s� tawar WPS yang rendah terhadap 
kl�en, WPS terg�ur dengan pember�an 
jasa seksual yang leb�h t�ngg�, adanya 
perlakuan �st�mewa terhadap pelanggan 
tetap dan ketertar�kan WPS secara f�s�k 
terhadap pelanggan. 
Has�l penel�t�an �n� sejalan dengan apa 
yang d�kemukakan oleh teor� bahwa 
s�kap �tu merupakan reaks� atau respon 
seseorang yang ba�k atau buruk terhadap 
suatu atau st�mulus atau objek, jad� 
dengan adanya s�kap yang ba�k maka 
akan ada reaks� ba�k pula terhadap suatu 
objek.11

Has�l penel�t�an menunjukkan sebag�an 
besar subjek penel�t�an mem�l�k� 
kepatuhan (��2,9%) dengan t�ngkat 
pengetahuan cukup, sedangkan sebanyak 
(100%) dengan t�ngkat pengetahun ba�k 
dan sebag�an kec�l mem�l�k� kepatuhan 
(��,3%) dengan pengetahuan kurang. 
Sedangkan s�kap t�dak patuh sebag�an 
besar (52,��%) d�m�l�k� oleh subjek 
penel�t�an dengan t�ngkat pengetahuan 
kurang dan s�sanya (38,1%) dengan 
t�ngkat pengetahuan cukup. T�dak ada 
subjek penel�t�an yang mem�l�k� s�kap 
t�dak patuh dengan t�ngat pengetahuan 
ba�k. Hal �n� d�sebabkan oleh subjek 
penel�t�an yang mem�l�k� pengetahuan 
ba�k memaham� res�ko yang akan 
terjad� apab�la pelanggan t�dak patuh 
menggunakan kondom, pemahaman 
tersebut d�dapatkan dar� �nformas� yang 
d�ber�kan oleh petugas kesehatan secara 
terus menerus seh�ngga member�kan 
pemahaman dan pengetahuan kepada 
wan�ta pekerja seks yang patuh dalam 
penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a, pemahaman yang ba�k �n� juga 
menyebabkan t�mbulnya upaya-upaya 
yang d�lakukan oleh wan�ta pekerja 
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seks untuk membuat pelanggan patuh 
menggunakan kondom sepert� merayu 
pelanggan dan member�kan m�numan 
berakohol seh�ngga pelanggan ber-
sed�a menggunakan kondom. Hal 
tersebut menunjukkan semak�n t�ngg� 
pengetahuan subjek penel�t�an tentang 
HIV/AIDS maka akan semak�n 
tahu res�ko atau ak�bat, seh�ngga 
mempengaruh� subjek penel�t�an untuk 
bers�kap patuh. Secara teor� semak�n 
t�ngg� pend�d�kan ba�k formal maupun 
�nformal sepert� penyuluhan kesehatan 
seseorang akan mem�l�k� pengetahuan 
leb�h luas. Seh�ngga akan mendorong 
terbentuknya s�kap yang leb�h ba�k.11

Hubungan Pengetahuan Wanita 
Pekerja Seks Tentang HIV/AIDS 
dengan Kepatuhan Penggunaan 
Kondom pada Pelangga Pria

Has�l penel�t�an yang d�dapatkan 
selanjutnya d�anal�s�s menggunakan 
uj� Rank Spearman. Has�l anal�s�s 
d�dapatkan bahwa n�la� p = 0,001. Has�l 
anal�s�s tersebut menunjukan bahwa 
p<0,05 yang menunjukkan adanya 
hubungan, seh�ngga Ho d�tolak dan 
Ha yang d�ter�ma ya�tu ada hubungan 
antara pengetahuan wan�ta pekerja 
seks tentang HIV/AIDS dengan 
kepatuhan penggunaan kondom pada 
pelanggan pr�a. Kepatuhan yang 
d�m�l�k� oleh wan�ta pekerja seks dalam 
menggunakan kondom �n� terbentuk 
dar� dasar pengetahuan yang d�m�l�k�, 
sela�n �tu dar� faktor �nternal sepert� 
t�nggat pend�d�kan dan kepedul�an 
terhadap kesehatan d�r� send�r� dan 
eksternal sepert� pos�s� tawar WPS 
yang rendah terhdap pelanggan, harga 
kondom berkual�tas yang leb�h mahal, 
belum ada alternat�f la�n yang t�dak 
membutuhkan persetujuan pelanggan, 
jumlah WPS yang leb�h banyak dar� 

tenaga kesehatan yang khusus melayan� 
kesehatan reproduks� WPS.
Has�l penel�t�an �n� d�perkuat oleh has�l 
penel�t�an yang menyatakan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan dengan 
kepatuhan penggunaan kondom pada 
WPS.13 Hal �n� dapat d�mengert� bahwa 
WPS yang mempunya� pengetahuan 
ba�k cenderung akan patuh dalam 
menggunakan kondom, sesua� dengan 
teor� per�laku yang mengatakan bahwa 
per�laku seseorang terhadap sesuatu 
akan sesua� dengan t�ngkat pemahaman 
terhadap sesuatu tersebut. 
Berdasarkan beberapa has�l penel�t�an 
tersebut dapat d�tar�k kes�mpulan bahwa 
pengetahuan mempengaruh� s�kap pada 
set�ap orang, j�ka pengetahuan orang 
tersebut ba�k maka orang tersebut 
akan mem�l�k� s�kap yang pos�t�f. 1�� 
Has�l penel�t�an d� atas menunjukan 
bahwa ada kecenderungan semak�nada kecenderungan semak�n 
ba�k pengetahuan subjek penel�t�an 
maka s�kap subjek penel�t�an akan 
patuh, pada d�r� subjek penel�t�an akan 
t�mbul pandangan atau perasaan yang 
d�serta� kecenderungan untuk bert�ndak 
kearah yang leb�h ba�k. Salah satu 
komponen yang membentuk s�kap 
adalah pengetahuan karena semak�n 
t�ngg� pengetahuan maka pemahaman 
akan semak�n men�ngkat seh�ngga 
semak�n tepat dalam mengamb�l 
s�kap. Pengetahuan mempunya� 
pengaruh dalam pembentukan s�kap 
karena merupakan dasar pengert�an 
dan konsep moral dalam �nd�v�du. 
Dem�k�an pula dengan wan�ta pekerja 
seks, apab�la wan�ta pekerja seks 
mem�l�k� pengetahuan yang ba�k maka 
akan mem�l�k� s�kap yang patuh dalam 
menggunakan kondom pr�a.

Simpulan 
Has�l penel�t�an yang telah d�laksanakan, 
maka kes�mpulannya sebaga� ber�kut :
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Pengetahuan wan�ta pekerja seks tentang 
HIV/AIDS mayor�tas dalam kategor� 
cukup dan hanya sed�k�t yang mem�l�k� 
pengetahuan ba�k. Kepatuhan dalam 
penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a sebag�an besar mem�l�k� s�kap 
t�dak patuh.Ada hubungan kuat antara 
pengetahuan wan�ta pekerja seks tentang 
HIV/AIDS dengan kepatuhan dalam 
penggunaan kondom pada pelanggan 
pr�a.

Saran

Berdasarkan has�l penel�t�an yang telah 
d�lakukan, adapun saran yang dapat 
d�ber�kan antara la�n sebaga� ber�kut :
Puskesmas agar leb�h men�ngkatkan 
pend�d�kan kesehatan bag� wan�ta 
pekerja seks tentang HIV dan AIDS 
seh�ngga mampu menurunkan angka 
kejad�an penularan HIV dan AIDS.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN WANITA PEKERJA SEKS 
MENGENAI VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING 
(VCT) DENGAN SIKAP MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

VCT STUDI DILAKUKAN DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN

TAHUN 2012

Ni.Wayan. Krisyanti Adnyani1, Ni.Nyoman. Sumiasih2, GA Marhaeni3

Abstract. The spread of HIV/AIDS is worrying lately. Transmission of HIV/AIDS 
mostly occurs through sexual intercourse by changing partners. Female Sex 
Workers (FSW) was very susceptible group to HIV through sexual intercourse 
and unsafe sexual behavior with the customer. This study aimed at finding out the 
relationship between Female Sex Workers’ knowledge on Voluntary Counseling 
and Testing (VCT) and their attitude on having VCT in the working area of 
Puskesmas II South Denpasar in the year of 2012. The method used in this study 
was correlation analytic with crossectional approach covering sample of 20th 
– 30th 2012. Instruments used in this study were in the form of questionnaire 
about knowledge on VCT and attitude on having VCT. Result of the study showed 
that most of the respondents have adequate knowledge (58,9%) and most of them 
also have positive attitude (51,8%). Rank Spearmen test showed that there was 
a strong relationship between Female Sex Workers’ knowledge on VCT and their 
attitude on having VCT with value r= 0,697 and value p = 0,001. Therefore, it is 
expected that health professionals further enhance the quality of health services 
in providing information, improving understanding of VCT examination. 

Keywords : Knowledge, Attitude, VCT, Female Sex Workers 

Abstrak. Perkembangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) semak�n lama semak�n mengkhawat�rkan, 
yang menyebar melalu� hubungan seksual yang bergant�-gant� pasangan. Salah 
satu profes� yang rentan terhadap kejad�an HIV/AIDS adalah Wan�ta Pekerja 
Seks yang melakukan hubungan seks yang t�dak aman dengan pelanggannya.
Stud� �n� bertujuan untuk menemukan hubungan pengetahuan wan�ta pekerja 
seks (PWS) mengena� voluntary counseling and testing (VCT) dengan  s�kap  
melakukan pemer�ksaan vct d�lakukan d� w�layah kerja Puskesmas II Denpasar 
Selatan tahun 2012. Metotolog� penel�t�an �n� adalah stud� anal�t�k korelas� dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penel�t�an �n� 56 orang WPS. Instrum 
yang d�paka� adalah qu�s�oner untuk mendapatkan data pengetahuan dan s�kap 
tentang VCT. Has�l penel�t�an d�temukan sebag�an besar (58,9%) responden 
mem�l�k� pengetahuan cukup, dan sebag�an besar(51,8%) juga mem�l�k� s�kap 
pos�t�f. Melalu� anal�s�s Rank Spearmen d�dapatkan ada hubungan antara 
pengetahuan dengan s�kap wan�ta pekerja seks mengena� pemer�ksaan VCT 
dengan n�la� r= 0,697 dan p = 0,001. 

1 Bidan, 2,3 Dosen Jurusan Kebidanan
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Perkembangan Human Immuno-
deficiency Virus (HIV) dan Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 
semak�n lama semak�n mengkhawat�r-
kan ba�k dar� s�s� kuant�tat�f maupun 
kual�tat�f. Penularan HIV/AIDS 
69% melalu� hubungan seksual yang 
bergant�-gant� pasangan. Salah satu 
profes� yang rentan terhadap kejad�an 
HIV/AIDS adalah Wan�ta Pekerja Seks 
(WPS). WPS dengan t�ngkat mob�l�tas 
yang sangat t�ngg�, mem�l�k� per�laku 
seksual sejak us�a d�n� serta melakukan 
akt�v�tas seksual bergant� pasangan yang 
t�dak tetap ber�s�ko t�ngg� menularkan 
HIV/AIDS. VCT merupakan pelayanan 
kesehatan yang dapat d�gunakan untuk 
mendeteks� leb�h awal terjad�nya 
kasus HIV/AIDS pada WPS. Beberapa 
penel�t�an membukt�kan bahwa VCT 
adalah suatu strateg� yang efekt�f 
dan merupakan langkah awal dalam 
program pelayanan serta dukungan 
kepada WPS. 
Bal� sebaga� salah satu prov�ns� yang 
mem�l�k� ep�dem� HIV sebanyak 15.589 
kasus. Yayasan Kert� Praja (YKP) 
melakukan skr�n�ng terhadap jumlah 
kasus HIV/AIDS dalam l�ma tahun 
terakh�r. Has�l yang d�dapat yakn� WPS 
yang pos�t�f terkena HIV/AIDS tahun 
2005 sebesar 8,6 %, tahun 2006 sebesar 
12,��%, tahun 2007 sebesar 1��,5%, tahun 
2008 sebesar 17,5 %, dan pada tahun 
2009 sebesar 23,2%. Data mengena� 
kunjungan para WPS d� kl�n�k VCT 
Jemp�r�ng Asr� Puskesmas II Denpasar 
Selatan tahun 2011, sebanyak 216 orang 
d�mana 31 orang dar� 216 Pekerja Seks 
Komers�al yang berkunjung ke kl�n�k 

VCT Jemp�r�ng Asr� pos�t�f HIV/AIDS, 
seh�ngga memerlukan penanganan yang 
leb�h ser�us.1,2,3

Has�l surve� awal yang d�lakukan 
d�ketahu� bahwa dar� 10 orang WPS yang 
ada enam orang WPS d�antaranya belum 
mengetahu� mengena� pemer�ksaan 
VCT dan empat orang sudah mengetahu� 
mengena� pemer�ksaan VCT. WPS yang 
datang ke kl�n�k VCT empat dar� 10 orang 
WPS mengatakan �ng�n melakukan VCT 
untuk mengetahu� status kesehatannya 
sedangkan enam dar� 10 WPS yang 
melakukan pemer�ksaan hanya datang 
atas anjuran muc�kar� tanpa mengetahu� 
jen�s pemer�ksaan yang akan d�lakukan. 
Masalah penel�t�an �n� adakah hubungan 
antara pengetahuan tentang VCT dengan 
s�kap WPS melakukan VCT
Tujuan penel�t�an �n� meng�dent�f�kas� 
hubungan antara pengetahuan dan s�kap 
WPS mengena� Voluntary Counseling 
and Testing (VCT) dalam melakukan 
pemer�ksaan VCT d� w�layah kerja 
Puskesmas II Denpasar Selatan pada 
tahun 2012.

METODE
Metode penel�t�an yang d�gunakan 
adalah anal�t�k korelas� dengan 
menggunakan pendekatan cross 
sectional. Populas� pada penel�t�an 
�n� adalah semua WPS yang berada d� 
w�layah kerja Puskesmas II Denpasar 
Selatan yang memenuh� kr�ter�a �nklus� 
dan ekslus� dengan jumlah sampel 
56 WPS dengan tekn�k sampl�ng 
consecutive sampling. 
Instrumen pengumpulan data yang 
d�gunakan adalah kues�oner. Kues�oner 

D�s�mpulkan ada hubungan yang kuat antara pengetahuan tentang VCT dengan 
s�kap PWS melakuakan VCT. Oleh karena �tu d�sarankan kepada tenaga kesehatan 
untuk leb�h men�ngkatkan mutu penyuluhan dalam rangka men�ngkatkan 
pemahaman PWS mengena� VCT.

Kata kunci : pengetahuan; VCT: Wan�ta Pekerja Seks.
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yang d�gunakan terd�r� dar� 30 �tem 
pertanyaan tentang pengetahuan VCT 
dan 15 �tem pertanyaan tentang s�kap. 
D�lakukan uj� normal�tas data pada 
var�abel pengetahuan dan s�kap dengan 
has�l data penel�t�an �n� t�dak berd�str�bus� 
normal. S�kap d�katakan pos�t�f apab�laS�kap d�katakan pos�t�f apab�la 
skor jawaban ≥ median, sedangkan 
sikap negatif skor jawaban < median.. 
Pada penel�t�an �n� anal�s�s hubungan 
dua var�abel d�lakukan uj� korelas� 
menggunakan Rank Spearman.��,5,6 

HASIL 
Puskesmas II Denpasar Selatan berd�r�Denpasar Selatan berd�r�enpasar Selatan berd�r�Selatan berd�r�elatan berd�r� 
sejak tahun 1983, terletak d� Jalan 
Danau Buyan III, kelurahan Sanuranau Buyan III, kelurahan SanurBuyan III, kelurahan Sanuruyan III, kelurahan SanurSanuranur 
degan program unggulan Kl�n�k VCT 
Jemp�r�ng Asr�. D�t�njau dar� umur 
mayor�tas (62,5%) subjek penel�t�an 
mem�l�k� rentangan umur 20-25 tahun, 
pada kategor� latar belakang pend�d�kan 
sebag�an besar dengan latar belakang 
pend�d�kan dasar (6��,3%) dan status 
perkaw�nan sebag�an (50%) dengan 
status perkaw�nan cera� h�dup/mat�. 

1. Pengetahuan Wan�ta Pekerja Seks 
mengena� Voluntary Counseling 
and Testing

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Subjek Penelitian tentang VCT 

No Pengetahuan F %

1
2
3

Baik 
Cukup
Kurang 

3
33
20

5,4
58,9
35,7 

Total 56 100

Berdasarkan tabel 1 d� atas mengena� 
t�ngkat pengetahuan subjek penel�t� 
d�temukan sebag�an besar mem�l�k� 
pengetahuan cukup, sebag�an kec�l 

mem�l�k� t�ngkat pengetahuan kurang 
dan hanya sed�k�t sekal� yang mem�l�k� 
t�ngkat pengetahuan ba�k.

2.  S�kap Wan�ta Pekerja Seks dalam 
melakukan Voluntary Counseling 
and Testing

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Sikap Subjek 

Penelitian Dalam Melakukan 
Pemeriksaan VCT

No Sikap F %

1

2

Positif

Negatif

29

27

51,8

48,2

Total 56 100

Berdasarkan Tabel 2 d� atas subjek 
penel�t�an berdasarkan s�kap dalam 
melakukan VCT menunjukkan has�l 
bahwa sebag�an subjek penel�t�an 
mem�l�k� s�kap yang pos�t�f dan hamp�r 
setengahnya mem�l�k� s�kap negat�f.

3. Hubungan pengetahuan Wan�ta 
Pekerja Seks mengena� Voluntary 
Counseling and Testing dengan 
s�kap WPS dalam melakukan VCT

Tabel 3
Hubungan Pengetahuan WPS mengenai 

VCT dengan sikap WPS dalam 
melakukan VCT 

 

No
Penge-

tahuan
n

Sikap Nilai Rank 

Spearman

(r)

Nilai 

pPositif Negatif

F % f %

1

2

3

Baik 

Cukup

Kurang

3

33

20

3

22

4

100

66,7

20,0

0

11

16

0

33,3

80,0

r = 0,697 0,001

Total 56 29 51,8 27 48,2

 
Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan 
bahwa Subjek penel�t�an dengan t�ngkat 
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pengetahuan ba�k dengan s�kap pos�t�f 
(100%). Hubungan antara pengetahuan 
WPS mengena� VCT dengan s�kap 
melakukan pemer�ksaan VCT d�anal�s� 
menggunakan uj� Rank Spearmen. Has�l 
anal�s�s d�dapatkan bahwa n�la� p=0,001, 
d�mana p<0,05, yang berart� bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan WPS 
mengena� VCT dengan s�kap melakukan 
pemer�ksaan VCT. 

PEMBAHASAN 
Dar� 56 subjek penel�t�an yang mem�l�k� 
t�ngkat pengetahuan ba�k ya�tu ebag�an 
kec�l 35,7% dengan t�ngkat pend�d�kan 
menengah. WPS dengan t�ngkat 
pend�d�kan menengah leb�h mudah 
memaham� dan menyerap pengetahuan 
mengena� VCT.7 Menurut Pernyataan 
tersebut d�perkuat oleh penel�t�an yang 
d�lakukan Tr�sna (2008), mengena� 
faktor-faktor yang berhubungan dengan 
terap� ant�retrov�ral pada pas�en tentang 
HIV/AIDS d� RSPAD Gatot Suebroto 
Jakarta yang menyatakan bahwa 
semak�n t�ngg� t�ngkat pend�d�kan maka 
pengetahuannya semak�n t�ngg�, beg�tu 
pula sebal�knya b�la pend�d�kan rendah 
maka pengetahuannya juga rendah.
D�l�hatdar� seg� umur sebaga�an besar 
berada pada rentang umur 20-35 tahun, 
d�mana penyerapan pengetahuan 
mengena� VCT akan maks�mal pada 
us�a reprodukt�f.8 

Sikap WPS dalam melakukan VCT
S�kap pos�t�f yang d�temukan pada 
subjek penel�t�an menunjukkan bahwa 
pengetahuan merupakan doma�n yang 
sangat pent�ng untuk pembentukan 
s�kap seseorang. 
S�kap pos�t�f t�mbul karena WPS sudah 
mampu mener�ma pengetahuan dan 
�nformas� mengena� VCT seh�ngga 
mampu membentuk s�kap pos�t�f pada 
WPS. S�kap adalah keadaan mental 

dan saraf dar� kes�apan yang d�atur 
melalu� pengalaman yang member�kan 
pengaruh d�nam�k atau terarah terhadap 
respon �nd�v�du pada suatu objek dan 
s�tuas� yang berka�tan dengannya.9 
Pernyataan �n� d� dukung oleh penel�t�an 
yang d�lakukan oleh Dew� (2008), 
menyatakan bahwa sebanyak ��2,3 % 
WPS melakukan pemer�ksaan VCT 
untuk mengetahu� status HIV/AIDS 
pada d�r� mereka. 

Hubungan pengetahuan WPS 
mengenai VCT dengan sikap 
melakukan VCT
Has�l anal�s�s data menunjukkan 
sebag�an besar subjek penel�t�an 
mem�l�k� t�ngkat pengetahuan ba�k 
(100%) mem�l�k� s�kap pos�t�f. Hal 
tersebut menunjukkan semak�n t�ngg� 
pengetahuan subjek penel�t�an tentang 
VCT akan mempengaruh� subjek 
penel�t�an untuk bers�kap pos�t�f 
melakukan VCT. Secara teor� semak�n 
t�ngg� pend�d�kan ba�k formal maupun 
�nformal sepert� penyuluhan kesehatan 
seseorang akan mem�l�k� pengetahuan 
leb�h luas seh�ngga akan mendorong 
terbentuknya s�kap yang leb�h ba�k.8

Has�l anal�s�s dengan Rank Spearman 
d�temukan ada hubungan yang kuat 
antara pengetahuan WPS mengena� 
VCT dengan s�kap melakukan 
pemer�ksaan VCT. Semak�n t�ngg� 
pengetahuan seseorang terhadap suatu 
objek d�harapkan akan menghas�lkan 
s�kap yang tepat (pos�t�f) pada objek 
tersebut.9 Jad� dapat d�katakan bahwa 
pengetahuan WPS mengena� VCT 
mempengaruh� s�kap WPS dalam 
melakukan pemer�ksaan VCT. 

SIMPULAN DAN SARAN
Kes�mpulan dar� penel�t�an �n� adalah 
sebaga� ber�kut : Ada hubungan yang 
kuat dan bermakna antara pengetahuan 
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WPS mengena� VCT dengan s�kap 
dalam melakukan pemer�ksaan VCT.
Berdasarkan has�l penel�t�an yang telah 
d�lakukan maka dapat d�ajukan saran 
bag� Puskesmas II Denpasar Selatan 
agar leb�h men�ngkatkan keg�atan 
penyuluhan ba�k secara �nd�v�du 
maupun kelompok mengena� VCT, 
meng�nformas�kan kepada seluruh WPS 
mengena� manfaat dan keberadaan 
kl�n�k VCT. D�harapkan semak�n ba�k 
pengetahuan WPS mengena� VCT 
tentunya akan membenrtuk s�kap yang 
pos�t�f untuk melakukan pemer�ksaan 
VCT.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG 
PERAWATAN BAYI DENGAN SIKAP DALAM 

MEMBERIKAN PERAWATAN BAYI 
PADA IBU DENGAN HIV DAN AIDS

G.A.Sriadnyani1, Ni Wayan Armini2, Ni L.P. Sri Erawati 3

Abstract. The increasing number of the pregnant mother’s who suffering 
from HIV and AIDS has cause the raising of HIV infection rate of infants, so 
knowledge is required of parents in taking care of the baby. The purpose of 
this research was to analyze the relationship between parents knowledge and 
attitude mother’s with HIV and AIDS in giving treatment to their babies. This 
research was an observational analytic study with use cross sectional approach 
and using spearman rank analysis. There were 45 sample in this case parents 
who had babies less one of year.
The results shows that the majority (62,2 %) of respondents had enough and positif 
attitude (53,3 %), the value of p =0,001, which mean significant relationship 
between parents knowledge and attitude mother’s with HIV and AIDS in giving 
treatment to their babies. This research recommends hospitals to provide special 
services to parents with HIV and AIDS about baby treatment, show that the 
probability of HIV and AIDS transmission to babies can be reduced.

Keywords : Attitude, Baby, HIV, Knowledge, Treatment.

Abstrak. Semak�n banyaknya jumlah �bu ham�l yang mender�ta HIV dan AIDS, 
akan menyebabkan pen�ngkatan angka kejad�an �nfeks� HIV pada bay�, seh�ngga 
pengetahuan orang tua dalam merawat bay�nya sangat d�perlukan. Penel�t�an �n� 
bertujuan untuk menganal�s�s hubungan  antara pengetahuan orang tua tentang 
perawatan bay� dengan s�kap member�kan perawatan bay� pada �bu dengan 
HIV dan AIDS. Jen�s penel�t�an analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional dan d�anal�s�s menggunakan Rank Spearman. Responden dalam 
penel�t�an �n� sebanyak ��5 orang.
Has�l  penel�t�an menyatakan pengetahuan orang tua tentang merawat bay� 62,2% 
dalam katagor� cukup, 53,3% subjek penel�t�an mem�l�k� s�kap yang pos�t�f dalam 
member�kan perawatan bay�, dengan n�la� p=0,000, meny�mpulkan adanya 
hubungan yang s�gn�f�kan antara pengetahuan orang tua tentang perawatan 
bay� dengan s�kap dalam member�kan perawatan bay� pada �bu dengan HIV 
dan AIDS. Rekomendas� dar� penel�t�an �n� terutama untuk rumah sak�t harus 
member�kan pelayanan secara khusus, bag� orang tua yang mender�ta HIV dan 
AIDS mengena� perawatan bay�, seh�ngga mampu menurunkan angka kejad�an 
penularan HIV dan AIDS ke bay�. 

Kata Kunci : bay�, HIV, pengetahuan, s�kap, perawatan
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Pendahuluan

Ins�den Acquired Immune Deficiency 
Syndrom (AIDS) menunjukkan 
fenomena gunung es, set�ap tahun 
kasusnya men�ngkat d� seluruh dun�a. 
AIDS merupakan kumpulan gejala 
ak�bat penurunan s�stem kekebalan tubuh 
yang terjad� karena seseorang ter�nfeks� 
v�rus Human Immunodeficiency Virus 
(HIV). Orang yang ter�nfeks� oleh v�rus 
�n� t�dak dapat mengatas� serangan 
�nfeks� penyak�t la�n karena s�stem 
kekebalan tubuhnya menurun terus 
secara s�gn�f�kan. Menurut data World 
Health Organization (WHO), bahwa 
pada akh�r tahun 2007 pender�ta HIV d� 
dun�a mencapa� 33,2 juta orang, 2,5 juta 
diantaranya berumur <15 tahun.1

T�ngkat penularan HIV dan AIDS 
pada kelompok us�a reproduks� sehat 
yang sangat t�ngg� ya�tu 90% dar� 
total penularan HIV pada seluruh 
us�a. Berdasarkan data yang d�peroleh 
dar� laporan kl�n�k Prevention Of 
Mother To Child HIV Transmission 
(PMTCT) RSUP Sanglah Denpasar, 
yang menyatakan bahwa sejak tahun 
2005 sebanyak 179 �bu ham�l dengan 
HIV pos�t�f. Data penunjang la�n yang 
d�peroleh adalah pada tahun 2011, d� 
Bal� Wan�ta Us�a Subur (WUS) yang 
terkena HIV ada sebanyak 811 orang. 
Semak�n banyaknya jumlah �bu ham�l 
yang mender�ta HIV dan AIDS, akan 
menyebabkan pen�ngkatan angka ke-
jad�an �nfeks� HIV pada bay�.2

Perawatan bay� merupakan salah satu 
metode yang mampu menekan angka 
kejad�an bay� yang tertular HIV dan 
AIDS. Perawatan la�n yang d�ber�kan 
mel�put�: perawatan tal� pusat, menggant� 
popok, pemer�ksaan lanjutan, pember�an 
nutr�s�, dan �mun�sas�.3

Pengetahuan merupakan has�l dar� 
tahu yang terjad� setelah seseorang 
melakukan peng�nderaan terhadap 
objek tertentu. S�kap seseorang ter-
hadap suatu objek menunjukkan 
pengetahuan mengena� objek tersebut. 
Has�l wawancara terhadap t�ga ODHA, 
mendapatkan has�l bahwa mereka rut�n 
berkunjung ke Pol�kl�n�k Keb�danan, 
akan tetap� perawatan bay� mereka 
dom�nan d�lakukan oleh �bu mertua.

Metode Penelitian

Jen�s penel�t�an adalah analitik obser-
vasional dengan pendekatan cross 
sectional. Penel�t�an �n� menggambar-
kan adanya hubungan antara var�abel 
pengetahuan orang tua dengan s�kap �bu 
dalam member�kan perawatan bay� pada 
�bu dengan HIV dan AIDS. Penel�t�an 
d�lakukan d� Pol�kl�n�k Anak RSUP 
Sanglah Denpasar tahun 2012 yang 
d�lakukan pada tanggal 21 Nopember-
29 Desember tahun 2012. 
Populas� dalam penel�t�an �n� adalah 
seluruh orang tua yang mender�ta HIV 
dan AIDS (kedua orang tua atau hanya 
�bu saja yang HIV dan AIDS), yang 
mem�l�k� bay� berumur kurang dar� satu 
tahun d� Pol�kl�n�k Anak RSUP Sanglah 
Denpasar pada bulan November sampa� 
Desember 2012. Besar sampel adalah ��5 
pasang orang tua dengan HIV dan AIDS 
(kedua orang tua atau hanya �bu saja 
yang HIV dan AIDS). Kr�ter�a �nklus� Kr�ter�a �nklus� 
yang d�gunakan adalah orang tua bay� 
yang mengalam� HIV dan AIDS (kedua 
orang tua atau hanya �bu saja yang HIV 
dan AIDS), ba�k pas�en baru maupun 
pas�en lama, mem�l�k� kond�s� f�s�k, 
emos�onal, dan mental yang mas�h ba�k, 
bersed�a menjad� responden dan had�r 
saat penel�t�an. Kr�ter�a eksklus� yang 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 1 Mei 2013 : 71 - 76



73

d�gunakan adalah: orang tua (kedua 
orang tua atau hanya �bu saja yang HIV 
dan AIDS) mem�l�k� kompl�kas� yang 
berat, t�dak kooperat�f, dan mem�l�k� 
bay� dengan kela�nan kongen�tal. 
Tekn�k sampl�ng yang d�gunakan 
dalam penel�t�an �n� adalah : Non 
probability sampling ya�tu consecutive 
sampling. Instrumen pengumpulan 
data yang d�gunakan adalah kues�oner.. 
Kues�oner yang d�gunakan terd�r� dar� 
15 �tem pertanyaan tentang pengetahuan 
perawatan bay� dan 15 �tem pertanyaan 
tentang s�kap orang tua member�kan 
perawatan bay�.��

Val�das� kues�oner d�lakukan secara 
kuant�tat�f oleh dua orang pakar. 
Selanjutnya d�lakukan uj� val�d�tas 
Gregory dengan has�l �nstrumen 
pengetahuan tentang perawatan bay� 
0, 6785, sedangkan �nstrumen s�kap 
dalam member�kan perawatan bay� 
0,67. Kedua �nstrumen pengumpulan 
data yang berupa kues�oner d�nyatakan 
val�d. Data d�anal�s�s dengan uj� korelas� 
Rank Spearman. N�la� p<0,05 maka Ho 
d�tolak.5,6

Hasil penelitian dan Pembahasan

Jumlah responden penel�t�an yang d�-
gunakan ya�tu sebanyak ��5 responden. 
Adapun karakter�st�k responden pe-
nel�t�an dalam penel�t�an �n� mel�put� : 
Umur, T�ngkat Pend�d�kan, dan Suku 
Bangsa.
Berdasarkan tabel 1 mengena� t�ngkat 
pengetahuan subjek penel�t�an tentang 
perawatan bay� d�temukan tujuh res-
ponden penel�t�an (15,6%) mem�l�k� 
pengetahuan kurang, 28 responden 
penel�t�an (62,2%) mem�l�k� pengetahuan 
cukup dan 10 responden penel�t�an 
(22,2%) mem�l�k� pengetahuan ba�k.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi 
Pengetahuan Subjek Penelitian 

Tentang Perawatan Bayi

Pengetahuan F %

Baik 10
28
7

22,2
62,2
15,6 

Cukup

Kurang 

Jumlah 45 100
 
Berdasarkan tabel 2 sebanyak 2�� orang 
(53,3%) responden penel�t�an mem�l�k� 
s�kap yang pos�t�f dan s�sanya (��6,7%) 
mem�l�k� s�kap negat�f. 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Sikap Subjek 
Penelitian Dalam Memberikan 

Perawatan Bayi Pada Ibu 
Dengan HIV dan AIDS

Sikap F %
Positif 24 53,3

Negatif 21 46,7

Total 45 100

Berdasarkan tabel 3, responden 
penel�t�an yang mem�l�k� pengetahuan 
ba�k (100%) mem�l�k� s�kap pos�t�f. 
Responden penel�t�an yang mem�l�k� 
pengetahuan cukup (��2,9%) mem�l�k� 
s�kap pos�t�f dan (57,1%) mem�l�k� 
s�kap negat�f. Responden penel�t�an 
yang mem�l�k� pengetahuan kurang 
28,6% mem�l�k� s�kap pos�t�f dan 71,��% 
mem�l�k� s�kap negat�f. Has�l anal�s�s 
Rank Spearman d�dapatkan bahwa n�la� 
Rho= 0,602 (p=0,001). Has�l anal�s�s 
tersebut menunjukkan bahwa p<0,05, 
adanya hubungan yang s�gn�f�kan kuat. 
antara pengetahuan orang tua tentang 
perawatan bay� dengan s�kap dalam 
member�kan perawatan bay� pada �bu 
dengan HIV dan AIDS. 
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Tabel 3 Hubungan Pengetahuan Orang 
Tua Tentang Perawatan Bayi Dengan 

Sikap Dalam Memberikan Perawatan Bayi 
Pada Ibu dengan HIV dan AIDS

Penge-
tahuan 

sikap Total 

Positif Negatif p R

f % f % f %

Baik 
Cukup 
Kurang 

10
12
2

100
42,9
28,6

0
16
5

0
57,1
71,4 

10
28
7

100
100
100

0,001 0,602

Has�l penel�t�an menunjukkan bahwa 
pengetahuan orang tua tentang perawatan 
bay� terd�r� dar� 62,2% dalam kategor� 
cukup. Perawatan bay� merupakan salah 
satu wawasan dan keteramp�lan yang 
harus d�m�l�k� oleh orang tua, seh�ngga 
bay� tersebut mampu tumbuh dengan 
ba�k dan berkembang sesua� dengan 
tahap perkembangannya. Pernyataan �n� 
sesua� dengan has�l penel�t�an d� RS dr 
Sardj�to Yogyakarta yang menyatakan 
bahwa perawatan bay� berpengaruh 
terhadap pertumbuhan berat badan 
bay�.7 

Seluruh pender�ta HIV dan AIDS yang 
merencanakan ham�l atau pun sedang 
ham�l sudah d�ber�kan konsel�ng 
PMTCT tentang baga�mana perawatan 
bay�nya saat lah�r. jumlah responden 
penel�t�an yang mem�l�k� pengetahuan 
ba�k, sangat sed�k�t, hal �n� d�sebabkan 
oleh faktor kecemasan yang d�m�l�k� oleh 
pender�ta HIV dan AIDS. Pen�ngkatan 
pengetahuan leb�h efekt�f d�ber�kan 
pada �bu dengan keadaan per�natal atau 
saat orang tua punya bay� terutama 
tentang baga�mana cara pember�an 
ant�retrov�ral pada bay�. Hal �n� 
d�karenakan oleh karena kepedul�annya 
terhadap kesehatan bay�nya men�ngkat. 
Hal �n� d�dukung oleh penel�t�an 
yang d�lakukan d� Prov�ns� Free State 
Afr�ka Selatan dengan has�l pember�an 
ant�retrov�ral yang leb�h efekt�f pada 

masa per�natal dan postnatal terutama 
harus menjad� pr�or�tas bag� perencana 
kesehatan k�ta.8

Responden penel�t�an (53,3%) mem�l�k� 
s�kap pos�t�f dan s�sanya (��6,7%) 
mem�l�k� s�kap negat�f. S�kap pos�t�f 
yang d�m�l�k� oleh ODHA sebag�an 
besar kond�s�nya sudah mampu 
mener�ma �nformas� dengan ba�k. 
Semua ODHA yang mem�lk� bay� sudah 
mendapatkan konsel�ng PMTCT selama 
keham�lan, yang mampu membentuk 
s�kap pos�t�f pada �bu. Kesejahteraan 
ps�kolog�s ODHA juga mem�l�k� 
peranan dalam pembentukan s�kap. 
Apab�la �nd�v�du mem�l�k� s�kap yang 
mendukung terhadap suatu st�mulus 
atau objek kesehatan maka subjek 
penenl�t�an akan mempunya� s�kap yang 
mener�ma, merespon, mengharga� dan 
mampu bertanggung jawab. Pernyataan 
�n� d�tunjang oleh has�l penel�t�an 
yang d�lakukan d� LSM Bandung 
yang menyatakan sebag�an besar 
ODHA sudah mem�l�k� kesejahteraan 
ps�kolog�s. Sebal�knya, b�la responden 
penel�t�an mem�l�k� s�kap t�dak 
mendukung terhadap suatu objek maka, 
akan mem�l�k� s�kap yang menunjukkan 
atau memperl�hatkan penolakkan atau 
t�dak setuju. Berdasarkan hal tersebut 
adanya s�kap yang ba�k maka akan ada 
reaks� ba�k pula terhadap suatu objek.��,9

Has�l penel�t�an yang d�dapatkan 
selanjutnya d�anal�s�s menggunakan uj� 
Rank Spearman. Has�l anal�s�s d�dapatkan 
bahwa n�la� rho = 0,602 (p=0,001). 
Has�l anal�s�s tersebut menunjukkan 
bahwa p<0,05, yang menunjukkan ada 
hubungan yang kuat antara pengetahuan 
orang tua tentang perawatan bay� dengan 
s�kap dalam member�kan perawatan 
bay� pada �bu dengan HIV dan AIDS. 
Has�l penel�t�an d� atas menyatakan 
bahwa ada kecenderungan semak�nada kecenderungan semak�n 
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ba�k pengetahuan responden penel�t�an 
maka s�kap responden penel�t�an akan 
pos�t�f, pada d�r� responden penel�t�an 
akan t�mbul pandangan atau perasaan 
yang d�serta� kecenderungan untuk 
bert�ndak ke arah yang leb�h ba�k. Salah 
satu komponen yang membentuk s�kap 
adalah pengetahuan karena semak�n 
t�ngg� pengetahuan maka pemahaman 
akan semak�n men�ngkat seh�ngga 
semak�n tepat dalam mengamb�l s�kap. 
Pengetahuan mempunya� pengaruh 
dalam pembentukan s�kap karena 
merupakan dasar pengert�an dan konsep 
moral dalam �nd�v�du. Dem�k�an pula 
dengan orang tua bay�, apab�la orang 
tua mem�l�k� pengetahuan yang ba�k 
maka akan mem�l�k� s�kap yang pos�t�f 
dalam member�kan perawatan pada 
bay�. Pernyataan d� atas d�dukung 
oleh has�l penel�t�an yang d�lakukan 
d� RSUD. Dr. P�rngad� Medan yang 
menyatakan adanya hubungan antara 
pengetahuan dengan s�kap dalam 
member�kan perawatan bay�. Penel�t�an 
la�n yang menunjang ya�tu : Penel�t�an 
yang d�lakukan oleh menyatakan 
ada hubungan antara penetahuan 
dengan s�kap dalam perawatan bay� 
masa neonatal. Penel�t�an �n� sejalan 
dengan teor� yang menyatakan bahwa 
pengetahuan merupakan komponen 
pent�ng untuk membentuk s�kap dan 
per�laku yang pos�t�f..10-12

Simpulan dan Saran 

Pengetahuan orang tua tentang 
perawatan bay� leb�h banyak (62,2%) 
dalam kategor� cukup, s�kap dalam 
member�kan perawatan bay� pada �bu 
dengan HIV dan AIDS leb�h banyak 
(53,3%) mem�l�k� s�kap pos�t�f serta ada 
hubungan antara pengetahuan orang tua 
tentang perawatan bay� dengan s�kap 
member�kan perawatan bay� pada �bu 

dengan HIV dan AIDS dengan n�la� p= 
0,001.
Kepada rumah sak�t seba�knya dalam 
member�kan pelayanan perawatan bay� 
bag� orang tua yang mender�ta HIV 
dan AIDS menggunakan ruangan yang 
khusus HIV dan AIDS, serta member�kan 
konsel�ng khusus perawatan bay� 
dar� �bu HIV dan AIDS. Keg�atan 
kunjungan rumah dapat d�lakukan untuk 
men�ngkatkan kual�tas pelayanan bag� 
bay� dar� �bu dengan HIV dan AIDS. 
Penel�t� selanjutnya dapat melanjutkan 
penel�t�an dengan jumlah sampel leb�h 
besar dengan wawancara yang leb�h 
mendalam dengan var�abel dukungan 
keluarga ODHA. 
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HUBUNGAN INISIASI MENYUSU DINI DENGAN 
KEBERHASILAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU 

EKSKLUSIF PADA MASA NEONATUS DINI DI RUMAH 
SAKIT UMUM SANJIWANI GIANYAR DAN BIDAN 

PRAKTIK MANDIRI TAHUN 2012

Desak Putu Oka Wanithri1, Ni Nyoman Suindri2, NGK.Sriasih3

Abstract. The death rate of babies in Indonesia, namely in 2007 is at 34 per 
1,000 survival birth. The aim of research was identification corelation of early 
initiation of breastfeeding toward success of giving breastmilk to early neonatus.
The collected data by interview and observation. The type of research was 
correlation analytic reseach conducted with cohort prospective approach. This 
research was conducted from November to December 2012 by mother fulfill 
inclusion criteria as research sampels. Statistic result showed was relationship 
between early initiation of breastfeeding with exclusive breastfeeding during early 
neaonatus at Gianyar Sanjiwani Hospital and BPM. According the research, the 
health worker wished inrease maternity care service specialy in mother with 
normal delivery that indirectly include early initiation of breastfeeding.

Keywords: Early breast feeding, Exclusive breast feeding, Early neonatus

Abstrak. Angka kemat�an bay� d� Indones�a pada tahun 2007 adalah 3�� per 1000 
kelah�ran h�dup. Tujuan penel�t�an �n� adalah untuk meng�dent�f�kas� hubungan 
�n�s�as� menyusu d�n� dengan keberhas�lan pember�an a�r susu �bu eksklus�f pada 
masa neonatus d�n�. Data d�kumpulkan dengan tekn�k wawancara dan observas�. d�n�. Data d�kumpulkan dengan tekn�k wawancara dan observas�. 
Jen�s penel�t�an adalah anal�t�t�k korelas� dengan pendekatan kohort prospek�f. 
Penel�t�an d�laksanakan dar� bulan Nopember sampa� Desember 2012 demgan 
sempel yang telah memenuh� cr�ter�a �nklus�. Has�l uj� stat�st�c menunjukkan ada 
hubungan antara �n�s�as�menyusud�n�dengankeberhas�lanpember�ana�r susu �bu�n�s�as� menyusu d�n� dengan keberhas�lan pember�an a�r susu �bu 
eksklus�f pada masa neonatus d�n� d� RS Sanj�wan� dan BPM. Berdasarkan has�l d�n� d� RS Sanj�wan� dan BPM. Berdasarkan has�l 
penel�t�an �n� d�harapkan semua petugas kesehatan d�harapakn men�ngkatkan 
pelayanan pada persal�nan normal dan �n�s�as� menyusu d�n�.

Kata kunci : In�s�as� menyusu d�n�, ASI Eksklus�f, Masa neonatus
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Angka Kemat�an Bay� (AKB) dan angka 
kemat�an Ibu (AKI) merupakan salah 
satu �nd�kator pent�ng dalam menentukan 
t�ngkat kesehatan masyarakat . D� negara 
berkembang, saat melah�rkan sampa� 
m�nggu pertama setelah melah�rkan 
merupakan per�ode kr�t�s bag� �bu dan 
bay�nya. Pemer�ntah mencanangkan 
beberapa program untuk men�ngkatkan 
kesehatan dan kelangsungan h�dup 
�bu dan bay� baru lah�r, salah satunya 
adalah dengan melakukan �n�s�as� 
menyusu d�n� (IMD) yang secara t�dak 
langsung akan menunjang keberhas�lan 
pember�an a�r susu �bu (ASI) eksklus�f. 
In�s�as� menyusu d�n� adalah per�laku 
bay� untuk mencar� put�ng susu �bunya 
dan melakukan kontak kul�t bay� 
dengan kul�t �bunya ket�ka satu jam 
pertama setelah bay� d�lah�rkan. Cara 
bay� melakukan �n�s�as� menyusu d�n� 
�n� d�namakan the breast crawl atau 
merangkak mencar� payudara (Roesl�, 
2008) d� mana segera setelah bay� lah�r 
�a d�letakkan d� perut �bu dan d�b�arkan 
merangkak untuk mencar� send�r� put�ng 
�bunya dan akh�rnya meng�sapnya tanpa 
bantuan. Dalam �n�s�as� menyusu d�n� 
bay� harus melalu� beberapa tahapan 
(Roesl�, 2008), namun t�dak semua bay� 
mampu melewat� tahapan �n� dan waktu 
yang d�butuhkan bay� untuk mencapa� 
put�ng susu d�sebut Prefeeding.3

Metode Penelitian

Penel�t�an �n� menggunakan d�sa�n 
anal�t�k korelas� yang yang bertujuan 
untuk menganal�s�s hubungan IMD 
dengan keberhas�lan pember�an ASI 
Eksklu�f dengan pendekatan prospakt�f 
yang d�laksanakan d� Rumah Sak�t 
Umum Daerah (RSUD) Sanj�wan� 
G�anyar dan B�dan Prakt�k Mand�r� 

(BPM) d� G�anyar. Penel�t�an d�lakukan 
pada �bu yang bersal�n d� RSUD 
Sanj�wan� G�anyar dan BPM pada 
bulan Nopember dan Desember tahun 
2012 yang memenuh� kr�ter�a �nklus� 
adalah �bu bersal�n normal dengan umur 
keham�lan > 37 m�nggu, keham�lan 
tunggal, dan bay� yang lah�r cukup bulan 
dan sehat. ��

Sampel adalah bag�an dar� jumlah 
dan karakter�st�k yang d�m�l�k� oleh 
populas� yang d�tel�t� sebaga� jumlah 
dar� karakter�st�k yang d�m�l�k� oleh 
populas�. Sampel penel�t�an �n� sebanyak 
��5 orang, menggunakan tekn�k non 
probab�l�ty sampl�ng ya�tu “cosecutive 
sampling”. Jen�s data yang d�kumpulkan 
adalah data pr�mer d�peroleh dengan 
melakukan wawancara langsung dengan 
responden ya�tu tentang pelaksanaan 
IMD dan keberhas�lan pember�an ASI 
Eksklus�f pada masa neonatus d�n�. 
Instrumen pengumpulan data dengan 
lembar observas� pada saat pelaksanaan 
IMD dan pedoman wawancara saat 
mengevaluas� keberhas�lan pember�an 
ASI Eksklus�f pada m�nggu pertama. Data 
d�anal�s�s secara anal�t�k menggunakan 
uj� stat�st�k dengan anal�s� un�var�at dan 
b�var�at yang bertujuan untuk mencar� 
kekuatan hubungan antara dua var�abel 
dengan mengh�tung n�la� p, n�la� RR dan 
95% confidence interval (CI) 5,6 .

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Subyek PenelitianKarakteristik Subyek Penelitian 

Pengamatan menunjukkan bahwa 
masih ada responden yang berumur < 
20 tahun dan sebag�an kec�l responden 
berus�a >35 tahun dan yang terbanyak 
us�a 20-35 tahun, sedangkan dar� 
pend�d�kan terbanyak responden yang 
berpend�d�kan menengah
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2. Hasil Pengamatan

a. Pelaksanaan IMD

Has�l penel�t�an tentang pelaksanaan 
IMD dapat d�saj�kan pada tabel 1 ber�kut 
�n� :

Tabel 11
Distribusi Responden Menurut 

Pelaksanaan IMD

IMD
Frekuensi 

(f)

Persentase 

(%)

Berhasil 33 73,3

Tidak Berhasil 12 26,7

Total 45 100%

Berdasarkan table 1 d� atas, dapat d�l�hat 
bahwa sebag�anbesar (73,3%) responden 
berhas�l melaksanakan IMD

b. Keberhas�lan Pember�an ASI Eks-
klus�f

Has�l penel�t�an men�njukkan bahwa bahwa 
sebag�an besar responden berhas�l 
member� ASI Eksklus�f pada masa 
neonatus d�n�. Leb�h jelasnya dapat. Leb�h jelasnya dapat 
d�saj�kan dalam tabel 2 ber�kut �n� :

Tabel 2
Distribusi Responden Menurut 

Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif 
pada masa neonatus dini

Keberhasilan 
Pemberian ASI

Frekuensi 
(f)

Persen-
tase (%)

Berhasil 34 75,6

Tidak Berhasil 11 24,4

Total 45 100%

3. Hubungan IMD dengan Keber-. Hubungan IMD dengan Keber-
hasilan Pemberian ASI Eksklusif

Hubungan IMD dengan keberhas�lanubungan IMD dengan keberhas�lan 
pember�an a�r susu �bu ekslus�f pada 
masa neonatus d�n� dapat d�saj�kan 
dalam tabel 3 sebaga� ber�kut :

Tabel 33
Hubungan IMD Dengan Keberhasilan 

Pemberian ASI Eksklusif 
Pada Masa Neonatus Dini

Keberhasil 
Pemberian ASI

Total

Berhasil Tidak 
berhasil

f % f % f % p RR CI 
95%

IMD Berhasil

Tidak 
Berhasil

29

5

87,9

41,7

4

7

12,1

58,3

33

12

100

100

0,003 2,109 1,067-
4,169

Total 34 75,6 11 24,2 45 100

Has�l uj� stat�st�k menggunakan fisher 
exact d�peroleh n�la� p = 0,003 dan n�la� 
RR sebesar 2,109 yang berart� terdapatterdapat 
hubungan yang sangat s�gn�f�kan antara 
IMD dengan keberhas�lan �bu dalam 
pember�an ASI pada masa neonates 
d�n� d� RSUD Sanj�wan� G�anyar dand� RSUD Sanj�wan� G�anyar dan 
BPM tahun 2012. Ibu yang berhas�l. Ibu yang berhas�l 
melaksanakan IMD dua kal� leb�h 
berhas�l dalam pember�an ASI Eksklus�f, 
dengan CI 95% 1,067 - ��,169. 
In�s�as� menyusu d�n� juga dapat mem-
pererat �katan kas�h sayang antara 
�bu dan bay�, IMD juga merupakan 
proses pembelajaran kepada bay� untuk 
menyusu pertama kal� seh�ngga bay� 
mendapatkan kolostrum yang member� 
dampak pos�t�f ya�tu merupakan sumber 
�mun�tas pertama bag� bay� yang 
mengandung ant�body berfungs� untuk 
mencegah penyak�t.7

Has�l penel�t�an �n� d�dapatkan bahwa 
�bu yang berhas�l melakukan IMD akan 
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dua kal� leb�h berhas�l dalam pember�an 
ASI Eksklus�f. Has�l �n� sesua� dengan 
has�l penel�t�an F�ka dan Syaf�q, 
2003 (dalam Roesl�, 2008), bay� yang 2008), bay� yang 
d�ber�kan kesempatan IMD delapan kal� 
leb�h berhas�l dalam menyusu eksklus�f, 
dengan dem�k�an berart� bay� yang 
d�ber�kan kesempatan IMD akan leb�h 
mungk�n d�susu� sampa� us�a dua tahun 
bahkan leb�h dan juga dapat membantu 
mengurang� kemat�an bal�ta.3

Berdasarkan has�l penel�t�an d�peroleh 
bahwa dar� sebag�an besar responden 
IMD berhas�l member� ASI eksklus�f 
pada masa neonatus d�n�. Has�l �n� 
menunjukkan secara stat�st�k ada 
hubungan �n�s�as� menyusu d�n� 
dengan keberhas�lan pember�an a�r 
susu �bu ekslus�f pada masa neonatus 
d�n� d� RSUD Sanj�wan� G�anyar dan 
BPM tahun 2012. Adanya hubungan 
antara �n�s�as� menyusu d�n� dengan 
keberhas�lan pember�an a�r susu �bu 
eksklus�f pada masa neonatus d�n� 
d� RSUD Sanj�wan� G�anyar dan 
BPM tahun 2012 d�sebabkan karena 
keberhas�lan IMD setelah satu jam 
pertama melah�rkan sangat menentukan 
dan menunjang proses lancarnya ASI 
d�kemud�an har�. Has�l uj� stat�st�kHas�l uj� stat�st�k 
d�dapatkan n�la� RR sebesar 2,109 
art�nya �bu yang berhas�l melakukan 
IMD dua kal� leb�h berhas�l member�kan 
ASI Eksklus�f.
Has�l penel�t�an �n� juga menunjukan �bu 
yang berhas�l melakukan IMD sebag�an 
kec�l t�dak berhas�l member�kan ASI 
eksklus�f d�sebabkan oleh faktor �bu 
bekerja, adanya masalah payudara, 
a�r susu yang keluar jumlahnya 
sed�k�t seh�ngga bay� sudah d�ber�kan 
penggant� ASI sebelum bay� berumur 

tujuh har�. Berdasarkan has�l penel�t�anBerdasarkan has�l penel�t�an 
�n� juga terl�hat �bu yang t�dak berhas�l 
melakukan IMD, sebag�an kec�l berhas�l 
member�kan ASI Eksklus�f d�sebabkan 
oleh karena kemauan dan ke�ng�nan �bu 
yang sangat besar untuk member�kan 
makanan yang d�n�la� terba�k bag� 
bay�nya berupa susu formula.8

Simpulan dan Saran

1. Sebag�an besar responden berhas�l 
melakukan IMD 

2. Sebag�an besar berhas�l dalam 
pember�an ASI Eksklus�f pada 
masa neonatus d�n� pada �bu yang 
d�laksanakan IMD

3. Ada hubungan yang s�gn�f�kan 
antara �n�s�as� menyusu d�n� dengan 
keberhas�lan pember�an ASI Ekslus�f 
pada masa neonatus d�n� d� RSUD 
Sanj�wan� G�anyar dan BPM tahun 
2012.

Adapun saran yang penel�t� sampa�kan:

1. Saran Untuk B�dan d� Rumah Sak�t 
dan BPM

D�harapkan seorang b�dan dengan 
pengetahuan dan keteramp�lan yang 
d�m�l�k�nya, dapat membantu pas�en 
untuk berhas�l melakukan IMD. 
Perlu langkah sos�al�sas� mengena� 
pent�ngnya IMD bag� �bu ham�l yang 
akan melah�rkan dengan berbaga� 
metode sepert�, member�kan leafleat, 
maupun konsel�ng pada saat Ante Natal 
Care (ANC).
Semua b�dan agar melaksanakan 
IMD pada set�ap bay� baru lah�r untuk 
menunjang keberhas�lan pember�an 
ASI Eksklus�f yang sudah d�atur 
dalam Peraturan Pemer�ntah Republ�k 
Indones�a nomor 33 tahun 2012 tentang 
pember�an ASI Eksklus�f.9
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2. Saran untuk penel�t� selanjutnya

D�harapkan kepada penel�t� ber�kutnya 
agar melakukan penel�t�an yang leb�h 
lama tentang ASI Eksklus�f sampa� bay� 
berumur enam bulan.
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PENGARUH METODE CERAMAH DENGAN 
PEMBERIAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN 

TENTANG PERAWATAN KEHAMILAN PADA IBU 
YANG MENGIKUTI KELAS IBU HAMIL

A. A. Istri Dalem Cinthya Riris. A. Istri Dalem Cinthya Riris1, Ni Ketut Somoyani2, NGK.Sriasih3

Abstract. Antenatal class is kind of a program where pregnant women can 
learned and share about pregnancy and become a good mother. This study aims 
to determine the influence of giving lecture method and leaflet for knowledge 
of pregnant women about prenatal care. The methods in this study was an pre-
experimental one-group pretest-posttest design in time prospective. The study 
was held in 30 November until 14 December 2012. Data in this research collected 
by question in a questionnaire for 80 respondents.
The results showed the differences in pre and post given lecture method and 
leaflet at all. There were significant differences in that intervention and its notice 
by Wilcoxon matched pairs test that showed p=0,01. I would highly recommend 
to all pregnant women if want to know about right information of prenatal care 
must be going to antenatal class. The researchers recommend the following 
research to be able to develop better methods and testing of the antenatal class 
implementation.

Keywords : Antenatal class, Lecture method, Leaflet, Knowledge.

Abstrak. Kelas �bu ham�l merupakan salah satu program sebaga� sarana belajar 
dan berbag� pengalaman tentang keham�lan dan cara untuk menjad� �bu yang 
ba�k. penel�t�an �n� bertujuan untuk mengetahu� pengaruh pember�an metode 
ceramah dengan leaflet terhadap pengetahuan �bu tentang perawatan keham�lan. 
metode yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah pre-experimental one group 
pretest-posttest design dengan pendekatan waktu prospekt�f. penel�t�an �n� telah 
d�laksanakan pada tanggal 30 Nopember sampa� dengan 1�� Desember 2012. 
Data d�peroleh dengan cara membag�kan ku�s�oner pada 80 orang responden.
Has�l penel�t�an �n� menunjukkan adanya perbedaan pada pre dan post d�ber�kan 
metode ceramah dengan leaflet. Perbedaan yang s�gn�f�kan dalam pember�an 
�ntervens� �n� dapat d�l�hat melalu� uj� W�lcoxon matched pa�rs, ya�tu n�la� p=0,01. 
Penel�t� merekomendas�kan kepada seluruh wan�ta ham�l agar meng�kut� kelas 
�bu ham�l untuk mengetahu� �nformas� yang tepat tentang keham�lan. Penel�t� juga 
menyarankan kepada para penel�t� selanjutnya agar mampu mengembangkan 
penel�t�an tentang kelas �bu ham�l dengan metode dan uj� yang leb�h ba�k. 

Kata kunci : Kelas �bu ham�l, Metode ceramah, Leaflet, Pengetahuan

1 Staf di Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar, 2,3 Dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar
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Keham�lan yang normal dapat menjad� 
t�dak normal secara t�dak terduga, 
seh�ngga perlu d�pantau secara berkala 
untuk dapat mendeteks� kejad�an 
penyul � t  dan atau kompl�kas� . 1 
Departemen Kesehatan RI tahun 2009 
memperk�rakan sek�tar 15% sampa� 20% 
�bu ham�l akan mengalam� kompl�kas� 
keb�danan. Data tersebut menunjukkan 
bahwa sangat pent�ng bag� set�ap �bu 
ham�l untuk melakukan perawatan dan 
pemantauan selama masa keham�lan.1 
Asuhan selama masa keham�lan atau 
Antenatal Care (ANC) merupakan 
pelayanan kesehatan yang d�ber�kan 
oleh tenaga kesehatan untuk �bu selama 
masa keham�lannya yang d�laksana-
kan sesua� dengan standar pelaya-
nan keb�danan (SPK). Pemantauan 
selama keham�lan yang sesua� standar 
mel�put� anamnes�s, pemer�ksaan f�s�k, 
pemer�ksaan laborator�um rut�n dan 
khusus, serta �ntervens� umum dan 
khusus yang d�sesua�kan dengan r�s�ko 
yang d�temukan dalam pemer�ksaan. 
Jen�s �ntervens� yang d�ber�kan berupa 
member�kan komun�kas�, �nformas�, 
edukas� (KIE) dan konsel�ng, dan 
pend�d�kan kesehatan (Health 
Education). Pend�d�kan kesehatan 
untuk �bu ham�l dapat d�ber�kan dalam 
program pelayanan berupa kelas �bu 
ham�l. 
Kelas �bu ham�l atau Antenatal Class 
merupakan suatu sarana untuk belajar 
bersama tentang kesehatan bag� �bu 
ham�l. Keg�atan �n� bertujuan untuk 
men�ngkatkan kemampuan para �bu 
ham�l mempraktekkan keh�dupan yang 
sehat, yang berka�tan dengan perawatan 
keham�lan, kes�apan menghadap� 
persal�nan, masa n�fas yang aman, 
serta menjad� orang tua serta d�tambah 
dengan senam ham�l. Kelompok 
terd�r� dar� �bu-�bu ham�l dengan umur 
keham�lan 20 m�nggu sampa� 32 m�nggu 
dengan jumlah peserta maks�mal 10 

�� 20 orang. Pelaksanaan kelas �bu ham�l 
akan menjad�kan �bu ham�l mampu 
mengapl�kas�kan hal-hal yang telah 
d�peroleh dar� kelas �bu ham�l, seh�ngga 
b�la terjad� penyul�t atau kompl�kas� 
selama keham�lan dapat d�ketahu� sed�n� 
mungk�n dan dapat d�tangan� secara 
opt�mal.1,10

Program kelas �bu ham�l mula� d�adakan 
d� Indones�a sejak tahun 2003. Program 
�n� d�laksanakan d� beberapa tempat 
pelayanan kesehatan yang terdapat 
d� Denpasar, salah satunya adalah 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur� yang 
merupakan bag�an dar� Puskesmas II 
Denpasar Barat. Puskesmas Pembantu 
(PP) Dauh Pur� telah mengembangkan 
program kelas �bu ham�l sejak bulan 
Apr�l tahun 2010. Pelaksanaan kelas �bu 
ham�l d�laksanakan set�ap satu m�nggu 
sekal� pada har� Jumat pukul 09.00 
�� 11.00 W�ta dan d�ber�kan melalu� 
metode ceramah kemud�an d�lanjutkan 
dengan senam ham�l. Pelaksanaan 
kelas �bu ham�l membantu para �bu 
ham�l untuk mengenal� keham�lan dan 
mempers�apkan d�r� menjad� orang tua, 
akan tetap� mas�h ada �bu ham�l yang 
t�dak dapat merawat keham�lan dengan 
ba�k, sepert� �bu ham�l yang t�dak s�ap 
saat persal�nan, t�dak mengetahu� 
tanda bahaya keham�lan, dan belum 
merencanakan pers�apan persal�nan.
Pemanfaatan pelayanan kelas �bu 
ham�l d� PP Dauh Pur� oleh �bu ham�l 
sangat t�ngg� apres�as�nya yang terl�hat 
dar� kehad�ran para �bu ham�l untuk 
meng�kut� kelas �bu ham�l dengan teratur 
ya�tu kurang leb�h 15 orang. Mel�hat dar� 
kond�s� yang ba�k tersebut d�perlukan 
strateg� pembelajaran mater� agar mudah 
d�paham� serta t�dak men�mbulkan rasa 
bosan. Kecenderungan para peserta kelas 
�bu ham�l menjad� bosan, salah satunya 
adalah karena metode penyampa�an 
mater� dalam keg�atan �tu send�r�. 
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Penyampa�an mater� dalam sebuah 
keg�atan berkelompok, ya�tu dalam hal 
�n� pelaksanaan kelas �bu ham�l dapat 
d�lakukan dengan berbaga� cara. Metode 
ceramah adalah sebuah metode mengajar 
dengan menyampa�kan �nformas� 
dan pengetahuan secara l�san kepada 
sejumlah peserta yang pada umumnya 
meng�kut� secara pas�f. Keuntungan 
metode �n� adalah pember� mater� mudah 
menguasa� kelas, mudah menerangkan 
bahan atau mater� berjumlah besar, 
dapat d��kut� peserta d�d�k dalam 
jumlah besar, dan mudah d�laksanakan. 
Kekurangan metode �n� adalah membuat 
peserta pas�f, mengurung daya kr�t�s 
peserta, peserta yang leb�h tanggap dar� 
v�s� v�sual akan menjad� rug� dan yang 
leb�h tanggap aud�t�fnya dapat leb�h 
besar mener�manya, sukar mengontrol 
sejauh mana pemerolehan belajar 
peserta, keg�atan pengajaran menjad� 
verbal�sme (pengert�an kata-kata), 
b�la terlalu lama membosankan, dan 
terkadang penafs�ran peserta dengan 
apa yang d�jelaskan berbeda.
Alternat�f penyampa�an mater� dapat 
d�lakukan dengan member�kan leaflet 
pada peserta. Leaflet merupakan salah 
satu bentuk med�a cetak yang d�rasakan 
efekt�f untuk d�pergunakan sebaga� 
med�a penyampa�an dan penyeba-
ran �nformas� kepada masyarakat. 
Keuntungan pember�an leaflet adalah 
dapat d�s�mpan lama dan j�ka lupa dapat 
d�l�hat kembal�, dapat d�paka� sebaga� 
bahan rujukan, �s� dapat d�percaya 
karena d�keluarkan oleh �nstans� resm�, 
jangkauannya sangat luas dan dapat 
membantu med�a la�n, dapat d�paka� 
untuk bahan d�skus� pada kesempatan 
yang berbeda.
Metode penyampa�an mater� yang 
d�gunakan akan mempengaruh� has�l 
dar� keg�atan kelas �bu ham�l. Has�l yang 
utama �ng�n d�ketahu� adalah mengena� 

pen�ngkatan pengetahuan para �bu 
ham�l tentang perawatan keham�lan. 
Mater� yang d�sampa�kan melalu� 
metode yang sesua� dengan kond�s� dan 
ke�ng�nan peserta akan leb�h bermakna 
dar�pada mater� yang akan lewat tanpa 
member�kan dampak bag� peserta 
tersebut.
Has�l stud� pendahuluan yang d�lakukan 
d� PP Dauh Pur� pada bulan Agustus 
2012 menunjukkan bahwa enam dar� 
10 orang �bu ham�l yang meng�kut� 
kelas �bu ham�l merasa mater� tentang 
perawatan keham�lan adalah mater� 
yang sangat menar�k akan tetap� mas�h 
susah d�mengert� dengan metode yang 
telah d�ber�kan, selama �n� ya�tu metode 
ceramah. Para �bu ham�l menyatakan 
kurang mengert� dengan mater� kes�apan 
ps�kolog�s menghadap� keham�lan, 
hubungan suam� �str� selama ham�l, obat 
yang aman dan t�dak selama keham�lan, 
tanda bahaya keham�lan, dan pers�apan 
persal�nan, yang mana mater� tersebut 
merupakan bag�an dar� mater� perawatan 
keham�lan.
Penel�t�an �n� bertujuan untuk menge-
tahu� pengaruh metode ceramah dengan 
pember�an leaflet terhadap pengetahuan 
tentang perawatan keham�lan pada �bu 
yang meng�kut� kelas �bu ham�l d� PP 
Dauh Pur� tahun 2012.
Pengetahuan merupakan has�l tahu, 
dan �n� terjad� setelah orang melakukan 
peng�nderaan terhadap suatu objek 
tertentu. Peng�nderaan terjad� melalu� 
panca �ndra manus�a, yakn� �ndera 
pengl�hatan, pendengaran, penc�uman, 
rasa dan raba. Sebag�an besar 
pengetahuan manus�a d�peroleh melalu� 
mata dan tel�nga.2

Pengetahuan yang perlu d�m�l�k� oleh 
para �bu ham�l tentang perawatan 
keham�lan adalah kes�apan ps�kolog�s 
menghadap� keham�lan, hubungan suam� 
�str� / senggama selama ham�l, obat 
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yang boleh dan t�dak boleh d�konsums� 
oleh �bu ham�l, tanda-tanda bahaya 
keham�lan, dan Program Perencanaan 
Persal�nan dan Pencegahan Kompl�kas� 
(P��K) dengan st�ker.1

Metode ceramah adalah sebuah metode 
mengajar dengan menyampa�kan �nfor-
mas� dan pengetahuan secara l�san 
kepada sejumlah peserta yang pada 
umumnya meng�kut� secara pas�f.3 

Leaflet merupakan salah satu bentuk 
med�a cetak yang d�rasakan efekt�f 
untuk d�pergunakan sebaga� med�a 
penyampa�an dan penyebaran �nformas� 
kepada masyarakat.3 

Metode 

Penel�t�an �n� menggunakan rancangan 
pre-eksperimental design, hal �n� 
d�dasar� oleh adanya pengamatan 
ataupun pengukuran terhadap 
berbaga� var�abel penel�t�an menurut 
keadaan alam�ah, dengan melakukan 
man�pulas�.�� Bentuk yang d�gunakan 
adalah one-group pretest-posttest 
design dengan pendekatan prospective, 
ya�tu penel�t� melakukan pengamatan 
langsung kepada responden dengan 
melakukan penyebaran ku�s�oner untuk 
pretest dan posttest pada satu kelompok 
sampel penel�t�an kemud�an d�anal�s�s. 
Penel�t�an �n� menggambarkan per-
bedaan pengetahuan tentang perawatan 
keham�lan pada �bu ham�l yang 
meng�kut� kelas �bu ham�l sebelum dan 
sesudah d�ber�kan mater� menggunakan 
metode ceramah dengan pember�an 
leaflet. 
Penel�t�an �n� d�lakukan d� Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� w�layah kerja 
Puskesmas II Denpasar Barat yang 
d�laksanakan pada tanggal 30 Nopember 
sampa� 1�� Desember 2012. Sampel dalam 
penel�t�an �n� d�amb�l sesua� dengan 
kr�ter�a �nklus� dalam populas�. Ibu 

ham�l yang d�jad�kan sebaga� responden 
adalah �bu ham�l pada umur keham�lan 
20 m�nggu sampa� dengan 32 m�nggu 
yang memenuh� kr�ter�a �nklus�, ya�tu 
umur keham�lan 20 m�nggu sampa� 32 
m�nggu, pr�m�grav�da dan mult�grav�da, 
keham�lan normal, pend�d�kan m�n�mal 
sekolah menengah pertama (SMP), 
belum pernah meng�kut� kelas �bu ham�l, 
serta bersed�a sebaga� responden. 
Standar  pelaksanaan menurut 
Departemen Kesehatan (2009) mengena� 
pelaksanaan kelas �bu ham�l adalah 10 
sampa� 20 orang dalam satu kelompok, 
maka dalam penel�t�an �n� besar sampel 
yang d�gunakan adalah 80 orang, ya�tu 
20 orang pada set�ap perlakuan ya�tu 
d�ber�kan mater� tentang perawatan 
keham�lan menggunakan metode 
ceramah dengan pember�an leaflet, 
kemud�an d�lakukan ber�kutnya sampa� 
sampel terpenuh� sejumlah 80 orang, 
yang mana pada penel�t�an �n� d�lakukan 
sebanyak empat kal� seh�ngga terpenuh� 
besar sampel yang d�tentukan ya�tu 80 
orang.1 Tekn�k sampl�ng yang d�gunakan 
dalam penel�t�an �n� untuk menentukan 
sampel adalah “purposive 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 �bu-�bu ham�l yang 
menjad� responden.
Proses penel�tan d�mula� dar� pe-
nyusunan �nstrumen penel�t�an berupa 
satuan acara penyuluhan, leaflet, dan 
ku�s�oner, d�lanjutkan dengan pengajuan 
�j�n, kemud�an pelaksanaan penel�t�an. 
Ku�s�oner telah d�lakukan uj� pakar Mata 
Kul�ah Asuhan Keb�danan Keham�lan 
dan uj� coba ku�s�oner d� Puskesmas II 
Denpasar Barat. 
Anal�sa data d�mula� dengan melakukan 
uj� normal�tas data dengan parameter 
Kolmogorov-Smirnov dengan n�la� 
kemaknaan p > 0,05.5 Anal�s�s data 
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d�lanjutkan dengan anal�s�s un�var�at 
dengan memaparkan n�la� med�an 
karena data berd�str�bus� t�dak normal. 
Penguj�an h�potes�s d�lakukan dengan 
melakukan uj� Wilcoxon Match Pairs 
setelah d�ketahu� bahwa data berd�str�bus� 
t�dak normal. N�la� kemaknaan dalam 
penel�t�an �n� adalah p < 0,05. Penarikan 
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 ada 
pengaruh pelaksanaan kelas �bu ham�l 
menggunakan metode ceramah dengan 
pember�an leaflet terhadap pengetahuan 
�bu ham�l tentang perawatan keham�lan 
d� Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
tahun 2012.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Puskesmas Pembantu Dauh Pur� (BKIA 
Pekamb�ngan) merupakan salah satu 
dar� empat puskesmas pembantu yang 
d�m�l�k� oleh Puskesmas II Denpasar 
Barat. Puskesmas Pembantu Dauh Pur� 
�n� menjad� satu-satunya puskesmas 
pembantu yang melayan� rawat �nap 
untuk persal�nan sela�n melayan� pas�en 
umum, g�g�, KIA, KB, dan �mun�sas�. PP 
Dauh Pur� sebaga� puskesmas pembantu 
mem�l�k� 2 banjar b�naan ya�tu Banjar 
Suc� dan Banjar Margaya.
Batas w�layah kerja Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� ya�tu bag�an utara 
berbatasan dengan Rukun Tetangga III 
Pekamb�ngan, Jalan D�ponegoro 5 dan 
Desa Dauh Pur� Kang�n / Tukad Wongan, 
bag�an t�mur berbatasan dengan Desa 
Dauh Pur� Kelod dan Jalan Cok Agung 
Tresna, bag�an selatan berbatasan dengan 
Desa Dauh Pur� Kauh dan Jalan Teuku 
Umar, serta bag�an barat berbatasan 
dengan Kelurahan Pemecutan dan 
Sunga� Badung.
Jumlah penduduk Kelurahan Dauh Pur� 
tahun 2009 sebanyak 17.105 orang. 

Penduduk sasaran tahun 2009, ya�tu �bu 
ham�l 395 orang, �bu ham�l r�s�ko t�ngg� 
79 orang, �bu bersal�n 377 orang, bay� 
359 orang, bay� r�s�ko t�ngg� 72 orang, 
anak bal�ta 2.053 orang, dan wan�ta us�a 
subur (WUS) ��.618 orang. 
Program unggulan yang d�m�l�k� oleh 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur� salah 
satunya adalah pelaksanaan kelas 
�bu ham�l. Program kelas �bu ham�l 
merupakan bag�an dar� upaya kesehatan 
waj�b, terutama upaya promos� kesehatan 
dan kesehatan �bu dan anak. Kelas �bu 
ham�l pertama kal� d�laksanakan d� 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur� pada 
bulan Apr�l tahun 2010. 
Awal pelaksanaan kelas �bu ham�l 
sampa� sekarang program �n� terus 
berkembang dan mem�l�k� pem�nat 
yang cukup banyak, seh�ngga selalu ada 
peserta yang meng�kut� keg�atan kelas 
�bu ham�l. Kelas �bu ham�l d� Puskesmas 
Pembantu Dauh Pur� d�laksanakan 
set�ap har� Jumat pada pukul 09.00 W�ta 
sampa� 11.00 W�ta. Fas�l�tator dalam 
pelaksanaan kelas �bu ham�l d�lakukan 
oleh b�dan yang mendapatkan sh�ft pag�. 
B�dan yang d�tunjuk sebaga� fas�l�tator 
kelas �bu ham�l sudah mendapatkan 
pelat�han sebelumnya.
Pelaksanaan kelas �bu ham�l d�lakukan 
d� lanta� dua samb�l duduk dan 
mendengarkan fas�l�tator, metode pe-
nyampa�an mater�nya adalah ceramah. 
Penyampa�an mater� ket�ka telah 
selesa� d�ber�kan kemud�an d�lanjutkan 
dengan senam ham�l. Rata-rata jumlah 
kunjungan �bu ham�l baru set�ap bulan 
adalah 75 orang, sementara kunjungan 
�bu ham�l per bulan rata-rata sejumlah 
100 orang, peserta kelas �bu ham�l pada 
set�ap pelaksanaannya d��kut� oleh 20 
�� 25 orang. Pelaksanaan penel�t�an �n� 
pada tanggal 30 Nopember sampa� 1�� 
Desember 2012 menemukan sejumlah 
86 �bu ham�l yang sesua� kr�ter�a �nklus�, 
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akan tetap� enam orang d�antaranya 
t�dak bersed�a sebaga� responden.
Responden dalam penel�t�an �n� adalah 
seluruh �bu ham�l yang memer�ksakan 
d�r� d� Puskesmas Pembantu Dauh 
Pur� dan memenuh� kr�ter�a �nklus� 
serta bersed�a menjad� responden ya�tu 
sebanyak 80 orang. 
Adapun sebaran responden penel�t�an 
berdasarkan umur dan pend�d�kan dapat 
d�l�hat pada tabel ber�kut �n� :

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Responden Penelitian 

Berdasarkan Karakteristik Sampel

Karakteristik 
Sampel

Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1. Umur
a. 20-25 tahun
b. 26-30 tahun
c. 31-35 tahun

22
46
12

27,50
57,50
15,00

Total 80 100

2. Pendidikan
a. SMP
b. SMA
c. Perguruan 

Tinggi

12
66
2

15,00
82,50
2,50

Total 80 100

D�str�bus� frekuens� responden pene-
l�t�an berdasarkan karakter�st�k dapat 
d�l�hat pada tabel 2 ya�tu dar� 80 orang 
�bu ham�l dengan umur keham�lan 20 
sampa� 32 m�nggu yang meng�kut� kelas 
�bu ham�l d� Puskesmas Pembantu Dauh 
Pur� sebag�an besar responden berus�a 
26-30 tahun (57,50%), hamp�r setengah 
berus�a 20-25 tahun (27,50%), dan 
hanya sebesar 15% yang berus�a 31-35 
tahun. Menurut karakter�st�k pend�d�kan 
menunjukkan bahwa sebag�an besar 
responden berpend�d�kan menengah 
(SMA atau sederajat) (85,00%) dan 
hanya sebag�an kec�l (15%) responden 
berpend�d�kan dasar  (SMP atau 
sederajat).

Tabel 2
Perbedaan Pengetahuan Responden 
tentang Perawatan Sebelum dengan 

Setelah Diberikan Leaflet dalam 
Penyampaian Kelas Ibu Hamil

Penge-
tahuan

Nilai 
Median Z p 

value
Pre 70,0

-6,995 0,01
Post 85,0

Data pengetahuan untuk responden 
sebelum dan sesudah d�ber�kan mater� 
melalu� metode ceramah dengan leaflet 
dalam kelas �bu ham�l berd�str�bus� t�dak 
normal berdasarkan has�l uj� normal�tas 
data, maka data dalam penel�t�an �n� 
yang d�saj�kan adalah med�an. Has�l 
anal�s�s data menunjukkan n�la� med�an 
pengetahuan responden sebelum d�-
ber�kan metode ceramah dengan leaflet 
dalam penyampa�an kelas �bu ham�l 
adalah 70,0.
Data pengetahuan responden setelah 
d�ber�kan leaflet dalam penyampa�an 
kelas �bu ham�l berd�str�bus� t�dak 
normal, maka data yang d�saj�kan 
adalah med�an. Has�l anal�s�s data me-
nunjukkan n�la� med�an pengetahuan 
responden setelah d�ber�kan leaflet 
dalam penyampa�an kelas �bu ham�l 
adalah 85,0. 
Perbedaan pengetahuan responden 
tentang perawatan sebelum dengan 
setelah d�ber�kan leaflet dalam 
penyampa�an kelas �bu ham�l dapat 
d�ketahu� dengan melakukan uj� stat�st�k 
nonparametr�k karena d�str�bus� sebaran 
data t�dak normal, uj� stat�st�k yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
Wilcoxon matched pairs. Has�l anal�sa 
yang d�lakukan menunjukkan bahwa 
n�la� Z = -6,995 dengan n�la� p = 0,01 
ya�tu berart� terdapat perbedaan yang 
sangat bermakna. N�la� p < 0,05 sehingga 
Ho d�tolak, ya�tu terdapat perbedaan 
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pengetahuan responden tentang 
perawatan sebelum dengan setelah 
d�ber�kan leaflet dalam penyampa�an 
kelas �bu ham�l. 

Pengetahuan responden tentang 
perawatan kehamilan sebelum diberi-
kan leaflet dalam penyampaian kelas 
ibu hamil

Menurut Husn� (2008), metode ceramah 
adalah sebuah metode mengajar 
dengan menyampa�kan �nformas� 
dan pengetahuan secara l�san kepada 
sejumlah peserta yang pada umumnya 
meng�kut� secara pas�f. Metode 
penyampa�an mater� dengan strateg� 
proses belajar melalu� ceramah ket�ka 
d�terapkan dalam pelaksanaan kelas 
�bu ham�l menjad� membosankan 
dan kurang dapat d�paham� dengan 
ba�k, seh�ngga penel�t� menambahkan 
pember�an leaflet dalam penyampa�an 
mater� tentang perawatan keham�lan. 
Mater� yang d�sampa�kan dengan 
metode strateg� pembelajaran yang tepat 
maka akan menghas�lkan pen�ngkatan 
pengetahuan yang bermakna.3

Ceramah merupakan metode penyam-
pa�an mater� yang sederhana dan ser�ng 
d�p�l�h dalam pertemuan atau ket�ka 
member�kan pend�d�kan kesehatan, 
namun terdapat beberapa kekurangan 
metode �n� ya�tu membuat peserta 
menjad� pas�f, mengurung daya kr�t�s 
peserta, merug�kan peserta yang leb�h 
tanggap secara aud�t�f, sukar mengontrol 
sejauh mana pemerolehan belajar 
peserta, keg�atan pengajaran menjad� 
verbal�sme, membosankan b�la terlalu 
lama, dan terkadang penafs�ran peserta 
dengan penjelasan pend�d�k berbeda, 
oleh sebab �tu penggunaan metode yang 
tepat pada saat penyampa�an mater� 
akan mempengaruh� has�l akh�r pada 
peserta.

Pengetahuan responden tentang 
perawatan kehamilan setelah diberi-
kan leaflet dalam penyampaian kelas 
ibu hamil
Menurut Husn� (2008) med�a alternat�f 
penunjang metode yang dapat d�guna-
kan dalam menyampa�kan pend�d�kan 
kesehatan pada keg�atan kelas �bu 
ham�l adalah pember�an leaflet. 
Leaflet merupakan salah satu bentuk 
med�a cetak yang d�rasakan efekt�f 
untuk d�pergunakan sebaga� med�a 
penyampa�an dan penyebaran �nformas� 
kepada masyarakat.3 
Menyampa�kan �nformas� yang d�sesua�-
kan dengan sasaran dan mater� yang 
d�sampa�kan akan mampu men�mbulkan 
suatu pemahaman yang benar dan t�dak 
meny�mpang. Perawatan keham�lan 
melalu� strateg� pembelajaran ceramah 
dan d�ber�kan leaflet agar para �bu ham�l 
tahu dan mengert� seh�ngga mampu 
mem�l�k� pemahaman yang benar.3

P�hak yang terka�t dalam hal �n� adalah 
semua p�hak, ba�k dar� petugas kesehatan 
yang menjad� fas�l�tator maupun para �bu 
ham�l sebaga� peserta pada pelaksanaan 
kelas �bu ham�l. Melalu� pember�an 
leaflet akan menunjang pen�ngkatan 
penyerapan �nformas� yang d�ber�kan 
melalu� ceramah. Menyampa�kan 
�nformas� yang d�sesua�kan dengan 
sasaran dan mater� yang d�sampa�kan 
akan mampu men�mbulkan suatu 
pemahaman yang benar dan t�dak 
meny�mpang. Perawatan keham�lan 
melalu� strateg� pembelajaran ceramah 
dan d�ber�kan leaflet agar para �bu ham�l 
tahu dan mengert� seh�ngga mampu 
mem�l�k� pemahaman yang benar..

Perbedaan pengetahuan responden 
tentang perawatan kehamilan 
sebelum dengan setelah diberikan 
metode ceramah dengan leaflet dalam 
kelas ibu hamil 
Adanya perbedaan n�la� med�an antara 
sebelum dan sesudah perlakuan tersebut 

Jurnal Ilmiah Kebidanan Volume 1 Nomor 1 Mei 2013 : 82 - 90



89

menunjukkan bahwa pember�an mater� 
perawatan keham�lan kepada para 
�bu ham�l melalu� metode ceramah 
dengan pember�an leaflet berpengaruh 
terhadap pengetahuan �bu ham�l tentang 
perawatan keham�lan.
Has�l penel�t�an la�n yang juga sejalan 
dengan penel�t�an �n� adalah penel�t�an 
Suraya tahun 2011 menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang s�gn�f�kan 
pada pengetahuan sebelum dengan 
sesudah d�ber�kan pend�d�kan kesehatan 
menggunakan metode ceramah dan 
leaflet.6 Penel�t�an Hard�n�ngs�h tahun 
2011 juga menyatakan bahwa pember�an 
mater� pend�d�kan kesehatan dengan 
menggunakan leaflet menunjukkan has�l 
leb�h ba�k dar�pada hanya mengguna-
kan metode ceramah.7 Menurut has�l 
penel�t�an Mukar�mah tahun 2012 
juga menunjukkan ada pen�ngkatan 
pengetahuan sebelum dan sesudah 
d�ber�kan penyuluhan mengguna-
kan ceramah dengan leaflet secara 
s�gn�f�kan.8 Has�l penel�t�an ber�kutnya 
yang mendukung penel�t�an �n� ya�tu 
dalam Pulungan tahun 2007 yang 
menyatakan bahwa ada perbedaan yang 
s�gn�f�kan antara pengetahuan sebelum 
dan sesudah d�ber�kan pend�d�kan 
kesehatan dengan metode ceramah dan 
leaflet.9

Metode pembelajaran yang efekt�fetode pembelajaran yang efekt�f 
sangat d�perlukan, terutama dalam 
pem�l�han metode pembelajaran yang 
ba�k dan dapat member�kan has�l belajar 
yang leb�h ba�k, pen�ngkatan ef�s�ens� 
dan efekt�v�tas pembelajaran. Komb�nas�Komb�nas� 
penggunaan metode ceramah dengan 
med�a leaflet sesua� dengan berbaga� 
has�l penel�t�an yang telah d�paparkan 
menunjukkan bahwa alternat�f strateg� 
tersebut ba�k untuk d�gunakan dalam 
men�ngkatkan pengetahuan, khususnya 
dalam penel�t�an �n� pengetahuan �bu 
ham�l tentang perawatan keham�lan.

Pelaksanaan kelas �bu ham�l sangat 
berka�tan dengan pen�ngkatan keber-
has�lan seorang �bu melalu� salah satu 
masa reproduks�nya, karena dengan 
meng�kut� kelas �bu ham�l akan 
d�dapatkan berbaga� pengetahuan yang 
berpengaruh terhadap kelangsungan 
keham�lannya. Mater�-mater� yang 
d�ber�kan dalam pelaksanaan kelas 
�bu ham�l mem�l�k� �nformas� pent�ng 
seh�ngga harus tersampa�kan dengan 
ba�k dan tepat pada sasaran ya�tu para 
�bu ham�l. Penyampa�an mater� yang 
umumnya d�lakukan dengan metode 
ceramah, kemud�an dengan d�tunjang 
oleh metode alternat�f pember�an leaflet 
mampu men�ngkatkan pengetahuan para 
�bu ham�l, ya�tu pengetahuan tentang 
perawatan keham�lan.

Simpulan 

Has�l penel�t�an mengena� “Pengaruh 
Metode Ceramah dengan Pember�an 
Leaflet terhadap Pengetahuan tentang 
Perawatan Keham�lan pada Ibu Ham�l 
yang Meng�kut� Kelas Ibu Ham�l d� 
Puskesmas Pembantu Dauh Pur�” 
dengan 80 responden yang d�laksanakan 
sejak tanggal 30 Nopember sampa� 
1�� Desember 2012 dapat d�s�mpulkan 
sebaga� ber�kut :

1. Pengetahuan �bu ham�l dalam 
pelaksanaan kelas �bu ham�l sebelum 
d�ber�kan mater� tentang perawatan 
keham�lan menggunakan metode 
ceramah dengan pember�an leaflet 
mem�l�k� n�la� tert�ngg� 100, n�la� 
terendah 15, dan med�an sebesar 
70,0.

2. Pengetahuan �bu ham�l dalam 
pelaksanaan kelas �bu ham�l setelah 
d�ber�kan mater� tentang perawatan 
keham�lan menggunakan metode 
ceramah dengan pember�an leaflet 
mem�l�k� n�la� tert�ngg� 100, n�la� 

AA Istri Dalem Cinthya Riris, N Ketut Somoyani, NGK Sriasih (Pengaruh metode ceramah...)A Istri Dalem Cinthya Riris, N Ketut Somoyani, NGK Sriasih (Pengaruh metode ceramah...) 
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terendah ��0, dan med�an sebesar 
85,0.

3. Terdapat pengaruh penggunaan 
metode ceramah dengan pember�an 
leaflet saat pelaksanaan kelas �bu 
ham�l terhadap pengetahuan �bu 
ham�l tentang perawatan keham�lan.

Saran
1. Kepada pengelola keg�atan kelas 

�bu ham�l d� Puskesmas II Denpasar 
Barat dan Pembantu Dauh Pur� 
Has�l penel�t�an �n� dapat menjad� 
suatu bahan pert�mbangan untuk 
melakukan pengadaan leaflet sebaga� 
penunjang pelaksanaan kelas �bu 
ham�l, seh�ngga mampu menunjang 
penyampa�an mater� melalu� metode 
ceramah. 

2. Bag� penel�t� selanjutnya 
Penel�t� selanjutnya agar dapat me-
ngembangkan penel�t�an �n� dengan 
besar sampel leb�h banyak dan konsep 
yang berbeda d�sesua�kan dengan 
perkembangan �lmu pengetahuan 
dan teknolog� terbaru.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG 
ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) DENGAN 
PERKEMBANGAN ANAK UMUR 2�� �� 3�� BULANANAK UMUR 2�� �� 3�� BULAN

Ni Wayan Umika Onajiati 1, Ni Wayan Ariyani 2, G.A. Marhaeni 3

Abstract. The optimalization of children development requires interactions of 
parents with their children, especially the role of a mother. Mothers can participate 
in the effort to improve their children development through playing, specifically 
with educative toys. The Purpose of this study is to know the relationship 
between mother’s knowledge about educative toys and children development 
aged 24 – 36 months. The methods in this study was an observational analytical 
study with cross-sectional approach. The study was conducted in Children Care 
Center Sayang Ibu, from December 2012 until Januari 2013, there were 35 
mothers with 24 – 36 months children who were selected as samples. Data in this 
study were collected by using closed interview and Pre-Screening Development 
Questionnaire. Data were processed by using Spearman-Rank test. The Data 
analysis result is shown in table and is followed with explanation. The study 
result based on the statistic test showed that mother’s knowledge about educative 
toys (p value = 0,023; R square = 0,382) had a positive significant relation with 
children development aged 24 – 36 months. This study hopes that the Children 
Care Center’s staff could improve the education programs in the Children 
Care Center which need mother participate, especially using educative toys to 
optimalize children development. 
Keywords: Knowledge, Educative Toys, Development. 

Abstrak. Opt�mal�sas� perkembangan anak membutuhkan �nteraks� orang tua 
dengan anak-anak mereka, terutama peran �bu. Ibu dapat berpart�s�pas� dalam 
upaya men�ngkatkan perkembangan anak melalu� berma�n, khususnya dengan 
ma�nan edukat�f. Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah untuk mengetahu� hubungan 
antara pengetahuan �bu tentang ma�nan edukat�f dan pengembangan anak us�a 2�� 
- 36 bulan. Metode dalam penel�t�an �n� adalah penel�t�an observas�onal anal�t�k 
dengan pendekatan cross-sect�onal. Penel�t�an d�lakukan pada Anak Care Center 
Sayang Ibu, dar� Desember 2012 h�ngga Januar� 2013, ada 35 �bu dengan 2�� 
- 36 bulan anak-anak yang terp�l�h sebaga� sampel. Data dalam penel�t�an �n� 
d�kumpulkan dengan menggunakan wawancara tertutup dan Pra-Skr�n�ng 
Kues�oner Pembangunan. Data d�olah dengan menggunakan uj� Spearman-
Rank. Has�l anal�s�s data d�tunjukkan dalam tabel dan d��kut� dengan penjelasan. 
Has�l penel�t�an berdasarkan uj� stat�st�k menunjukkan bahwa pengetahuan �bu 
tentang ma�nan edukat�f (n�la� p = 0,023, R square = 0,382) mem�l�k� hubungan 
yang s�gn�f�kan pos�t�f dengan perkembangan anak us�a 2�� - 36 bulan. Penel�t�an 
�n� berharap bahwa staf Center Anak Perawatan dapat men�ngkatkan program 
pend�d�kan d� Pusat Perawatan Anak yang butuh �bu berpart�s�pas�, terutama 
menggunakan ma�nan edukat�f untuk mengopt�malkan perkembangan anak
Kata Kunci : Pengetahuan, Perma�nan deukat�f, Perkembangan

1 Dosen STIKES Bali , 2,3 Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar 
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Pendahuluan

Pembangunan nas�onal jangka panjang 
men�t�kberatkan pada kual�tas sumber 
daya manus�a (SDM) yang tangguh dan 
produkt�f. Tujuan tersebut dapat d�capa� 
dengan upaya mengusahakan tumbuh 
kembang anak seopt�mal mungk�n 
setaraf potens�nya. Human Development 
Indeks pada tahun 2010 menyebutkan 
bahwa kual�tas SDM Indones�a berada 
pada per�ngkat 108 dar� 152 negara. 
Hal �n� memperl�hatkan bahwa mas�h 
rendahnya pembangunan manus�a d� 
Indones�a serta mutu SDM yang sangat 
kurang. Membentuk manus�a yang 
berkual�tas d� perlukan berbaga� upaya 
sejak d�n�, ya�tu sejak anak mas�h berada 
pada masa bal�ta. Upaya yang d�ber�kan 
kepada anak berupa rangsangan untuk 
tumbuh kembangnya terutama untuk 
otak. Pengopt�malan otak manus�a 
d�lakukan dengan d�ber�kannya rang-
sangan sebanyak mungk�n melalu� 
semua alat �ndera yang ada. Berdasarkan 
kaj�an neurolog� d�ketahu� bahwa sek�tar 
50% kapas�tas kecerdasan orang dewasa 
telah terjad� ket�ka anak berus�a 3 tahun, 
80% terjad� ket�ka berus�a 8 tahun dan 
mencapa� puncaknya pada us�a 18 
tahun. Hal tersebut meny�ratkan bahwa 
perkembangan yang d�peroleh pada 
us�a d�n� sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan pada tahap ber�kutnya.1,2

Seorang anak memerlukan perhat�an 
khusus untuk opt�mal�sas� tumbuh 
kembangnya. Perkembangan merupa-
kan bertambahnya struktur dan fungs� 
tubuh yang leb�h kompleks dalam 
kemampuan gerak kasar, gerak halus, 
b�cara dan 2 bahasa serta sos�al�sas� 
dan kemand�r�an. Opt�mal�sas� per-
kembangan d�perlukan adanya �nteraks� 
antara anak dan orangtua, terutama 
peranan �bu sangat bermanfaat bag� 
proses perkembangan anak secara 

keseluruhan karena orangtua dapat 
segera mengenal� kela�nan proses 
perkembangan anaknya sed�n� mungk�n 
dan member�kan st�mulus tumbuh 
kembang anak yang menyeluruh dalam 
aspek f�s�k, mental, dan sos�al. Menurut 
Badan Koord�nas� Keluarga Berencana 
Nas�onal (BKKBN) (2007), keluarga 
merupakan l�ngkungan pertama dan 
utama bag� keh�dupan seseorang pada 
us�anya yang d�n�. Hubungan antara bay� 
atau anak dengan keluarganya terutama 
dengan �bunya sangat erat. Meng�ngatkan 
peranan �bu tentang perkembangan anak 
sangat d�perlukan.1,2,3

Salah satu cara yang b�sa d�pergunakan 
oleh orangtua ya�tu dengan member�kan 
st�mulus bag� anak Has�l penel�t�an 
Herl�na, dkk (2010), menemukan 
sebag�an besar anak yang d�duga 
mengalam� kegagalan perkembangan 
pada sektor personal sos�al dan motor�k 
halus d�sebabkan orang tua jarang 
bahkan t�dak pernah mengajar� anaknya. 
Mereka cenderung memb�arkan anaknya 
berkembang apa adanya, bahkan jarang 
ber�nteraks� dan member�kan st�mulas� 
kepada anaknya d�karenakan kes�bukan 
orang tua. Berdasarkan Peraturan Menter� 
Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 
1��6��/Menkes/Per/X/2010 tentang Iz�n 
dan Penyelenggaran Prakt�k B�dan, 
kewenangan yang d�m�l�k� b�dan salah 
satunya adalah member�kan pelayanan 
kesehatan anak dalam ruang l�ngkup 
member�kan pelayanan kepada anak 
bal�ta dengan melakukan pemantauan 
tumbuh kembang bay�, anak bal�ta dan 
anak prasekolah serta member�kan 
konsel�ng dan penyuluhan. Peran b�dan 
dalam 3 penyelenggaraan wewenangnya 
perlu mengadakan kerjasama dengan 
berbaga� p�hak, ba�k orangtua, p�hak 
penyelenggara Pend�d�kan Anak 
Us�a D�n�, serta tokoh masyarakat. 
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Beberapa �novas� perlu d�kembangkan 
dengan harapan mengopt�malkan per-
kembangan pada anak. 1,2,3

Kecerdasan anak j�ka d�lat�h sed�n� 
mungk�n, akan membuat perkembangan 
�ntelegens�nya leb�h ba�k. Keg�atan 
perangsangan �n� harus d�lakukan sejak 
d�n� salah satunya dengan memanfaat-
kan alat-alat perma�nan edukat�f. Alat 
Perma�nan Edukat�f (APE) merupakan 
alat perma�nan yang dapat member�kan 
fungs� perma�nan secara opt�mal dan 
perkembangan anak, d�mana melalu� 
alat perma�nan �n� anak akan selalu 
dapat mengembangkan kemampuan-
nya. Dalam berma�n anak mem�l�k� 
kesempatan untuk mengekspres�kan 
sesuatu yang anak rasakan dan p�k�rkan. 
Anak mempraktekkan keteramp�lan dan 
mendapatkan kepuasan dalam berma�n, 
yang berart� mengembangkan d�r�nya 
send�r�. Melalu� berma�n anak dapat 
mengembangkan otot kasar dan halus, 
men�ngkatkan penalaran, dan memaham� 
keberadaan l�ngkungannya, membentuk 
daya �maj�nas�, daya fantas�, dan 
kreat�v�tasnya. Menurut Syaver, Dav�d 
R, (dalam Zahrah, 2011) untuk d� dun�a 
pend�d�kan terdapat has�l penel�t�an 
yang menyatakan bahwa keterl�batan 
orangtua dalam member�kan alat per-
ma�nan yang sesua� dengan us�a anak, 
dan pember�an st�mulas� yang bervar�as� 
dalam akt�v�tas kesehar�an menjad� 
pred�ktor terhadap perkembangan IQ 
anak. Anak yang banyak mendapatkan 
st�mulas� akan leb�h cepat berkembang 
dar�pada anak yang kurang atau bahkan 
t�dak mendapatkan st�mulas�. Pember�an 
�� st�mulas� akan leb�h efekt�f apab�la 
memperhat�kan kebutuhan-kebutuhan 
anak sesua� dengan tahap-tahap 
perkembangannya. Oleh karena �tu, 
keluarga perlu mengetahu� pent�ngnya 
st�mulas� serta cara member�kan 

st�mulas� yang efekt�f pada anak, karena 
sekarang �n� banyak keluarga yang 
secara berleb�han member�kan alat 
perma�nan kepada anak yang t�dak sesua� 
dengan t�ngkat perkembangan anak. 
Banyak d�jumpa�, masyarakat dom�nan 
kurang memaham� jen�s perma�nan 
karena banyak orangtua membel� 
perma�nan tanpa memperdul�kan ke-
gunaan yang mampu mengembangkan 
aspek perkembangan anak, seh�ngga 
terkadang harga alat perma�nan tersebut 
mahal, t�dak sesua� dengan umur anak 
dan t�pe perma�nan sama. Hal �n� 
menunjukkan pengetahuan tentang alat 
perma�nan edukat�f pent�ng d�m�l�k� 
oleh �bu terutama leb�h selekt�f d�dalam 
mem�l�h jen�s alat perma�nan edukat�f 
sesua� dengan umur anak seh�ngga 
perkembangan anak ba�k motor�k kasar, 
halus, bahasa dan sos�al�sas� serta 
kemand�r�an dapat berkembang dengan 
opt�mal. Pengopt�malan fungs� otak 
harus d�rangsang sebanyak mungk�n 
melalu� semua �ndera pada anak. 
M�n�mnya rangsangan d�maksud dapat 
menyebabkan mengec�lnya jar�ngan 
otak. 1,2,3

Keg�atan perangsangan �n� harus 
d�lakukan sejak d�n� dengan meman-
faatkan alat-alat perma�nan edukat�f. 
Pember�an rangsangan yang tepat 
dengan alat perma�nan edukat�f yang 
tepat d�harapkan dapat memunculkan 
potens� atau bakat anak. Anak - anak yang 
t�dak mendapatkan l�ngkungan yang 
ba�k dalam merangsang pertumbuhan 
otak (jarang d�sentuh, jarang d�ajak 
berma�n, jarang d�ajak berkomun�kas�), 
perkembangan otaknya akan leb�h 
kec�l 20-30% dar� ukuran normal anak 
seus�anya. Mengec�lnya jar�ngan otak 
menyebabkan terjad�nya beberapa 
keterlambatan pada perkembangan 
anak, salah 5 satu jen�s keterlambatan 
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yang terser�ng ya�tu keterlambatan 
berjalan pada anak. Keterlam-
batan �n� merupakan keterlambatan 
motor�k yang d�sebabkan karena 
ket�dakmatangan dalam persyarafan, 
gangguan kese�mbangan, dan gangguan 
sensor�k. Penanganan yang d�ber�kan 
apab�la d�sebabkan karena adanya 
keterlambatan motor�k dan gangguan 
kese�mbangan ya�tu d�lakukan beberapa 
st�mulas� dan �ntervens�. Salah satunya 
dengan member�kan alat perma�nan 
edukat�f jen�s ma�nan mendorong, 
sepert� mob�l-mob�lan atau trol� kec�l 
yang b�sa d�dorong untuk membantu 
anak berjalan. Dengan dem�k�an 
pemanfaatan alat perma�nan edukat�f 
(APE) dalam keg�atan berma�n 
merupakan salah satu wujud konkret dar� 
upaya mengopt�malkan perkembangan 
anak.1,2,3

Berdasarkan data dar� prof�l kesehatan 
Indones�a tahun 2011 d�dapatkan jumlah 
anak Bat�ta Daerah Bal� 203.599 orang. 
Penel�t� juga mengamb�l data d� RSUP 
Sanglah tahun 2011 d� Ruang Pol� 
Anak d�dapatkan 5 besar peny�mpangan 
tumbuh kembang anak yang terjar�ng 
ya�tu Delayed development (gangguan 
pada motor�k) sebesar 1��,93% kasus 
baru, gangguan bahasa ekspres�f sebesar 
12,01% kasus baru, KEP sebesar 5,51% 
kasus baru, Gangguan Pertumbuhan 
Perkembangan dan H�perakt�v�tas 
(GPPH) sebesar ��,22% kasus baru, dan 
Gangguan Pemusatan Perhat�an (GPP) 
sebesar 3,57% kasus baru. Berdasarkan 
stud� pendahuluan yang d�lakukan 
penel�t� pada tanggal 31 Oktober 2012 
d� Tempat Pen�t�pan Anak (TPA) Sayang 
Ibu, dar� 10 �bu d�dapatkan sebesar 50% 
mengetahu� tentang alat perma�nan 
edukat�f dan 50% �bu t�dak mengetahu� 
alat perma�nan edukat�f. Sebesar 60% 
�bu mengatakan alat erma�nan edukat�f 

yang d�ber�kan �bu pada anak d� rumah 
berbeda dengan yang terdapat d� TPA 
serta belum mengetahu� alat perma�nan 
apa yang pal�ng tepat 6 untuk d�ber�kan 
kepada anak umur 2�� �� 36 bulan. Ibu 
member�kan alat perma�nan kepada 
anak dengan seadanya atau semampu 
�bu saja dan belum selekt�f dalam 
mem�l�h alat perma�nan yang d�ma�nkan 
anak. Sebesar 20% �bu menyatakan 
anaknya mengalam� keterlambatan 
dalam perkembangan, sepert� berj�nj�t, 
berd�r� dengan satu kak�, berjalan, dan 
menangkap bola. Berdasarkan data 
gangguan pertumbuhan perkembangan 
anak d� RSUP Sanglah serta stud� 
pendahuluan yang telah d�lakukan 
penel�t� membuat penel�t� tertar�k untuk 
menel�t� permasalahan
�n�.

Metode

Jen�s penel�t�an �n� adalah observas�onal 
dengan rancangan cross sectional. 
Populas� dalam penel�t�an �n� adalah 
semua �bu yang mem�l�k� anak umur 
2�� �� 36 bulan yang men�t�pkan anak 
d� TPA Sayang Ibu selama tanggal 28 
Desember 2012 sampa� dengan tanggal 
11 Januar� 2013 d�dapatkan berjumlah 35 
orang. Instrumen yang d�gunakan pada 
penel�t�an �n� menggunakan pedoman 
wawancara. Data yang d�kumpulkan 
adalah data pr�mer. Data pengetahuan 
�bu tentang Alat Perma�nan Edukat�f 
menggunakan pedoman wawancara dan 
perkembangan anak umur 2�� �� 36 bulan 
menggunakan lembar Kues�oner Pra-
Skr�n�ng Perkembangan (KPSP). Proses 
anal�s�s data d�awal� dengan melakukan 
uj� normal�tas dengan uj� Shapiro-Wilk 
(p; <0,05). Hasil uji normalitas data 
menunjukkan semua data berd�str�bus� 
t�dak normal. Mengetahu� hubungan 
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pengetahuan �bu tentang APE dengan 
perkembangan anak umur 2�� �� 36 bulan 
menggunakan uj� Spearman – Rank 
dengan bantuan program software. 
Penel�t�an d�laksanakan d� Tempat 
Pen�t�pan Anak (TPA) Sayang Ibu RSUP 
Sanglah Denpasar, yang berlokas� d� 
Jalan Pulau T�mor No. 28 Denpasar. 
Program yang telah tercantum pada 
Rencana Keg�atan Har�an (RKH) d� 
TPA Sayang �bu salah satunya ya�tu 
mengajak anak berma�n dengan alat 
perma�nan yang tersed�a d� TPA dengan 
tujuan merangsang kemampuan motor�k 
ataupun aspek perkembangan yang 
la�n yang d�m�l�k� oleh anak. Seluruh 
program yang terdapat d� TPA tanpa 
mel�batkan peran orangtua, dalam art� 
t�dak pernah d�adakan keg�atan yang 
memang memerlukan orangtua selama 
anak d�t�t�pkan d� TPA Sayang Ibu. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selama pengumpulan data, subyek 
penel�an yang memenuh� kr�ter�a �nklus� 
berjumlah 35 orang.

Karakteristik Subjek Penelitian

Responden berada pada rentangan umur 
20 sampa� 36 tahun dengan responden 
terbanyak pada kelompok umur 26- 30 
tahun sebanyak 18 responden (51,��3%), 
Pekerjaan responden terbanyak ya�tu 
PNS sebanyak 22 responden (62,8%). 
Responden dengan t�ngkat pend�d�kan 
terbanyak ya�tu pend�d�kan D�ploma 
sebanyak 15 responden (��2,9%). 
Jumlah anak yang d�m�l�k� �bu 
terbanyak mem�l�k� anak satu sebanyak 
18 responden (51,��%). rentangan umurrentangan umur 
anak berada pada umur 2�� sampa� 36 
bulan. Umur anak tert�ngg� ya�tu berada 
pada kelompok umur 32 �� 36 bulan.

Pengetahuan Ibu tentang Alat 
Permainan Edukatif (APE) untuk 
anak umur 2�� �� 3�� bulan

Has�l anal�s�s stat�st�k deskr�pt�f penge-
tahuan �bu tentang Alat Perma�nan 
Edukat�f (APE) d�saj�kan dalam tabel 
ber�kut.

Tabel 1
Pengetahuan Ibu tentang alat Permainan 

Edukatif (APE)  pada Anakpada Anak 
Umur 24 – 36 Bulan

Penge-
tahuan 

Ibu

Fre-
kuensi

(n)

Persen-
tase
(%)

Rentang 
Minimal - 
Maksimal

Median 

< 95
> 95

13
22

37,3
62,7 65 - 100 95

Total 35 100

Berdasarkan tabel 1 dapat d�ura�kan 
bahwa n�la� med�an pengetahuan �bu 
tentang APE ya�tu 95, dengan n�la� 
m�n�mal �� maks�mal, 65 �� 100. Sebanyak 
22 (62,7%) �bu mem�l�k� pengetahuan 
d� atas atau sama dengan n�la� med�an 
dan 13 (37,3%) berada d� bawah 
n�la� med�an. Hal �n� menunjukkan 
pengetahuan responden cukup t�ngg�, 
dapat d�l�hat dar� t�ngg�nya n�la� med�an 
yang d�peroleh dar� has�l pengolahan 
data. Dar� urutan t�ngkat pengetahuan, 
sebag�an besar responden sampa� pada 
tahap memaham� (understand), namun 
belum banyak responden yang mampu 
mengapl�kas�kannya (application) pada 
anak.
Pengetahuan �bu d� bawah n�la� med�an 
d�sebabkan karena d�pengaruh� oleh 
beberapa faktor ya�tu, sos�al ekonom�, 
budaya, pend�d�kan, serta pengalaman. 
Faktor-faktor tersebut t�dak d�tel�t� oleh 
penel�t� namun berpengaruh terhadap 
pengetahuan responden yang men�t�pkan 
anak d� TPA Sayang Ibu. Pengetahuan 
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respoden yang berada d� bawah n�la� 
med�an terutama d�pengaruh� oleh 
faktor pekerjaan.
Responden yang berada d� bawah n�la� 
med�an d�sebabkan karena sebag�an 
besar (62,9%) merupakan tenaga 
kesehatan yang bekerja d� Rumah 
Sak�t Umum Pusat (RSUP) rujukan. 
Beban kerja yang d�rasakan akan 
mengak�batkan stres kerja. Sela�n �tu 
beberapa responden mengatakan bahwa 
mereka bekerja d� beberapa tempat 
sela�n d� RSUP Sanglah. Responden 
yang telah mem�l�k� beban kerja yang 
t�ngg� d� RSUP d�tambah dengan beban 
kerja d� luar RSUP menyebabkan 
sebag�an besar waktu yang d�hab�skan 
d� tempat kerja leb�h banyak, seh�ngga 
kesempatan untuk mencar� �nformas� 
tentang Alat Perma�nan Edukat�f leb�h 
sed�k�t dan untuk bersos�al�sas� dengan 
l�ngkungan anak menjad� terbatas. Hal 
�n�lah yang menyebabkan responden 
dengan pekerjaan serta pend�d�kan 
yang t�ngg� mem�l�k� pengetahuan yang 
kurang tentang APE. 
Menurut Fat�mah (2012), menyatakan 
pengetahuan �bu merupakan salah satu 
faktor pent�ng dalam tumbuh kembang 
anak karena pengetahuan �bu yang ba�k 
maka �bu dapat mener�ma �nformas� 
tentang pent�ngnya alat perma�nan 
yang mend�d�k bag� anak dengan 
alat perma�nan edukat�f. T�ngkat 
pengetahuan yang t�ngg� tentang 
alat perma�nan edukat�f d�harapkan 
�bu b�sa mengetahu� baga�mana cara 
menggunakan alat perma�nan tersebut 
dengan tepat dan aman bag� anak 
seh�ngga manfaat yang d�harapkan dar� 
alat perma�nan tersebut b�sa d�pergunakan 
oleh anak secara opt�mal.1

Perkembangan anak umur 2�� �� 3�� 
bulan 

Has�l penel�t�an yang d�dapatkan untuk 
perkembangan anak umur 2�� �� 36 bulan 
d�saj�kan dalam tabel ber�kut.

Tabel 2
Perkembangan Anak Umur 24 – 36 Bulan

Perkem-
bangan 
Anak

Fre-
kuensi

(n)

Persen-
tase
(%)

Rentang 
Minimal - 
Maksimal

Median 

< 9
 > 9

12
23

34,3
65,7

6 - 10 9

Total 35 100

Berdasarkan tabel d� atas dapat d�l�hat 
bahwa n�la� med�an pada perkembangan 
anak umur 2�� �� 36 bulan ya�tu 9, dengan 
rentang n�la� m�n�mal �� maks�mal ya�tu 
6 �� 10. Sebanyak 23 anak (65,7%) 
berada d� atas n�la� med�an dan 12 anak 
(3��,3%) perkembangannya berada d� 
bawah n�la� med�an. 
Has�l penel�t�an b�la d�sesua�kan dengan 
�nterpretas� pada KPSP d�dapatkan has�l 
sepert� terl�hat dalam tabel d� bawah 
�n�.

Tabel 3
Perkembangan Anak 

Umur 24 – 36 Bulan sesuai KPSP

Perkembangan 
Anak 

Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

Sesuai (S)
Meragukan (M)
Kemungkinan 
penyimpangan (P)

23
11
1

65,7
31,4
2,9

Total 35 100
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Has�l pada tabel 3 menunjukkan 
bahwa sebag�an besar perkembangan 
anak umur 2�� �� 36 tahun yang d�ukur 
dengan menggunakan KPSP berada 
pada perkembangan yang sesua� dengan 
tahap perkembangannya ya�tu sebanyak 
23 responden (65,7%). Terdapat 2 
faktor utama yang mempengaruh� 
kual�tas perkembangan anak, ya�tu 
faktor �nternal dan eksternal. Faktor 
�nternal d�pengaruh� oleh umur, genet�k, 
kela�nan kromosom dan jen�s kelam�n. 
Sedangkan faktor eksternal berupa 
masa prenatal, �ntranatal, dan post natal. 
Perkembangan anak mel�put� gerak kasar 
(motor�k kasar), gerak halus (motor�k 
halus), kemampuan b�cara dan bahasa, 
serta sos�al�sas� dan kemand�r�an.
Perkembangan anak salah satunya 
d�pengaruh� oleh faktor l�ngkungan. 
Has�l penel�t�an Luc�e, dkk. (2006) 
yang d�lakukan d� dua TPA ya�tu d� 
TPA Dharma As�h dan TPA Tanah Bes� 
Medan d�dapatkan bahwa anak-anak 
belajar tentang l�ngkungan melalu� 
cara-cara yang tersed�a bag� mereka. 
Pengalaman sensor�k dan motor�k anak 
sangat pent�ng bag� pembelajaran. 
Keteramp�lan motor�k berkembang t�dak 
hanya melalu� kematangan otot saja 
tetap� juga keteramp�lan motor�k perlu 
d�pelajar� pula. Dalam mempelajar� 
keteramp�lan motor�k terdapat delapan 
kond�s� pent�ng, ya�tu kes�apan belajar, 
kesempatan belajar, kesempatan prakt�k, 
alat peraga yang ba�k, b�mb�ngan, 
mot�vas�, d�pelajar� secara �nd�v�du, dan 
keteramp�lan seba�knya d�pelajar� satu 
persatu. Dalam hal �n� APE merupakan 
alat perma�nan yang d�rancang secara 
khusus untuk kepent�ngan pend�d�kan 
dan d�kenal sebaga� alat man�pulat�f. 
Ukuran, bentuk, dan warna d�buat dengan 
rancangan tertentu seh�ngga b�la anak 

salah mengerjakannya maka anak segera 
menyadar� dan memperba�k�nya.��

Hubungan Pengetahuan Ibu tentang 
Alat Permainan Edukatif (APE) 
dengan Perkembangan Anak Umur 
2�� �� 3�� Bulan.

Anal�s�s yang d�gunakan adalah uj� 
Rank Spearman. Ber�kut d�saj�kan tabel 
pengetahuan �bu tentang APE dengan 
perkembangan anak umur 2��- 36 bulan.

Tabel 4
Pengetahuan Ibu tentang APE dengan 

Perkembangan Anak Umur 24 – 36 Bulan

Penge-
tahuan 

Ibu

Perkembangan Anak 

n r pSesuai
Meragu-

kan

Kemung-
kinan 

Penyim-
pangan

f % f % f %

< 95 5 38,5 7 53,8 1 7,7 13
0,382 0,023

> 95 18 81,8 4 18,2 0 0 22

Tabel �� d� atas menunjukkan bahwa 
pengetahuan �bu d� atas n�la� med�an 
d�peroleh oleh 22 responden dengan 
perkembangan anak sesua� 18 res-
ponden, meragukan �� responden, dan 
t�dak ada yang mengalam� kemungk�nan 
peny�mpangan. Pengetahuan �bu yang 
d� bawah n�la� med�an berjumlah 13 
responden dengan perkembangan sesua� 
5 responden, meragukan 7 responden, 
dan kemungk�nan peny�mpangan 1 
responden.
Has�l anal�s�s menunjukkan n�la� p value 
= 0,023 dengan n�la� r = 0,382. Hal �n� 
menunjukkan terdapat hubungan pos�t�f 
(+) yang s�gn�f�kan antara pengetahuan 
�bu tentang alat perma�nan edukat�f 
dengan perkembangan pada anak 
umur 2�� �� 36 bulan dengan kekuatan 
hubungan lemah. Art�nya semak�n t�ngg� 
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pengetahuan �bu maka semak�n sesua� 
perkembangan yang d�m�l�k� anak umur 
2�� �� 36 bulan.
Kenyataan d� lapangan ser�ng d�jumpa� 
pada kreat�v�tas anak tanpa d�sadar� 
d�batas� oleh karena kes�bukan 
orangtua. Keg�atan berma�n dapat 
menjad� kunc� untuk menggal� bakat- 
bakat yang d�m�l�k� anak. Anak dapat 
mengembangkan kreat�v�tasnya melalu� 
berma�n. Dalam berma�n dapat 
d�kembangkan motor�k kasar, halus, 
men�ngkatkan penalaran, dan memaham� 
keberadaan l�ngkungan, membentuk 
daya �maj�nas�, daya fantas�, dan 
kreat�v�tasnya.7

Perhat�an dan dukungan emos�onal 
orangtua terhadap anak berpengaruh 
terhadap t�ngg� rendahnya perkem-
bangan anak. Penel�t�an Zahrah (2011) 
menunjukkan bahwa keterl�batan 
orangtua dalam member�kan APE yang 
sesua� dengan us�a anak, dan pember�an 
st�mulas� yang bervar�as� dalam 
akt�v�tas kesehar�an menjad� pred�ktor 
terhadap perkembangan anak. Beg�tu 
pula sebal�knya, ket�dak harmon�san 
dalam keluarga, s�kap d�ng�n, penolakan 
kehad�ran anak dan pember�an hukuman 
yang t�dak sesua�, berpengaruh terhadap 
perkembangan per�laku meny�mpang.7

Masyarakat dalam penggunaan 
APE mas�h d�n�la� kurang dalam hal 
memaham� jen�s perma�nan, fungs�, 
dan tujuan dar� pember�an perma�nan 
tersebut. Hal �n� d�karenakan banyak 
orangtua membel� perma�nan tanpa 
memperdul�kan jen�s kegunaan yang 
mampu mengembangkan aspek per-
kembangan anak seh�ngga terkadang 
harganya mahal, t�dak sesua� dengan 
umur anak dan t�pe perma�nan yang 
d�ber�kan sama.5

Simpulan dan Saran

Berdasarkan has�l penel�t�an mengena� 
pengetahuan �bu tentang alat perma�nan 
edukat�f dengan perkembangan anak 
dapat d�s�mpulkan Pengetahuan �bu 
yang mem�l�k� anak umur 2�� �� 36 bulan 
d�dapatkan n�la� med�an 95 dengan 
rentang 65 �� 100, perkembangan anak 
umur 2�� �� 36 bulan d�dapatkan n�la� 
med�an 9 dengan rentang 6 �� 10, terdapat 
hubungan pos�t�f (+) yang s�gn�f�kan 
antara pengetahuan �bu tentang Alat 
Perma�nan Edukat�f (APE) dengan 
perkembangan pada anak umur 2�� �� 36 
bulan. 
Meng�ngat pent�ngnya peranan APE 
d�dalam mendukung st�mulas� untuk 
perkembangan anak, maka penul�s 
sangat berharap terutama kepada 
pengasuh atau petugas d� TPA untuk 
memanfaatkan fas�l�tas APE yang 
telah d�sed�akan untuk melakukan 
st�mulas� kepada anak dan pember�an 
APE d�sesua�kan dengan umur anak. 
P�hak TPA juga b�sa mengopt�malkan 
program-programnya terutama yang 
berka�tan dengan pemanfaatan APE. 
Bag� penel�t� ber�kutnya d�harapkan 
dapat leb�h mengembangkan penel�t�an 
yang berka�tan dengan APE dan 
perkembangan anak seh�ngga mampu 
mengulas leb�h tajam dengan mengacu 
pada teor� yang telah ada
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