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TOPIK 1
PROMOSI KESEHATAN DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA
PENINGKATAN GIZI
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“JANGAN BU, SAYA MELAHIRKANNYA DI RUMAH SAJA”:
STUDI KUALITATIF PENCARIAN PELAYANAN PERSALINAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI DI
PUSKESMAS WARUROYOM KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
Amdad1, Detty Siti Nurdiati2, Atik Triratnawati3
1
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2
Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
3
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRAK
Kematian ibu di Jawa Barat tertinggi di Indonesia yaitu 781. Kematian ibu di
Kabupaten Cirebon tertinggi ke-3 di Jawa Barat yaitu 56 kasus. Berbagai usaha telah dilakukan
untuk menurunkan AKI, di antaranya pembentukan puskesmas dengan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di seluruh Indonesia, termasuk di Puskesmas
Waruroyom, Kabupaten Cirebon. Namun, dalam 2 tahun terakhir khususnya di Puskesmas
Waruroyom, masih terjadi kematian ibu. Penelitian kualitatif perlu dilakukan untuk
memahami pencarian pelayanan persalinan ibu hamil risiko tinggi di Puskesmas Waruroyom.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Subjek penelitian adalah ibu hamil dan ibu bersalin dengan kehamilan risiko
tinggi, orangtua, suami dan bidan puskesmas. Informan dipilih dengan purposive sampling,
pengumpulan data menggunakan triangulasi cara yaitu observasi, wawancara mendalam dan
diskusi kelompok terfokus (DKT).
Pencarian pelayanan persalinan ibu hamil dimulai dari pelayanan bidan, puskesmas
dan rumah sakit. Keberangkatan ibu hamil ke puskesmas atau rumah sakit adalah atas nasihat
dan rujukan bidan. Proses pengambilan keputusan untuk berangkat ke rumah sakit tidak
hanya melibatkan suami tetapi juga orangtua dan mertua dari ibu hamil. Keluarga
membutuhkan waktu ± 2 jam untuk mau dirujuk ke rumah sakit. Ibu hamil memiliki sikap
negatif terhadap persalinan di rumah sakit. Mereka beranggapan bahwa melahirkan di rumah
sakit memerlukan biaya besar, tidak nyaman dan tidak bebas serta takut dioperasi. Norma
subjektif yang ada seperti: pengalaman melahirkan dari orang-orang terdekat dan harapan
orangtua yang menginginkan melahirkan di rumah serta persepsi negatif tentang rumah sakit
mendorong ibu hamil tidak mau melahirkan di rumah sakit. Kontrol perilaku seperti
kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan adanya ambulance desa belum mampu
menumbuhkan intensi menggunakan rumah sakit untuk persalinan. Kebutuhan terhadap
pelayanan persalinan di rumah sakit belum dirasakan oleh ibu hamil.
Kata kunci: pencarian, pelayanan persalinan, ibu hamil risiko tinggi

LATAR BELAKANG
Setiap hari sekitar 800 kematian ibu terjadi di seluruh dunia yang disebabkan karena
komplikasi kehamilan dan persalinan. Kebanyakan kematian terjadi di negara-negara berkembang
(1)

. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi, menurut Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) 2012, AKI di Indonesia adalah 359/100.000 kelahiran hidup

(2)

. Jawa Barat

merupakan provinsi dengan kasus kematian ibu tertinggi di Indonesia, yaitu 781 kasus (3). Menurut
kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2013, kematian ibu di Cirebon adalah 56 kasus dan merupakan
penyumbang tertinggi ke-3 di Jawa Barat setelah Sukabumi 78 kasus dan 64 kasus Karawang (4).
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Di Indonesia, banyak program telah dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu,
salah satunya adalah pembangunan Puskesmas dengan pelayanan Obstetri dan Neonatus
emergensi dasar (PONED) (3). Puskesmas Wururoyom merupakan salah satu Puskesmas PONED di
Cirebon. Namun, dalam 2 tahun terakhir kematian ibu masih terjadi. Sebagian besar kematian
terjadi pada ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi (5). Faktor utama yang mempengaruhi angka
kematian ibu adalah keterlambatan menerima perawatan kegawatdaruratan kebidan dan
(6)(7)

kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan

. Ketersediaan pelayanan tidak menjamin

penggunaan fasilitas pelayanan (8).

TUJUAN
Untuk memahami perilaku pencarian pelayanan persalinan ibu hamil risiko tinggi di
Puskesmas Waruroyom, Kabupaten Cirebon.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan
data menggunakan triangulasi, yaitu: observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok
terfokus. Observasi yang dilakukan di poskesdes, polindes dan puskesmas. Wawancara mendalam
pada 13 informan. Diskusi kelompok terfokus dilakukan pada 2 kelompok ibu hamil risiko tinggi.
Data hasil observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus yang berupa
catatan lapangan maupun rekaman suara dibuat transkrip untuk memudahkan mengidentifikasi
data, kemudian melakukan koding, selanjutnya dibuat kategori, diinterpretasikan, dianalisis dan
disajikan dalam bentuk naratif maupun gambar.

HASIL DAN DISKUSI
Hasil yang menarik dari penelitian ini adalah ibu hamil di Puskesmas Waruroyom tidak tahu
kehamilan adalah kehamilan risiko tinggi dan komplikasi dari kehamilan risiko tinggi. Tema yang
muncul adalah:

1.

Perilaku pencarian pelayanan persalinan
Pencarian dimulai dari bidan, puskesmas dan rumah sakit. Alasan untuk memilih bidan adalah

lebih dekat dari rumah. Jarak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas
kesehatan (9). Ibu hamil pergi ke puskemas atau rumah sakit adalah atas saran bidan. Komunikasi
interpersonal dari teman, keluarga dan petugas kesehatan adalah faktor yang paling penting bagi
ibu hamil dalam pengambilan keputusan tempat persalinan (10). Keluarga ibu hamil membutuhkan
12
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waktu ± 2 jam, untuk bersedia dirujuk ke rumah sakit. Rata-rata waktu yang dibutuhkan keluarga di
pedesaan Bangladesh untuk membuat keputusan mencari perawatan kesehatan adalah 72 menit
(11)

.

2. Sikap ibu hamil terhadap persalinan di fasilitas kesehatan
Ibu hamil tidak memilih untuk melahirkan di puskesmas atau rumah sakit karena sulit untuk
mendapatkan dukungan dari keluarga, butuh biaya besar, ketidaknyamanan, takut operasi dan takut
diterlantarkankan. Dukungan emosional, sosial dan spiritual sangat penting bagi Ibu hamil. Ibu hamil
secara aktif menolak dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk persalinan normal, karena itu tidak dapat
mengakses dukungan dari keluarga (12). Melahirkan di rumah sakit mahal. Besarnya biaya perawatan
yang dikeluarkan adalah salah satu faktor penghambat penggunaan fasilitas perawatan darurat
kebidanan (7). Ibu hamil menolak untuk ke rumah sakit karena takut di operasi. Ibu hamil memilih
melahirkan di rumah, karena takut intervensi medis, seperti operasi caesar (13).

3. Norma subjektif ibu hamil terhadap persalinan di fasilitas kesehatan
Norma subyektif yang tidak mendukung untuk persalinan di puskesmas atau rumah sakit,
antara lain: persepsi negatif dari fasilitas kesehatan, pengalaman melahirkan orang-orang terdekat
dan harapan orang tua. Ibu hamil menolak untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dan memilih
untuk melahirkan di rumah sambil mempertahankan persepsinya (14).

4. Kontrol perilaku ibu hamil terhadap persalinan di fasilitas kesehatan
Kontrol perilau seperti asuransi kesehatan, ambulans desa dan layanan kesehatan 24 jam
tidak memunculkan intensi untuk menggunakan rumah sakit sebagai tempat persalinan. Meskipun
memiliki asuransi kesehatan, tapi masih harus menyiapkan dana untuk biaya tidak ditanggung oleh
asuransi kesehatan, sehingga ibu hamil takut untuk melahirkan di rumah sakit (15).

5. Intensi untuk menggunakan fasilitas kesehatan
Ibu hamil tidak memiliki intensi untuk menggunakan puskesmas atau rumah sakit sebagai
tempat persalinan. Intensi adalah prediktor utama yang dapat mempengaruhi pemanfaatan
pelayanan kesehatan (8). Alasan ibu hamil tidak menggunakan rumah sakit karena keluarga akan
merasa capai yaitu capai pikiran (cemas) capai tenaga dan biaya yang besar.
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6. Kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan
Kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan hanya untuk pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil
memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan adalah untuk mendapatkan saran dan
memastikan perkembangan dan keadaan kehamilannya

(16)

. Kebutuhan ibu hamil terhadap

pelayanan persalinan hanya pada pelayanan oleh bidan karena ibu hamil tidak mengetahui dirinya
merupakan kehamilan risiko tinggi. Sebagian besar ibu hamil tidak mengetahui dan kurang peduli
terhadap tanda bahaya kehamilan (17).

7. Pengetahuan tentang kehamilan risiko tinggi
Ibu hamil tidak memiliki pengetahuan tentang kehamilan risiko tinggi baik tanda dan gejala
maupun komplikasinya. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi
persepsi besarnya ancaman terhadap suatu kondisi dan mempengaruhi persepsi besarnya manfaat
dalam pencegahan akan memungkinkan dilakukannya perilaku yang dianjurkan (18).

SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ibu hamil tidak mengetahui bahwa kehamilannya adalah
kehamilan risiko tinggi. Pencarian pelayanan persalinan ibu hamil dimulai dari bidan, puskesmas dan
terakhir rumah sakit. Ibu hamil memiliki sikap yang negatif terhadap persalinan di puskesmas atau
rumah sakit. Norma subjektif cenderung untuk tidak mau menggunakan puskesmas atau rumah
sakit sebagai tempat persalinan. Kontrol perilaku yang ada tidak memunculkan intensi ibu hamil
untuk menggunakan rumah sakit.
Ibu hamil hanya memiliki intensi untuk menggunakan pelayanan persalinan oleh bidan.
Pelayanan persalinan dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat
kebidanan belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan oleh ibu hamil. Pengetahuan ibu hamil tentang
tanda dan gejala serta komplikasi yang mungkin terjadi akibat kehamilan risiko tinggi masih kurang.

REKOMENDASI
Berdasarkan temuan di atas rekomendasinya adalah 1) Dinas Kesehatan sebaiknya
membuat panduan materi penyuluhan yang wajib diberikan kepada ibu hamil risiko tinggi; 2)
puskesmas harus mambuat peta untuk pembinaan wilayah terutama pada ibu dengan kehamilan
risiko tinggi 3) bidan seharusnya memberikan informasi segera setelah menemukan tanda dan gejala
kehamilan risiko tinggi secara lengkap dan jelas; melakukan kunjungan rumah dalam rangka
mencapai sasaran sekunder dan tersier dari penyuluhan kesehatan.
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PEMBINAAN TEKNIS BERKELANJUTAN BERBASIS EVALUASI PELATIHAN PROMOSI KESEHATAN
BAGI PETUGAS PUSKESMAS DI PROVINSI JAWA BARAT
(MIXED METHOD RESEARCH IMPLEMENTASI PROMOSI KESEHATAN MENDUKUNG KIA DAN GIZI)
Tuti Surtimanah, Ejeb Ruhyat, Trisno Subekti
STIKes Dharma Husada Bandung

ABSTRAK
Promosi kesehatan (promkes) adalah upaya strategis mendukung tercapainya
tujuan pembangunan kesehatan melalui intervensi perilaku masyarakat. Masih banyak
petugas Puskesmas belum memiliki kompetensi dan kualitas melakukan promkes terstandar.
Tahun 2016 dilakukan pelatihan 238 peserta dari 10 kabupaten di Jabar. Penelitian bertujuan
mengetahui perubahan pengetahuan peserta menurut kategori pendidikan dan asal
kabupaten, implementasi tugas dan cakupan pelayanan program di tempat kerja peserta
pasca pelatihan, serta identifikasi model pembinaan teknis promkes berbasis evaluasi
pelatihan. Disain penelitian mixed method bersifat explanatory sequential, didahului
penelitian kuantitatif disain pre-eksperimen one group pre-post test dilanjutkan penelitian
kualitatif. Populasi penelitian kuantitatif seluruh peserta pelatihan dengan sampel total.
Pengumpulan data kuantitatif melalui telaah data sekunder, data kualitatif dengan
wawancara mendalam empat Puskesmas terpilih. Analisis kuantitatif dengan uji statistik,
analisis kualitatif dilakukan describing, clasyfing, connecting dan conclusing. Hasil analisis
menjadi bahan identifikasi model pembinaan teknis promkes berkelanjutan bagi petugas
Puskesmas.
Tidak terdapat perbedaan signifikan peningkatan pengetahuan antar kabupaten,
namun masing-masing kabupaten berbeda signifikan peningkatan pengetahuan sebelum dan
sesudah pelatihan. Menurut kategori pendidikan terdapat perbedaan signifikan pengetahuan
sebelum dan sesudah pelatihan peserta Majalengka dan Karawang, namun tidak terdapat
perbedaan signifikan peserta Garut, Bandung, Tasik, Cianjur, Bogor, Cirebon dan Indramayu.
Pengelolaan pelayanan promkes di Puskesmas belum optimal, baik perencanaan,
pelaksanaan maupun evaluasi. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral telah terjalin
melalui forum Lokakarya Mini Puskesmas, pertemuan kecamatan dan Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD). Dukungan kebijakan hasil advokasi sebagian besar belum tertulis.
Kemitraan dengan dunia usaha/swasta belum banyak dilakukan. Dokumentasi kegiatan
sangat minim, ada yang tidak memiliki format register. Integrasi pelayanan promkes dengan
pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) serta gizi sudah terjalin. Integrasi Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE) tentang KIA dan Gizi di Posyandu, konseling kehamilan serta pembinaan desa
siaga dengan kebijakan kemitraan dukun bersalin – bidan. Kegiatan integrasi sudah berjalan,
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum sistimatis. Cakupan pelayanan promkes
Puskesmas belum terdokumentasi baik, tidak beda signifikan cakupan promkes sebelum dan
sesudah pelatihan.
Model pembinaan teknis langsung secara berjenjang dari Unit Promkes
Kabupaten/Provinsi, berperan pendampingan teknis pelayanan promkes puskesmas sebagai
implementasi pelatihan. Menjadi keharusan pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan,
dilanjutkan pembinaan teknis berkelanjutan secara langsung maupun memanfaatkan
teknologi informasi agar tidak terjadi kesia-siaan pelatihan, serta makin meningkatnya
kompetensi petugas sekaligus mutu pelayanan promkes.
Kata Kunci: pembinaan teknis, promosi kesehatan, berkesinambungan, KIA-Gizi

LATAR BELAKANG
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Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.1 Promosi kesehatan (promkes) merupakan salah satu pelayanan kesehatan esensial yang
wajib dilaksanakan oleh Puskesmas. Promkes merupakan upaya strategis dalam mendukung
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan melalui intervensi perilaku masyarakat.
Petugas Puskesmas masih banyak yang belum memiliki kompetensi berkualitas dalam
melakukan upaya promkes terstandar serta pemahaman penyelenggaraan upaya promkes masih
belum sesuai. Hal ini mengakibatkan pelayanan promkes di Puskesmas sekedar menyebarluaskan
informasi, belum melakukan intervensi perubahan perilaku.2
Tahun 2015 di Jawa Barat dilakukan pelatihan 238 peserta dari 10 kabupaten dengan Angka
Kematian Bayi tinggi. Pelatihan dilakukan bertahap dalam delapan kelas, dilakukan Seksi Promkes
Diskes Prov. Jawa Barat bekerjasama BAPELKES Jawa Barat dengan tim pelatih yang telah dilatih
Kemenkes RI. Penelitian evaluasi pelatihan3 menunjukkan penilaian peserta terhadap fasilitator dan
sarana pelatihan, tidak berbeda antar kelas. Terdapat peningkatan pengetahuan peserta pelatihan
secara signifikan sesudah mengikuti pelatihan, dengan perbedaan signifikan peningkatan
pengetahuan peserta antar kelas. Menggunakan nilai 75 sebagai batas (cut of point) kategori
pengetahuan tinggi dan rendah, efektifitas pelatihan meningkatkan pengetahuan peserta ke
kategori baik sebesar 44,49 % atau kurang efektif.
Penelitian ini melanjutkan evaluasi pelatihan tentang perbedaan pengetahuan peserta
sebelum dan sesudah pelatihan berdasarkan kategori asal kabupaten peserta serta menurut
kategori pendidikan, evaluasi implementasi tugas peserta pelatihan sebagai basis pengembangan
pembinaan teknis yang berkelanjutan.

TUJUAN
Tujuan Umum Penelitian adalah merumuskan model pembinaan teknis berkelanjutan
berbasis evaluasi pelatihan promosi kesehatan bagi petugas puskesmas di Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan Tujuan Khusus Penelitian adalah:
1) Diketahuinya tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan berdasarkan asal
kabupaten.
2) Diketahuinya tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan berdasarkan tingkat
pendidikan.
3) Diketahuinya perbedaan peningkatan pengetahuan peserta antar kabupaten.
4) Diketahuinya perbedaan peningkatan pengetahuan peserta antar tingkat pendidikan.
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5) Diketahuinya implementasi promosi kesehatan di Puskesmas pasca pelatihan.
6) Diketahuinya Implementasi Promosi Kesehatan mendukung KIA dan Gizi.
7) Teridentifikasinya model pembinaan teknis berkelanjutan pasca pelatihan bagi petugas
Puskesmas.

METODE
Disain penelitian mixed method - explanatory sequential, diawali penelitian kuantitatif
disain pre-eksperimen one group pre-post test dilanjut penelitian kualitatif. Populasi penelitian
kuantitatif seluruh peserta pelatihan, sampel total. Pengumpulan data kuantitatif dengan telaah
data sekunder, instrumen telaah data pengetahuan peserta pelatihan dan data cakupan program.
Sumber data dokumentasi pelatihan dan cakupan program 4 puskesmas terpilih. Data kualitatif
implementasi promkes diperoleh melalui wawancara mendalam petugas promkes dan kepala
puskesmas terpilih.
Analisis kuantitatif dengan uji statistik parametrik atau non parametrik sesuai hasil uji
normalitas data. Analisis kualitatif yang dilakukan describing, clasyfing, connecting dan conclusing.
Hasil analisis menjadi bahan identifikasi model pembinaan teknis promosi kesehatan yang
berkelanjutan bagi petugas di Puskesmas.

HASIL
Jumlah peserta 233 orang dari 10 Kabupaten. Peserta terbanyak 11,16 % dari Kabupaten
Tasikmalaya dan paling sedikit yaitu 9,88% dari Kabupaten Garut. Peserta ber pendidikan sarjana
lebih sedikit yaitu 48,50% dibandingkan peserta berpendidikan Non-Sarjana 51,50 %. Hasil
penelitian lainnya digambarkan dalam bagan berikut.
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Pengetahuan Sebelum Pelatihan
 Kategori Kabupaten
o Kategori Pengetahuan Tinggi 0 % : 70 % (7 dari 10) Kab.
o Kategori Pengetahuan Tinggi terbesar : 17,4 % Kab. Garut
 Kategori Pendidikan
o Rerata pre test peserta sarjana terendah 38,55 (kab. Karawang) tertinggi 56,00 (Kab. Garut)
o Rerata pre tes peserta non-sarjana terendah 42,80 (Kab.Indramayu) tertinggi 52,40 (Kab. Majalengka).
Perubahan Kategori Pengetahuan Setelah Pelatihan
 Kategori Kabupaten
o Perubahan kategori pengetahuan terendah 29,20 % (Kab. Karawang), tertinggi 66,70 % (Kab. Bandung).
o Berbeda signifikan (p<0,05) pengetahuan pre-post test pelatihan peserta di masing -masing kabupaten.
o Tidak berbeda signifikan (p 0,656) pengetahuan pre-post test dari peserta antar kabupaten.
 Kategori Pendidikan
o Perbedaan pre-pos test peserta sarjana tertinggi 32,73 (Kab. Karawang), terendah 17,25 (Kab. Cianjur)
o Perbedaan pre-pos test peserta non-sarjana tertinggi 28,53 (Kab. Bandung), terendah 15,20 (Kab.
Majalengka)
o Berbeda signifikan (p < 0,05) pengetahuan pre-post test peserta menurut tingkat pendidikan di
Kabupaten Majalengka* dan Karawang.
o Tidak berbeda signifikan (p > 0,05) pengetahuan pre-post test peserta menurut tingkat pendidikan di
Kabupaten Garut, Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, Cirebon dan Indramayu*
Tanda * (Majalengka dan Indramayu) menjadi lokasi kabupaten terpilih untuk pengumpulan data kualitatif.
Pengetahuan Sesudah Pelatihan
 Kategori Kabupaten
o Kategori Pengetahuan Tinggi Terendah : 29,20 % (Kab. Bandung).
o Kategori Pengetahuan Tinggi terbesar : 70,80 % (Kab. Karawang)
 Kategori Pendidikan
o Rerata post test peserta sarjana terendah 68,00 (Kab. Karawang) tertinggi 80,00 (Kab. Bandung).
o Rerata post test peserta non-sarjana terendah 68,00 (Majalengka, Sukabumi, Cirebon), tertinggi 77,70
(Kab. Bandung).
Implementasi Tugas (Pelayanan Promkes) Puskesmas
 Pengelolaan pelayanan promkes (perencanaan, pelaksanaan
maupun evaluasi) belum optimal.
 Koordinasi LP dan LS telah terjalin melalui forum Lokmin
Bulanan dan Tribulanan, pertemuan kecamatan dan Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD).
 Dukungan hasil advokasi sebagian besar belum tertulis.
 Kemitraan dengan dunia usaha/swasta belum banyak dilakukan.
 Dokumentasi kegiatan sangat minim, ada yang tidak memiliki
format register pelayanan promkes.
 Integrasi pelayanan promkes dengan pelayanan KIA dan Gizi
sudah terjalin. Integrasi KIE tentang KIA dan Gizi di Posyandu,
konseling kehamilan, pembinaan desa siaga, kemitraan dukun
bersalin–bidan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan
integrasi belum sistimatis.

Cakupan Pelayanan Promkes
Puskesmas
 Cakupan pelayanan promkes
dilihat 8 (sebagian) indikator
PKP di 3 Puskesmas. Satu
puskesmas tidak berikan data.
 Tidak beda signifikan (p>0,05 uji wilcoxon) cakupan pelayanan
promkes tahun 2015 dan 2016 di
3 Puskesmas .
 Tidak beda signifikan (p 0,717-uji
kruskal wallis) beda cakupan
2015 – 2016 di 3 Puskesmas.

Model Pembinaan Teknis Berkelanjutan
 Pembinaan teknis langsung (kunjungan ke Puskesmas) dari Unit Promkes Kabupaten / Provinsi pasca pelatihan,
diharapkan berperan pendampingan dan bimbingan teknis pelayanan promkes di Puskesmas. Materi bintek
mencakup seluruh tahap pengelolaan pelayanan promkes termasuk dalam aspek pencatatan pelaporan.
 Evaluasi dan pembinaan berkesinambungan berbasis teknologi e-mail atau sejenis bisa dikembangkan karena
umumnya petugas puskesmas akses internet, bisa dilakukan Bapelkes, Unit Promkes, Organisasi Profesi.

Bagan 1. Hasil Penelitian

Bagan : Hasil Penelitian
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PEMBAHASAN
1) Tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan promosi kesehatan berdasarkan
asal kabupaten.
Nilai pengetahuan sebelum pelatihan bervariasi antar kabupaten, demikian pula nilai
setelah pelatihan. Menggunakan batas nilai 75, keseluruhan peserta dengan kategori pengetahuan
rendah sebelum pelatihan 97,40 % dan kategori pengetahuan tinggi hanya 2,60 %. Terjadi
peningkatan kategori pengetahuan tinggi setelah pelatihan sebesar 43,3 %, sehingga menjadi 45,90
%. Sebesar 54,10 % peserta masih memiliki kategori pengetahuan rendah setelah pelatihan.
Disimpulkan pelatihan dapat meningkatkan jumlah peserta kategori pengetahuan tinggi.

2) Tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan promosi kesehatan berdasarkan
tingkat pendidikan.
Nilai pengetahuan sebelum pelatihan bervariasi antara peserta berpendidikan sarjana dan
non-sarjana. Keseluruhan peserta diperoleh nilai pre-pos test yang lebih tinggi sedikit pada
kelompok berpendidikan non-sarjana yaitu 24,52 dibandingkan kelompok berpendidikan sarjana
yaitu 24,00. Perbedaan nilai ini tidak bisa dijelaskan alasannya secara pasti, namun kemungkinan
ada perasaan harus belajar lebih baik pada kelompok berpendidikan rendah.

3) Perbedaan Peningkatan Pengetahuan Peserta antar Kabupaten.
Terdapat perbedaan signifikan (p<0,05 – Uji t dependen atau Uji Wilcoxon) pengetahuan
sebelum dan sesudah pelatihan dari peserta di masing-masing kabupaten. Pelatihan dapat
meningkatkan nilai pengetahuan peserta secara signifikan di masing-masing kabupaten. Tidak
terdapat perbedaan signifikan (p 0,656 - Uji Kruskal Wallis) pengetahuan sebelum dan sesudah
pelatihan dari peserta antar kabupaten. Uji ini menjelaskan bahwa peningkatan nilai pengetahuan
terjadi secara merata pada peserta dari seluruh kabupaten.

4) Perbedaan peningkatan pengetahuan peserta antar tingkat pendidikan.
Terdapat perbedaan signifikan (p < 0,05 – Uji t independen) pengetahuan peserta sebelum
dan sesudah pelatihan berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Majalengka dan Karawang.
Tidak terdapat perbedaan signifikan (p > 0,05 - Uji t independen atau Uji U Mann Whitney)
pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten
Garut, Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, Cirebon dan Indramayu.
Adanya perbedaan ini menjadi petunjuk bagi peneliti memilih puskesmas terpilih untuk
pengumpulan data implementasi tugas pasca pelatihan dan cakupan pelayanan promkes puskesmas
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dengan syarat petugas yang dilatih belum pindah. Berdasarkan diskusi dengan Unit promkes Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, terpilih Puskesmas Panongan dan Margajaya di Kabupaten
Majalengka serta Puskesmas Terisi dan Kandanghaur di Kabupaten Indramayu.

5) Implementasi Promosi Kesehatan di Puskesmas Pasca Pelatihan.
Pengelolaan pelayanan promkes belum optimal, sebagian besar mengemukakan karena
tugas rangkap sehingga waktu mengelola terbatas. Selain itu terbatasnya pembiayaan pelaksanaan
kegiatan, mengakibatkan cakupan pelayanan promkes tidak tercapai. Evaluasi pelayanan belum
terencana baik, belum dilakukan evaluasi proses.
Koordinasi LP/LS telah terjalin, namun hasil kemitraan dan advokasi sebagian besar belum
tertulis. Sebenarnya bisa dilakukan terbukti bila suatu desa dilombakan, kebijakan tertulis ada.
Kemitraan dengan dunia usaha/swasta belum dilakukan, alasan tidak ada perusahaan besar padahal
pengusaha kecil juga bermanfaat.
Dokumentasi kegiatan sangat minim, ada yang tidak memiliki format register. Cakupan
pelayanan program di Puskesmas tempat kerja peserta pasca pelatihan, belum terdokumentasi
dengan baik bahkan 1 puskesmas tidak bisa memberikan data cakupan pelayanan promkes.

7) Implementasi Promosi Kesehatan mendukung KIA dan Gizi.
Integrasi pelayanan promkes dengan pelayanan lain khususnya KIA dan gizi baru terjadi
pada pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat di Desa Siaga. KIE dilaksanakan petugas KIA
dan Gizi, sedangkan pelaksanaan advokasi dan kemitraan dilakukan petugas promkes. Kegiatan
integrasi sudah berjalan, namun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum sistimatis.

8) Model pembinaan teknis promkes berkelanjutan bagi petugas Puskesmas.
Pembinaan langsung tetap menjadi pilihan dengan alasan bisa langsung tanya-jawab
tentang pengelolaan program termasuk pencatatan dan pelaporan. Review dan bimbingan teknis
secara berkesinambungan melalui media sosial dimungkinkan untuk dikembangkan dengan
melibatkan pihak terkait.

SIMPULAN

1) Terjadi peningkatan peserta kategori pengetahuan tinggi setelah pelatihan.
2) Peserta berpendidikan non-sarjana meningkat nilainya lebih tinggi dibandingkan peserta
berpendidikan sarjana.
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3) Terdapat perbedaan signifikan (p<0,05) pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan dari
peserta di masing-masing kabupaten. Tidak terdapat perbedaan signifikan (p 0,656) pengetahuan
sebelum dan sesudah pelatihan dari peserta antar kabupaten.

4) Terdapat perbedaan signifikan (p < 0,05) pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan
berdasarkan tingkat pendidikan di Majalengka dan Karawang, di kabupaten lainnya tidak
terdapat perbedaan.

5) Implementasi pelayanan promkes di Puskesmas belum optimal bila dibandingkan dengan materi
pelatihan.

6) Integrasi pelayanan promkes dengan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) serta gizi sudah terjalin
walaupun belum sistimatis.

7) Model pembinaan teknis langsung dan melalui media sosial dimungkinkan sebagai cara
pembinaan teknis promkes berkelanjutan bagi petugas puskesmas.

REKOMENDASI
Menjadi keharusan pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan, dilanjutkan pembinaan teknis
pelayanan promkes puskesmas secara berkelanjutan secara langsung maupun memanfaatkan
teknologi informasi yang dapat diakses petugas puskesmas. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi
kesia-siaan dari pelaksanaan pelatihan yang menggunakan banyak biaya, serta makin meningkatnya
kompetensi petugas sekaligus mutu pelayanan promkes di puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA
1.
2.
3.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Kurikulum dan Modul Pelatihan Pelatih Promosi
Kesehatan bagi Petugas Puskesmas.
Tuti Surtimanah. 2016. Evaluasi Promosi Kesehatan bagi Petugas Puskesmas di Provinsi Jawa Barat.
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KERIPIK DARI LIMBAH KULIT DURIAN SEBAGAI MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI
Evawany Aritonang, Albiner Siagian
Departemen Gizi FKM USU

ABSTRAK
Durian merupakan salah satu buah tropis yang banyak digemari masyarakat karena
aroma yang khas dan rasanya yang manis. Pemanfaatan buah durian selama ini terbatas
hanya pada daging buahnya saja, sedangkan biji dan kulitnya yang merupakan limbah belum
ada penanganannya sehingga masih merupakan masalah. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa kulit durian mengandung selulosa tinggi (50 – 60%), lignin (5%), dan pati
(5%). berpotensi digunakan sebagai bahan baku pangan pada industri rumahtangga. Pada
industri rumah tangga Palem Kencana dan industri rumahtangga Dinda menghasilkan aneka
olahan makanan seperti aneka keripik dari durian, salak, nangka, tape, ubi jalar. Berdasarkan
hal ini maka kegiatan pengabdian yang mengajarkan bagaimana memanfaatkan limbah
pangan menjadi produk pangan lain yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal.
Meskipun penerimaan (tingkat kesukaan) masyarakat terhadap keripik kulit durian dalam
kategori sedang dan memerlukan perbaikan dan pengembangan produk pangan namun
setidaknya bisa memberi solusi terhadap masalah limbah kulit durian dan menambah
referensi jenis camilan yang bergizi baik.
Kata kunci: keripik, kulit durian, makanan sehat

PENDAHULUAN
Durian mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Dalam 100 gr buah durian, terdapat air
(67 gr), lemak (2.5 gr), karbohidrat (28.3 gr), serat (1.4 gr), protein (2.5 gr) dan dalam 100 gr buah
durian dapat menghasilkan energi sebanyak 520 kalori. Selain kandungan tersebut, buah durian juga
mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, asam folat,
potasium atau kalium, zat besi, zinc, tembaga, dan mangan. Zat lainnya yang terkandung dalam buah
ini yaitu tiamina, karotin, niasin dan riboflavin. Kandungan zat besi dan fosfor yang terdapat dalam
durian memiliki jumlah 10 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan buah pisang.
Kesukaan masyarakat terhadap buah durian membuat para pelaku industri makanan
memakai durian sebagai salah satu bahan dalam pembuatan makanan seperti kue kering, roti, es
krim, permen, coklat dan aneka olahan makanan lain. Pada industri yang menggunakan buah durian
sebagai salah satu bahan baku makanan maka kulit durian merupakan limbah yang volumenya
sangat banyak dan memerlukan penanganan agar tidak menimbulkan masalah. Selama ini
penanganan limbah kulit durian dibuang ke tempat pembuangan sampah yang membutuhkan
pengangkutan khusus secara berkala.
Hasil penelitian telah mengungkapkan bahwa limbah kulit durian bisa diolah sehingga
mempunyai manfaat antara lain obat pengusir nyamuk, mengatasi sembelit, obat sakit perut, obat
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bisul, sebagai pupuk organik, sebagai papan bangunan dan sebagai energi alternatif. Selain itu
pemanfaatan limbah kulit durian menjadi olahan makanan antara lain menjadi pengental makanan
dan manisan.
Kandungan gizi yang baik dalam kulit durian seperti karbohidrat dan serat merupakan
potensi yang baik untuk digunakan dalam produk makanan sebagai upaya meningkatkan gizi dan
kualitas makanan. Salah satu industri olahan makanan yang memakai durian sebagai bahan bakunya
adalah industri rumahtangga Palem Kencana yang memproduksi aneka keripik dari buah-buahan
seperti durian, nangka, salak, dan tape. Selain itu juga industri rumahtangga di jalan Binjai yang
memproduksi aneka keripik seperti keripik ubi, keripik bawang, keripik talas, keripik ubi jalar.
Industri rumahtangga yang memproduksi makanan senantiasa mengembangkan produk baru untuk
meningkatkan omset penjualan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan.
Adanya keripik kulit durian merupakan salah satu upaya pengembangan produk baru bagi
industri rumahtangga yang berpeluang untuk menambah pemasaran dan pendapatan para pelaku
industri rumahtangga. Selain itu juga dapat mengatasi masalah limbah kulit durian yang selama ini
tidak dimanfaatkan ataupun dikelola. Apabila penerimaan masyarakat terhadap keripik kulit durian
ini baik maka limbah kulit durian yang selama ini sangat banyak volumenya terutama di kota Medan
dapat berkurang sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan masalah sosial ekonomi
lainnya. Berdasarkan hal ini maka pembuatan keripik kulit durian dapat digunakan sebagai makanan
ringan yang sehat dan bergizi baik.

TUJUAN
Untuk mengurangi limbah kulit durian dan upaya memperkaya olahan produk pangan sehat
dan bergizi sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi industri rumahtangga.

METODE
Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Program Pengabdian
1. Sosialisasi Kegiatan Pengabdian
Sosialisasi kegiatan pengabdian yaitu penjelasan tentang keripik kulit durian. Sosialisasi
diberikan kepada pengusaha industri rumahtangga Palem Kencana dan industri rumah tangga Dinda
dengan tujuan memahami makna dan tujuan kegiatan pengabdian. Selain itu sosialisasi ini juga akan
membentuk suatu sikap dan keinginan untuk mau terlibat penuh dalam kegiatan pengabdian.

2. Pelatihan pembuatan keripik kulit durian.
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Pelatihan pembuatan keripik kulit durian dilakukan tim pengabdian meliputi buah durian
dan pemanfaatannya, limbah buah durian, pemanfaatan kulit durian, nilai gizi buah durian dan kulit
durian. Selain itu juga meliputi bahan-bahan pembuatan keripik kulit durian, metodenya, dan
tahapan pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan pembuatan keripik kulit durian
Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan selama 6 bulan dimulai dari pengurusan ijin
kegiatan, sosialisasi, rekrut, pelatihan, dan evaluasi. Dalam kurun waktu 2 bulan setelah pelatihan
pembuatan keripik kulit durian, tim pengabdian menanyakan kepada pengusaha industri
rumahtangga terkait dengan kendala ataupun masalah yang dijumpai dalam pembuatan keripik kulit
durian dan penerimaan masyarakat terhadap keripik kulit durian.
Metode pembuatan keripik kulit durian menggunakan terigu. Bahan bahan yang diperlukan:








Kulit durian
Tepung terigu
2 butir telur ayam ukuran sedang besar atau 3 butir telur ayam ukuran kecil.
5 siung bawang putih. Kupas kulitnya dan haluskan sampai lembut.
Lada bubuk secukupnya
Garam secukupnya
Minyak goreng secukupnya

Cara membuat keripik kulit durian
1. Kulit durian dikukus hingga teksturnya lembut.
2. Dipisahkan kulit bagian dalam dan kulit bagian luar untuk selanjutnya yang dipergunakan adalah
kulit bagian dalam.
3. Kulit bagian dalam dihaluskan dengan mixer sampai benar-benar halus untuk dicampur dengan
tepung terigu dan bumbu lainnya
4. Kulit durian yang sudah halus selanjutnya dicampur secara merata dengan tepung terigu,
bawang putih yang dihaluskan, lada bubuk dan telur ayam.
5. Pencampuran semua bahan dilakukan menggunakan mixer sampai adonan halus dan kalis
sehingga dapat dicetak dengan menggunakan ampia.
6. Adonan keripik kulit durian ini dicetak menggunakan ampia dan dipotong menggunakan pisau
yang selanjutnya siap untuk digoreng.
7. Keripik kulit durian digoreng dengan minyak goreng panas sampai masak.
8. Keripik yang sudah digoreng selanjutnya ditiriskan minyaknya dengan alat peniris minyak
sehingga mutu produk keripik lebih baik dan tidak menimbulkan aroma (bau) tengik.
9. Selanjutnya keripik yang sudah dingin dan tiris dari minyak dikemas dengan kemasan kedap
udara atau plastik bertutup baik sehingga kualitas keripik lebih terjamin.
Metode kedua pembuatan keripik kulit durian adalah keripik tanpa menggunakan terigu.
Cara pembuatan:
1. Kulit durian yang sudah dikukus dipotong menggunakan pisau tajam dan diambil bagian kulit
durian yang berwarna putih dan tidak berserat.
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2. Bagian ini diiris tipis-tipis dan selanjutnya dimasukkan kedalam alat vakum untuk menghilangkan
kadar air sampai kadar airnya tidak ada lagi.
3. Setelah itu irisan kulit durian yang sudah divakum digoreng dalam minyak panas dan ditiriskan
dengan alat peniris minyak.
4. Kemudian keripik kulit durian dikemas dalam wadah plastik yang bagus sehingga tidak masuk
angin dan mutu produk terjamin.
4. Evaluasi kegiatan
Evaluasi dilakukan tim pengabdian berdasarkan masukan, saran, dan permasalahan nyata
yang dijumpai pengusaha industri rumahtangga selama pembuatan keripik kulit durian. Bila
diperlukan hasil evaluasi ini akan disampaikan kepada dinas ataupun instansi yang terkait dengan
permasalahan yang dijumpai dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun rekomendasi
yang terkait.

5. Pertimbangan untuk diajukan sebagai produk yang berpotensi mempunyai hak paten.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekrut Peserta Kegiatan Pengabdian
Berdasarkan undangan yang dibuat oleh Kepala Lingkungan maka ibu-ibu yang diundang
terlihat 26 orang hadir pada pelaksanaan kegiatan di rumah ibu Kasmawati pemilik usaha
pembuatan makanan ringan karena memiliki joglo dan halaman yang luas. Selain 26 orang ibu juga
dihadiri oleh anak-anak, karena sebagian besar ibu membawa anaknya baik yang masih usia balita
maupun sudah sekolah SD.

Ceramah dan diskusi
Adapun ceramah yang diberikan adalah tentang limbah yang berasal dari kulit durian,
kandungan gizi buah durian, dan keberadaan kerupuk dalam pola makan sehari-hari. Pada saat
ceramah dan diskusi dihadiri oleh pegawai yang ada di industri rumahtangga milik ibu Kasmawati.
Pada pelaksanaan ceramah terlihat bahwa ibu-ibu sangat serius dan antusias mendengarkan serta
aktif bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Selain itu juga mengomentari berdasarkan
pengalaman dan fenomena di masyarakat. Ceramah ini sangat memuaskan bagi para ibu yang
terlihat bahwa banyak ibu-ibu yang secara terus terang mengatakan bahwa adanya pemanfaatan
kulit durian berdampak positif dalam mengurangi banyaknya sampah yang dapat berdampak negatif
bagi kesehatan.
Adanya ceramah ini sangat membuka wawasan dan menambah pengetahuan bagi ibu
tentang pentingnya pemanfaatan barang yang selama ini dianggap tidak berguna. Berdasarkan hal
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ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan bagi ibu dalam menerapkan pemanfaatan kulit
durian menjadi bahan makanan baru sehingga masalah sampah akibat kulit durian dapat dikurangi.

Pelatihan Pembuatan Kripuk Kulit Durian
Dalam tahapan pembelajaran ini para ibu sangat serius memperhatikan setiap tahapan yang
diajarkan dan diselingi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembuatan kripik kulit
durian. Selain itu hampir semua ibu juga mengemukakan tidak adanya kesulitan dalam membuat
kripik kulit durian ini. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh ibu adalah apakah bisa ditambah
perasa lainnya yang diperbolehkan seperti rasa barbeque ataupun rasa jagung. Tim pengabdian
menjawab bahwa bisa saja. Modifikasi rasa kripik kulit durian sangat diperbolehkan dan menjadi
kreasi bagi tiap ibu. Hal ini sangat menunjang terhadap diversifikasi olahan pangan yang bisa
meningkatkan volume penjualan.
Tingkat kesukaan ibu terhadap keripik kulit durian yang sudah dibuat meliputi rasa, warna,
aroma maupun teksturnya. Hal ini dilakukan untuk evaluasi ataupun masukan dalam meningkatkan
keuntungan ekonomi dan upaya penganekaragaman produk pangan. Secara umum tingkat
preferensi disimpulkan bahwa keripik kulit durian mempunyai preferensi (kesukaan) yang sedang.
Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu pengembangan produk pangan yang lebih baik. Hal yang
paling tidak disukai adalah teksturnya yang masih terlalu keras untuk keripik kulit durian yang tanpa
menggunakan terigu meskipun dari aspek rasa dan aroma sangat baik karena aroma dan rasa durian
masih terasa. Sedangkan keripik kulit durian yang menggunakan terigu mempunyai daya terima
yang lebih baik untuk tekstur namun untuk aroma dan rasa terlihat bahwa rasa dan aroma durian
tidak begitu kuat, karena sudah bercampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang
merah, dan merica.

Pemantauan Terhadap Hasil Pembuatan Dan Konsumsi Keripik Kulit Durian
Hasil pemantauan tim pengabdian terhadap pembuatan dan konsumsi keripik kulit durian
dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu pemantauan ini juga
dilakukan dengan cara menelepon ibu-ibu peserta pelatihan, dan ibu PKK meliputi kesulitan
(hambatan) dalam memasak dan konsumsi keripik kulit durian. Berdasarkan pemantauan diketahui
bahwa secara umum ditemukan kesulitan (hambatan) dalam memperoleh kulit durian karena
sedang tidak musim buah durian. Kesulitan lainnya adalah dalam memotong secara tipis kulit durian
yang sudah dikukus tidak mempunyai pisau tajam sehingga irisan keripik tidak bisa tipis. Kesulitan
berikutnya adalah tidak adanya alat vakum yang bisa menghilangkan kadar air pada keripik kulit
durian mentah.
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Berdasarkan pembicaraan tim pengabdian dengan ibu kepala lingkungan yang hadir pada
saat kegiatan pengabdian berkeinginan untuk mengenalkan keripik kulit durian ini kepada pembuat
keripik (industri rumah tangga yang membuat kerupuk). Apabila hal ini dilakukan maka dapat
sebagai pengembangan produk pangan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
SIMPULAN
Kripik kulit durian merupakan alternatif penanganan limbah kulit durian.

REKOMENDASI
Sosialisasi

pembuatan

kripik

kulit

durian

di

masyarakat

untuk

penganekaragaman produk pangan dan upaya menangani limbah dari kulit durian.
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ANALISIS POTENSI RANDAI UNTUK MERUBAH PERILAKU MASYARAKAT TENTANG GIZI
SEIMBANG BERBASIS MAKANAN LOKAL
John Amos, Irma Eva Yani, Defriani Dwiyanti
Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Padang
ABSTRAK
Prevalensi balita yang mengalami gizi kurang di Indonesia masih tinggi, dibandingkan
target MDGs untuk Indonesia sebesar 18,5% Sumatera Barat masih berada dibawah target
tersebut. Masalah kesehatan tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi perlu
keterlibatan masyarakat. Potensi tersebut antara lain adalah pengetahuan tradisional yang
berakar dari budaya lokal yang berkembang di masyarakat melalui pemanfaatan kearifan
lokal berupa pengetahuan tradisional. Randai merupakan suatu teater tradisi yang bersifat
kerakyatan yang terdapat di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Penelitian dengan
pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian “Case Study Research (CSR)” dengan studi
kasus deskriptif.
Penelitian dengan melakukan kajian pendapat pemain, pengelola kesenian randai
dan masyarakat penggemar randai untuk memanfaatkan kesenian randai untuk
mensosialisasikan penerapan gizi seimbang dengan makanan lokal. Penelitian dilaksanakan
pada 2 (dua) group kesenian randai yang aktif di Kabupaten Pesisir Selatan dan 20 orang ibuibu penggemar kesenian Randai. Pesan gizi seimbang dapat disusun menjadi cerita yang
mudah dimengerti melalui Keseniaan Randai, pesan gizi seimbang dapat disusun sesuai
bahasa masyarakat setempat, hanya mengubah bahasa yang lebih sederhana yaitu bahasa
sehari hari (“bahasa minang”). pesan gizi seimbang dapat disusun menurut dialeg masyarakat
setempat, pesan gizi seimbang dapat digambarkan secara sederhana sehingga penonton
mudah memahaminya, ada unsur cerita, pesan dan komedi.
Randai mempunyai potensi positif untuk merubah perilaku masyarakat tentang gizi
seimbang berbasis makanan lokal. Disarankan melakukan kajian intervensi kesenian Randai
terhadap pesan gizi seimbang untuk berbagai umur dan pengaruhnya terhadap pengetahuan,
sikap dan tindakan masyarakat serta merumuskan strategi pengembangan kesenian Randai
melalui penyusunan skenario.

Kata kunci: randai, gizi
PENDAHULUAN
Prevalensi balita yang mengalami gizi kurang di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data
Riskesdas 2013 prevalensi gizi kurang 19,6%. Sedangkan untuk Sumatera Barat untuk tahun 2007
(20,2%), 2010 (17%) dan 2013 (21%). Munculnya masalah gizi ini salah satu penyebabnya adalah
karena ketidakseimbangan konsumsi. Pedoman gizi seimbang merupakan salah satu upaya untuk
mengatasi hal tersebut.
Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat –zat gizi dalam
jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip
keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan (BB) ideal.
Prinsip Gizi Seimbang divisualisasi sesuai dengan budaya dan pola makan setempat. Di Indonesia
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dalam bentuk tumpeng dengan nampannya yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Tumpeng
Gizi Seimbang” (TGS).
Masalah kesehatan tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi yang tidak kalah
pentingnya adalah keterlibatan masyarakat. Untuk itu, potensi yang dimiliki masyarakat perlu
digerakkan. Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan
yang berpusat pada rakyat, yang berupaya keras untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat
secara tidak langsung melalui kebutuhan praksis masyarakat. Perilaku masyarakat khususnya
masyarakat tradisional tercermin dari perilaku mereka dalam memanfaatkan kearifan lokal berupa
pengetahuan tradisional.
Randai merupakan suatu teater tradisi yang bersifat kerakyatan yang terdapat di daerah
Minangkabau, Sumatera Barat. Sampai saat ini, Randai masih hidup dan masih digemari oleh
masyarakatnya, terutama di daerah pedesaan atau di kampung-kampung. Randai bertolak dari
sastra lisan yang disebut: Kaba (dapat diartikan ”cerita”) BAKABA artinya bercerita. Ada dua unsur
pokok yang menjadi unsur Randai: yaitu unsur cerita dan unsur gerak/tari.kehidupan budaya
masyarakat minangkabau, dapat tercermin dari pertunjukkan Randai, baik dialog yang diucapkan
yang penuh dengan pantun dan syair serta prosa liris yang berupa untaian bait yang masing-masing
bait umumnya terdiri dari empat baris, dua baris berisi sampiran, sedangkan dua lainnya berisi
maksud yang sebenarnya.
Penelitian ini ingin melihat apakah randai sebagai teater yang bersifat kerakyatan daerah
Minangkabau mempunyai berpotensi untuk merubah perilaku gizi seimbang yang berbasis makanan
lokal pada ibu balita.

TUJUAN
Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalis potensi randai untuk merubah perilaku
masyarakat tentang gizi seimbang berbasis makanan lokal, sedangkan tujuan khususnya adalah :
a. Menganalisis pendapat pengelola/pemimpin/pelatih/penyusun skenario/pemain randai
terhadap potensi randai untuk merubah masyarakat perilaku tentang gizi seimbang berbasis
makanan lokal.
b. Menganalisis pendapat masyarakat pengguna randai terhadap potensi randai untuk merubah
perilaku masyarakat tentang gizi seimbang berbasis makanan lokal.
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METODE
Pendekatan/Stategi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif interpretatif, yang
menggunakan metode penelitian kualitatif (Cresswell, 2009:5).

Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar pada bulan Maret sampai dengan
Nopember 2015.

Informan Penelitian
Informan penelitian terdiri dari pengelola/pimpinan/penyusun skenario, pemain randai dan
masyarakat pengguna/penggemar randai dan teknik pengambilan informan penelitian adalah
menggunakan non probability sampling (Sugiyono, 2005), yaitu purposive sampling, terdiri dari 2
(dua) tim kesenian randai serta 20 (dua puluh) orang masyarakat pengguna/penggemar randai.

Pengumpulan Data
Data atau informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan focus group discussion/FGD, dan wawancara
mendalam (indepth interview).

Pengolahan dan Analisa Data
Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara diskriptif untuk menggambarkan
masing-masing topik analisis.

HASIL DAN BAHASAN
Potensi Randai Untuk Merubah Perilaku Masyarakat Tentang Gizi Seimbang Berbasis Makanan
Lokal:
1. Pesan Gizi Seimbang Disusun Menjadi Cerita Yang mudah Dimengerti Melalui Kesenian Randai
Pesan gizi seimbang dapat disusun menjadi cerita yang mudah dimengerti melalui
Keseniaan Randai, karena randai merupakan cerita rakyat dimana ibu-ibu sangat senang dengan
“drama”, dengan menyelipnya pesan-pesan gizi dan gurindam yang cocok sesuai kebutuhan.
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2. Pesan Gizi Seimbang Disusun Sesuai Bahasa Masyarakat Setempat
Pesan gizi seimbang dapat disusun sesuai bahasa masyarakat setempat, hanya mengubah
bahasa yang lebih sederhana yaitu Bahasa sehari hari (“bahasa minang”). Diharapkan pelatih,
pembuat naskah, pemain adalah orang minang sehingga menjadi lebih mudah.

3. Pesan Gizi Seimbang Disusun Menurut Dialeg Masyarakat Setempat
Pesan gizi seimbang dapat disusun menurut dialek masyarakat setempat, sama halnya
dengan bahasa dimana logat “minang” juga menjadi sesuatu harus digunakan dan lebih diperjelas
logat walaupun informasi yang disampaikan dengan bahasa aslinya.

4. Pesan Gizi Seimbang Digambarkan Secara Sederhana Sehingga Penonton Mudah
Memahaminya
Pesan gizi seimbang dapat digambarkan secara sederhana sehingga penonton mudah
memahaminya, ada unsur cerita, pesan dan komedi. Salah satunya untuk membuat lebih menarik
yaitu adanya adegan adegan yang komedian sehingga tidak menoton pada informasi gizi yang
disampaikan. Salah satu untuk membuat lebih menarik yaitu adanya adegan-adegan yang
komedian, seperti kata gizi, supaya ini ada umpan balik jadi dibuat seperti contoh:
A : Gigi ?? Apo tu gigi datuak ...... ?
B : Gigi apo, gizi makosuik nyo pandeta .......

SIMPULAN
1. Pesan gizi seimbang dapat disusun menjadi cerita yang mudah dimengerti melalui Keseniaan
Randai, pesan gizi seimbang dapat disusun sesuai bahasa masyarakat setempat, hanya
mengubah bahasa yang lebih sederhana yaitu bahasa sehari hari (“bahasa minang”), pesan gizi
seimbang dapat disusun menurut dialeg atau logat “minang”, pesan gizi seimbang dapat
digambarkan secara sederhana sehingga penonton mudah memahaminya, ada unsur cerita,
pesan dan komedi.
2. Randai mempunyai potensi positif untuk merubah perilaku masyarakat tentang gizi seimbang
berbasis makanan lokal.

REKOMENDASI
1. Melakukan kajian terhadap pesan-pesan gizi seimbang untuk berbagai umur pada masyarakat
melalui kesenian Randai termasuk perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat.
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2. Merumuskan strategi pengembangan kesenian Randai melalui penyusunan skenario untuk
perubahan perilaku masyarakat tentang gizi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA
1. Alo, L. (2007). Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arief, S. (2002) Media Pendidikan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Azhar, A. (2002) Media Pembelajaran. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Depkes RI. Pusat Promosi Kesehatan. (2002). Modul Dasar Kesehatan Ahli. Jakarta.
S.Karo-Karo. (1978). Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Diklat AKZI.
Soekidjo,N. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta.
Soekidjo,N. (2005). Promosi Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta.
www.yahoo.com: melayuonline.com/.../dig/2647/randai – drama – tradisional Minangkabau
www.yahoo.com : minangkabauku. wordpress.com /2005/06/08/ randaisebuah.
www.yahoo.com : boyyendratamin.blogspot.com. Sastra dan Budaya.

33

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

PENGENDALIAN PERMASALAHAN GIZI DI WILAYAH CAKUNG BARAT MELALUI INISIASI WARUNG
GIZI
Dani Ferdian
Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Status gizi merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan
bangsa. Melihat kondisi status gizi di Indonesia, tercatat bahwa Indonesia termasuk negara
yang memiliki masalah gizi yang kompleks. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun
2013 tercatat bahwa angka underweight (gizi kurang) sebesar 19,6%, stunting sebesar 37,2%,
dan wasting (kurus) sebesar 12,1%.
Cakung Barat yang terletak di provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah ± 612,43 Ha,
terdiri dari 10 RW, 104 RT dengan jumlah penduduk 65.528 jiwa, jumlah balita 5.787 jiwa
merupakan wilayah padat penduduk dengan jumlah balita yang cukup banyak dengan tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu selama Desember 2015 sebanyak 53,23%
lebih kecil dibandingkan wilayah sekitarnya. Data Balita BGM (Bawah Garis Merah) Kelurahan
Cakung Barat adalah; jumlah BGM 206 balita, berdasarkan BB/U untuk angka gizi kurang
sebanyak 108 dan gizi buruk 98, serta berdasarkan BB/TB untuk kategori normal sebanyak
49, kurus sebanyak 106, dan kategori kurus sekali sebanyak 56.
Berdasarkan hasil pemeriksaan status gizi yang dilakukan oleh tim Volunteer Doctors
terhadap 60 balita di wilayah Cakung Barat untuk mengkonfirmasi permasalahan gizi di
wilayah Cakung Barat didapatkan data sbb; stunting 40%; gizi buruk 17%; gizi kurang 27%; gizi
lebih 1,6%; kurus 26.7%; sangat kurus 3.3%; overweight 3.3%. Untuk mengetahui penyebab
dan akar masalah permasalahan gizi buruk di wilayah Cakung Barat, telah dilakukan
serangkaian kegiatan berupa diskusi kelompok terpimpin, wawancara mendalan, baik itu
terhadap kader kesehatan, petugas puskesmas, ibu dengan anak gizi buruk, ibu dengan anak
gizi baik, kunjungan rumah dsb. Dari hasil analisis tersebut, maka didapatkan kesimpulan
bahwa permasalahan gizi di wilayah Cakung Barat penyebab langsungnya ialah kurangnya
asupan gizi, sementara penyebab tidak langsungnya ialah pola asuh yang kurang baik dan
lingkungan yang tidak sehat, dan adapun yang menjadi masalah mendasarnya ialah
dikarenakan faktor pendidikan rendah dari orang tua.
Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, telah dilakukan beberapa intervensi
dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah melalui Puskesmas dan Kelurahan Cakung
Barat, pihak swasta yakni PT. United Tractors, Tbk., serta komunitas/gerakan sosial Volunteer
Doctors. Adapun berbagai intervensi yang dilakukan meliputi pelatihan terhadap kader
kesehatan, pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan bagi orang tua, aktivasi kader gizi,
pelatihan sociopreneur bagi kader gizi, pelatihan pengolahan makanan, dan melakukan
inisiasi warung gizi.
Inovasi kesehatan melalui inisiasi warung gizi ini diharapkan dapat menjadi solusi atas
permasalahan gizi di wilayah Cakung Barat, sekaligus menjadi motor dalam memberdayakan
kader gizi dari segi ekonomi, serta dapat memberikan kontribusi tambahan bagi posyandu.
Adanya warung gizi yang diinisiasi ini memberikan perkembangan positif terhadap perbaikan
gizi anak yang bermasalah di wilayah binaan masing-masing warung gizi, bahkan empat dari
sembilan warung gizi yang terbentuk telah dapat menghasilkan profit untuk mendorong
kemandirian warung gizi tersebut. Inovasi pengendalian permasalahan gizi melalui warung
gizi ini sebaiknya terus diimplementasikan secara berkelanjutan di wilayah Cakung Barat dan
dapat diamati, ditiru, dan dimodifikasi di wilayah lain untuk mengurangi angka permasalahan
gizi di Indonesia.
Kata Kunci : Cakung Barat, Permasalahan Gizi, Warung Gizi
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PENDAHULUAN
Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan.
Indikator– indikator tersebut tercermin dalam kondisi morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian)
dan status gizi. Berbicara tentang kondisi status gizi di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan
Dasar tahun 2013 tercatat bahwa angka underweight (gizi kurang) sebesar 19,6%, stunting sebesar
37,2%, dan wasting (kurus) sebesar 12,1%.1 Melihat kondisi tersebut, Indonesia memiliki tantangan
serius dalam menanggulangi permasalahan gizi. Permasalahan gizi di Indonesia pun masih
ditemukan di kota-kota besar, seperti ditemukan di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur.
Cakung Barat terletak di provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah ± 612,43 Ha, terdiri dari
10 RW, 104 RT dengan jumlah penduduk 65.528 jiwa, jumlah balita 5.787 jiwa merupakan wilayah
padat penduduk dengan jumlah balita yang cukup banyak. Namun demikian, tingkat partisipasi
masyarakat dalam kegiatan posyandu selama Desember 2015 sebanyak 53,23% lebih kecil
dibandingkan wilayah sekitarnya. Data Balita BGM (Bawah Garis Merah) Kelurahan Cakung Barat
adalah; jumlah BGM 206 balita, berdasarkan BB/U untuk angka gizi kurang sebanyak 108 dan gizi
buruk 98, serta berdasarkan BB/TB untuk kategori normal sebanyak 49, kurus sebanyak 106, dan
kategori kurus sekali sebanyak 56. Untuk mengkonfirmasi permasalahan gizi di wilayah Cakung Barat
dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Volunteer Doctors terhadap 60 balita di wilayah tersebut
dan didapatkan data sbb; stunting 40%; gizi buruk 17%; gizi kurang 27%; gizi lebih 1,6%; kurus 26.7%;
sangat kurus 3.3%; overweight 3.3%.
Perlu ada penanggulangan secara serius terhadap berbagai permasalahan gizi tersebut.
Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang memang masih terlihat seperti anak-anak lain,
dapat beraktivitas ,bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai
kurus dan staminanya mulai menurun. Akan tetapi pada fase lanjut (gizi buruk), anak akan rentan
terhadap infeksi, penurunan skor tes IQ, penurunan perkembangn kognitif, penurunan integrasi
sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri, dan tentu saja
merosotnya prestasi akademik di sekolah. Hal tersebut jika dibiarkan tentu saja dapat menjadi
ancaman bagi bangsa ini, karena berpotensi menghasilkan penurunan kualitas dan produktivitas
sumber daya manusia.2

TUJUAN
Mengingat penyebab permasalahan gizi sangat kompleks, pengelolaan permasalahan gizi
memerlukan kerjasama yang komprehensif dari semua pihak. Bukan hanya dari pemerintah,
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melainkan juga dari pihak swasta, profesional, maupun masyarakat itu sendiri.3,4 Serangkaian
kegiatan/intervensi dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah melalui Puskesmas dan
Kelurahan Cakung Barat, pihak swasta yakni PT. United Tractors, Tbk., serta komunitas/gerakan
sosial Volunteer Doctors telah dilakukan salah satunya dengan menginisiasi terbentuknya warung
gizi di wilayah Cakung Barat. Inovasi kesehatan melalui inisiasi warung gizi ini diharapkan dapat
menjadi solusi atas permasalahan gizi di wilayah Cakung Barat, sekaligus menjadi motor dalam
memberdayakan kader gizi dari segi ekonomi, serta dapat memberikan kontribusi tambahan bagi
posyandu.

STRATEGI
Pengendalian permasalahan gizi buruk di Wilayah Cakung Barat dilakukan dengan
melibatkan kolaborasi antara pemerintah melalui Puskesmas dan Kelurahan Cakung Barat, pihak
swasta yakni PT. United Tractors, Tbk., serta komunitas/gerakan sosial Volunteer Doctors. Adapun
beberapa kegiatan/intervensi yang dilakukan melalui:
1. Analisis penyebab dan akar permasalahan gizi buruk di Wilayah Cakung Barat melalui
serangkaian kegiatan berupa diskusi kelompok terpimpin dan wawancara mendalam, baik itu
terhadap kader kesehatan, petugas puskesmas, ibu dengan anak gizi buruk, ibu dengan anak gizi
baik, serta observasi kunjungan rumah.
2. Edukasi kesehatan bagi kader kesehatan dan masyarakat, meliputi pentingnya ASI Eksklusif,
pembuatan MP ASI yang benar, pengetahuan tentang membentuk perilaku makan sehat anak,
serta pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu.
3. Inisiasi pembentukan warung gizi, meliputi aktivasi kader gizi, pelatihan pengolahan makanan,
serta pelatihan sociopreneur bagi kader gizi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah gizi disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung. Secara langsung permasalahan gizi dipengaruhi oleh penyakit dan kurangnya asupan
gizi secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan secara tidak langsung, permasalahan gizi
dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh anak yang kurang
memadai, kurang baiknya kondisi sanitasi lingkungan serta kurangnya ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga. Sementara, sebagai pokok masalah di masyarakat adalah rendahnya pendidikan,
kemiskinan, dan ketersediaan pangan.3
Adapun berdasarkan hasil analisis dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terpimpin,
serta observasi lapangan, maka didapatkan kesimpulan bahwa permasalahan gizi di wilayah Cakung
Barat penyebab langsungnya ialah kurangnya asupan gizi, sementara penyebab tidak langsungnya
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ialah pola asuh yang kurang baik dan lingkungan yang tidak sehat, dan adapun yang menjadi masalah
mendasarnya ialah dikarenakan faktor pendidikan rendah dari orang tua.

Gambar 1. Penyebab Gizi Buruk di Wilayah Cakung Barat

Langkah awal dalam penanggulangan permasalahan gizi yang ditemukan ialah dengan
mengatasi kegawatan yang ditimbulkannya, dilanjutkan dengan “frequent feeding” (pemberian
makan yang sering), dan pemantauan akseptabilitas diet (penerimaan tubuh terhadap diet yang
diberikan).2 Dalam mewujudkan upaya lanjutan tersebut secara optimal, maka diperlukan proses
pendampingan dan pemberian makanan tambahan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan
biasanya. Konsekuensi dalam melaksanakan upaya tersebut secara optimal ialah beban kerja kader
yang bertambah, serta kebutuhan makanan tambahan yang meningkat jumlahnya. Semua hal
tersebut tentunya memiliki implikasi pada kebutuhan dana yang bertambah. Dalam mendorong
kinerja dan motivasi kader dalam mensukseskan program, penelitian yang dilakukan oleh
Wirapuspita (2013) dan Wisnuwardani (2012) menunjukkan bahwa insentif berhubungan dengan
kinerja kader kesehatan.5,6 Oleh karena itu perlu adanya peningkatan keterampilan income
generating bagi kader kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pemberian makanan tambahan,
sekaligus pengalokasian insentif bagi kader kesehatan.2
Wirausaha sosial dengan konsep warung gizi diharapkan dapat menjadi solusi atas
permasalahan gizi di Wilayah Cakung Barat. Dengan adanya warung gizi, diharapkan kader
kesehatan dapat mengalokasikan dana sisa hasil usahanya untuk memberikan subsidi makanan
tambahan setiap harinya bagi balita binaan, mengalokasikan dana bagi insentif kader pelaksana, dan
mengalokasikan dana bagi pengembangan posyandu.
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Gambar 2. Aktivitas Pelaksanaan Warung Gizi di Wilayah Cakung Barat

Di Wilayah Cakung Barat telah di inisiasi 9 pos warung gizi. Dalam pelaksanaan warung gizi
pada rentang waktu Februari – Juni 2017 tercatat pelaksanaan warung gizi untuk seluruh pos warung
gizi berkisar sebanyak 10 kali hingga 42 kali berjualan. Metode pelaksanaan penjualan warung gizi
beragam, seperti berjualan keliling menawarkan pada setiap rumah yang memiliki balita, hingga
berjualan di warung yang dimiliki warga. Setiap kali pelaksanaan warung gizi, maka dilakukan
pemberian makanan tambahan gratis bagi balita binaan yang mengalami permasalahan gizi. Menu
warung gizi pun beragam, seperti bubur bayi, bubur sumsum, bubur kacang hijau, puding sehat, dsb.
Dalam pelaksanaan warung gizi pada rentang waktu Februari – Juni 2017 tercatat 4 warung gizi
dapat menghasilkan profit berkisar antara rentang Rp 100.000 – Rp 850.000. Inisiasi warung gizi ini
juga tentunya disertai dengan upaya pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada kader
kesehatan terkait sociopreneur dan pengolahan makanan, serta pemberian komunikasi, informasi,
dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemberian makan sehat dan pembentukan
perilaku makan sehat bagi anak.

SIMPULAN
Adanya warung gizi yang diinisiasi di Wilayah Cakung Barat cukup memberikan
perkembangan positif terhadap perbaikan gizi anak yang bermasalah di wilayah binaan masingmasing warung gizi, bahkan empat dari sembilan warung gizi yang terbentuk telah dapat
menghasilkan profit untuk mendorong kemandirian warung gizi tersebut.
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REKOMENDASI
Perlu adanya pembinaan berkelanjutan dari pihak Puskesmas Cakung Barat terhadap
warung gizi yang sudah terbentuk sekaligus melakukan koordinasi dalam menanggulangi
permasalahan gizi buruk melalui konsep balita binaan di setiap warung gizi. Inovasi pengendalian
permasalahan gizi melalui warung gizi ini sebaiknya terus diimplementasikan secara berkelanjutan
di wilayah Cakung Barat dan dapat diamati, ditiru, dan dimodifikasi di wilayah lain untuk mengurangi
angka permasalahan gizi di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “ Riset kesehatan dasar 2013”. Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan RI (2013).
Nency, Yetty, and Muhamad Thohar Arifin. "Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang." Majalah INOVASI
(2005): 61.
Azwar, Azrul. "Kecenderungan masalah gizi dan tantangan di masa datang." Disampaikan Pada Pertemuan
Advokasi Program Perbaikan Gizi Menuju Keluarga Sadar Gizi. Jakarta: Hotel Sahid Jaya (2004).
Krisnansari, Diah. "Nutrisi dan gizi buruk." Mandala of Health 4.1 (2010): 60-68.
Wirapuspita, Ratih. "Insentif dan Kinerja Kader Posyandu." KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat 9.1
(2014).
Wisnuwardani, Ratih Wirapuspita. "Insentif Uang Tunai dan Peningkatan Kinerja Kader Posyandu."
Kesmas: National Public Health Journal 7.1 (2012): 44-48.
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KECAMATAN KADARZI SEBAGAI LANGKAH PROMOSI KESEHATAN DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN GIZI DAN KIA DI KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN
PROPINSI ACEH

Mainora
Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen,Aceh
ABSTRAK
Kecamatan Kadarzi merupakan suatu kecamatan yang keluarga di dalam
masyarakatnya menerapkan perilaku sadar gizi (kadarzi), di mulai dari peran Camat yang
mendukung dengan kebijakan dan ibu camat selaku duta kadarzi yang menjadi role model
dalam penerapan perilaku kadarzi tersebut. Kecamatan Kadarzi ini menjadi langkah awal
promosi kesehatan dalam mendukung peningkatan Gizi dan KIA di kecamatan Simpang
Mamplam, Kabupaten Bireuen,Aceh. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan dan
advokasi kesehatan melalui peran pemangku kepentingan dan lintas sektor di suatu wilayah
Hasil dari kegiatan ini menunjukan peningkatan capaian program gizi dan KIA di
antaranya yang paling menunjukan angka yang signifikan sebelum dan sesudah kegiatan
adalah cakupan pemberian ASI Ekslusif meningkat dari 41,4 % menjadi 70,18 %, hal ini
sejalan dengan teori Lawrence green yang menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang
membentuk perilaku kesehatan dan satu di antaranya adalah Reinforcing Factors (faktor
pendorong atau penguat ) yang merupakan faktor yang mendorong atau yang memperkuat
terjadinya perilaku dengan adanya peran pemerintah,tokoh masyarakat yang menjadi
panutan termasuk juga adanya undang – undang dan kebijakan yang mendukung. Demikian
hal nya di kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen,Aceh pada bulan Mei 2016 lalu
segenap unsur pemerintah dan masyarakatnya telah berkomitmen untuk mendukung dan
berperilaku sadar gizi.
Kata kunci : Keluarga sadar gizi

PENDAHULUAN
Berlatar belakang UN Summit untuk adopsi Agenda Pembangunan Pasca-2015 sekaligus
Sidang Umum PBB ke-70 di New York, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah
menyelenggarakan side-event resmi bertema “Food Security, Nutrition, and Health: Harnessing
Multi-sectoral Partnerships for the Post-2015 Development Agenda”, untuk membahas hubungan
peningkatan status gizi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menentukan peran tiap
pemangku kepentingan dalam meningkatkan ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. beban masalah
gizi harus dilihat sebagai tantangan pembangunan.
Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah dan
mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut KADARZI apabila telah
berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal dengan:
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a. Menimbang berat badan secara teratur.
b. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur enam bulan (ASI
eksklusif).
c. Makan beraneka ragam.
d. Menggunakan garam beryodium.
e. Minum suplemen gizi sesuai anjuran.
Untuk mewujudkan perilaku KADARZI, sejumlah aspek perlu dicermati. Aspek ini berada di
semua tingkatan yang mencakup 1) tingkat keluarga, 2) tingkat masyarakat, 3) tingkat pelayanan
kesehatan, dan 4) tingkat pemerintah. Di tingkat keluarga, aspek tersebut adalah i) pengetahuan
dan keterampilan keluarga dan ii) kepercayaan, nilai dan norma yang berlaku. Sementara, di tingkat
masyarakat yang perlu diperhatikan sebagai faktor pendukung perubahan perilaku keluarga, adalah
i) norma yang berkembang di masyarakat dan ii) dukungan pemangku kepentingan (stakeholders)
yang mencakup eksekutif, legislatif, tokoh agama/masyarakat. Di tingkat pemerintahan mencakup
adanya kebijakan pemerintah yang mendukung dan pelaksanaan kebijakan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hal tersebut penulis yang merupakan pengelola program gizi
di Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen berinisiatif menciptakan program pemberdayaan
masyarakat yaitu Kecamatan Kadarzi di Kabupaten Bireuen.
TUJUAN
a. Meningkatakan Perilaku Masyarakat Untuk Menimbang berat badan secara teratur.
b. Meningkatkan Perilaku Masyarakat Untuk Memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sejak
lahir sampai umur enam bulan (ASI eksklusif).
c. Meningkatkan Perilaku Masyarakat Untuk Makan beraneka ragam.
d. Meningkatkan Perilaku Masyarakat Untuk Menggunakan garam beryodium.
e. Meningkatkan Perilaku Masyarakat Untuk Minum suplemen gizi sesuai anjuran.
f. Menurunkan Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang
g. Menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi
STRATEGI
1. Advokasi ke Camat
2. Sosialisasi ke pihak Puskesmas Simpang Mamplam
3. Pembinaan bersama lintas sektor

KEGIATAN
1. Pembuatan SK Gampong Kadarzi dari Camat
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2. Pembinaan Gampong Kadarzi oleh lintas sektor
3. Promosi penggunaan Garam Beriodium oleh Camat
4. Melantik Duta Kadarzi Kecamatan yaitu Ibu Camat yang selalu bertugas mempromosikan
Perilaku Kadarzi
5. Pemberian Sertifikat kepada kelaurga dengan perilaku Sadar Gizi Terbaik
6. Pencanangan Oleh Kadinkes Aceh dan Bupati Bireuen & Penandatanganan Komitmen Bersama
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari berbagai kegiatan yang telah di lakukan dapat di lihat dari :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat (D/S) dari 70,86 % pada bulan April 2016 menjadi 80,98 %
pada bulan Juli 2017
2. Meningkatnya cakupan pemberian ASI Ekslusif 41,4 % pada bulan April 2016 menjadi 70,18 %
pada bulan Juli 2017
3. Meningkatnya cakupan pemberian tablet fe pada ibu hamil dari 23,84 % pada bulan April 2016
menjadi 94,45 % pada bulan Juli 2017
4. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang menggunakan garam beriodium dari 25,77 %
pada bulan April 2016 menjadi 45,31 % pada bulan Juli 2017
Dari hasil di atas dapat dilihat adanya peningkatan cakupan walaupun tidak semua
peningkatanya signifikan, meningkatnya cakupan program Gizi dan KIA tersebut terjadi karrena
perubahan perilaku masyarakat dan hal ini sesuai dengan teori Lawrence Green yang menjelaskan
ada tiga faktor pembentuk perilaku, dimana salah satunya adalah Reinforcing Factors (faktor
pendorong atau penguat ) yang merupakan faktor yang mendorong atau yang memperkuat
terjadinya perilaku dengan adanya peran pemerintah, tokoh masyarakat yang menjadi panutan
termasuk juga adanya undang – undang dan kebijakan yang mendukung. Demikian hal nya di
kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, Aceh pada bulan Mei 2016 lalu segenap unsur
pemerintah dan masyarakatnya telah berkomitmen untuk mendukung dan berperilaku sadar gizi.
SIMPULAN
Dengan adanya komitmen bersama masyarakat dan lintas sektor serta peran Camat yang
antusias dapat menyukseskan perilaku sadar gizi di masyarakat.
REKOMENDASI
Pembentukan Kecamatan Kadarzi menjadi langkah awal sebuah kewajiban bersama
pemerintah Kecamatan dan masyarakat agar menerapkan perilaku Sadar Gizi di wilayahnya,
Kecamatan Kadarzi dapat di kembangkan dan di lakukan di kecamatan lain agar dapat mengurangi
masalah gizi dan KIA.
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BAGAIMANA KABAR KADER POSYANDU SAAT INI?
Riza Hayati Ifroh1, Edy Gunawan2, Nur Rohmah3
Departemen Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unv. Mulawarman
2
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
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ABSTRAK
Kader posyandu merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam
membantu upaya pelayanan kesehatan. peran kader posyandu sebagai motor penggerak
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan gizi keluarga telah menjadi sebuah
proses yang menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik kader posyandu saat ini,
tingkat pengetahuan dan partisipasi kader posyandu dalam meningkatkan perilaku hidup
bersih sehat masyarakat, tingkat keikutsertaan kader dalam pelatihan kesehatan, dan
dukungan yang diterima kader dari lembaga terkait.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatoris.
Pengumpulan data menggunakan instrument berupa angket yang dilakukan dengan teknik
self administered. Responden pada penelitian ini berjumlah 115 kader posyandu yang
berasal dari Balikpapan, Berau, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu,
Panajam Paser Utara, Paser dan Samarinda.
Hasil penelitian adalah (1) 30% kader posyandu memiliki pengalaman sebagai kader
posyandu selama lebih dari 11 tahun, (2) Skor pengetahuan rata-rata kader adalah 80.35,
(3) Masih terdapat 68.7% kader yang tidak pernah mengikuti pelatihan bidang kesehatan,
(4) 93.9% motivasi kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu adalah untuk membantu
masyarakat, (5) Dukungan tokoh masyarakat 65.2% dianggap baik oleh kader, (6) 40.9%
kader tidak pernah mendapatkan penghargaan maupun imbalan selama kurang lebih 3
tahun terakhir, (7) 88% kader melaksanakan kegiatan posyandu dengan baik. Perlu
dilakukan pelatihan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna sebagai
penambah pemahaman dan keterampilan kader dalam upaya meningkatkan pola PHBS
masyarakat di Kalimantan Timur, serta dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Kalimantan
Timur guna meningkatkan perhatian kepada para motor penggerak kesehatan di tingkat
masyarakat.
Kata Kunci: Kader, Posyandu, Pelatihan, Dukungan, PHBS

PENDAHULUAN
Kader posyandu merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam membantu
upaya-upaya pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat. Lopez, dkk (2004) menjelaskan bahwa
kader posyandu merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam membantu upaya
pelayanan kesehatan. Peluang ini kiranya dapat menjadi jalan keluar dalam upaya pengendalian
konsumsi rokok di masyarakat. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariani dan Ira
(2015) menjelaskan bahwa program yang berjudul “Kader Posyandu Peduli Anak” yaitu pencegahan
kekerasan seksual terhadap anak, mampu membuat kader berperan secara efektif dalam
menyadarkan masyarakat dan menyebarluaskan informasi yang benar tentang pentingnya
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mencegah anak dari tindak pelecehan seksual di lingkungannya khususnya pada aspek
pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat. (3)
Wibowo, dkk (2013) berpendapat bahwa upaya memberdayakan masyarakat tersebut
menciptakan rasa saling menghargai dan menguntungkan, refleksi kritis, kegiatan partisipasi
berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan azas
kesetaraan khususnya pada bidang kesehatan. salah satunya kader posyandu, maka telah terjadi
sebuah proses yang menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Kalimantan Timur sebagai
salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 10 Kabupaten atau Kota dengan total jumlah
penduduk yaitu sebesar 3.426.638 jiwa (BPS Kalimantan Timur, 2015). Adapun jumlah posyandu
yang tercatat pada Profil Kesehatan Kalimantan Timur berjumlah 4.192 unit dan terdiri dari kaderkader penggerak masyarakat untuk hidup bersih sehat. Jumlah kader dan posyandu yang besar
tersebut dinilai menjadi urgensi dilakukannya penelitian mengenai keadaan kader posyandu saat
ini.(2) Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan rencana strategis
peningkatan kapasitas dan peran kader dalam menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat di
Kalimantan Timur.

TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik kader posyandu saat ini
berupa tingkat pengetahuan dan partisipasi pelaksanaan posyandu dan perilaku hidup bersih sehat
(PHBS) di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keikutsertaan
kader dalam pelatihan kesehatan, serta mengidentifikasi dukungan yang diterima oleh para kader
posyandu dari lembaga terkait.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatoris, selain itu
pengumpulan data menggunakan instrument berupa angket yang dilakukan dengan teknik selfadministered. Responden pada penelitian ini berjumlah 115 kader posyandu yang berasal dari
Balikpapan, Berau, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Panajam Paser Utara,
Paser dan Samarinda. Teknik penentuan jumlah subjek penelitian ini menggunakan metode non
probability sampling yaitu convenience sampling.
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HASIL
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Karakterisitik responden
Variabel

Jenis kelamin kader
- Laki-laki
- Perempuan
Kabupaten/kota
- Samarinda
- Balikpapan
- Kutai Kartanegara
- Penajam Paser Utara
-Berau
- Kutai Timur
- Paser
- Bontang
- Mahakam Ulu
Pendidikan terakhir
- Perguruan tinggi
- Tamat SMA
- Tamat SMP
- Tamat SD
- Tidak sekolah
Lama menjadi kader
- kurang dari 3 tahun
- 3-5 tahun
- 6-8 tahun
- 9-11 tahun
- lebih dari 11 tahun

Jumlah
(N=115)

Persentase
(%)

1
114

0.87
99.13

35
10
10
10
10
10
10
10
10

30.43
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67
8.67

15
65
22
9
4

13.04
56.52
19.13
7.83
3.48

13
30
18
15
39

11.30
26.1
15.65
13.04
34

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 99.13% kader yang menjadi responden adalah
perempuan dengan persentase terbanyak berasal dari Samarinda yaitu sebesar 30.43%. selain itu,
dapat dilihat bahwa 56.52% responden menamatkan pendidikan SMA sebagai pendidikan terakhir.
Sehingga hampir dari keseluruhan kader dapat membaca dan menulis. Mantra dalam Notoatmodjo
(2003) menjelaskan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku
seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam
pembangunan.

(8)

Sehingga dalam hal ini tingkat pendidikan kader dapat mempengaruhipola

perilaku sekaligus kesadaran untuk mengajak masyarakat di Kalimantan Timur untuk memiliki pola
perilaku sehat. Lama kader bertugas menjadi kader diketahui bahwa 34% kader telah menjadi kader
lebih dari 11 tahun hal ini menegaskan bahwa semakin lama kader menjadi kader maka kemampuan
dan pengalamannya dalam menjalankan posyandu lebih banyak sehingga diharapkan kader
tersebut dapat memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kader yang memiliki masa kerja lebih
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muda. Berdasarkan hasil tersebut Soekanto (2002) menambahkan bahwa seseorang yang memiliki
pemikiran kritis terhadap sesuatu hingga membuat pengetahuannya bertambah, akan tetapi
pengalaman tersebut mungkin hanya untuk dicatat dan diingat saja. Sehingga semakin lama
pengalaman kader bekerja di masyarakat maka semakin diingat pula informasi yang diberikan dan
hal tersebut akan memudahkan para kader dalam berkomunikasi. (10)

Gambar 1. Pengetahuan kader
Berdasarkan penilaian tingkat pengetahuan kader diketahui bahwa 60% kader memiliki
tingkat pengetahuan yang baik, dengan skor pengetahuan rata-rata kader adalah 80.35. beberapa
aspek pengetahuan yang dinilai adalah istilah-istilah pada kartu menuju sehat (KMS), jumlah
pelaksanaan hari buka posyandu informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang benar, jenis
dan kualifikasi posyandu, imunisasi balita, asi eksklusif dan manfaat tablet Fe.
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Gambar 2. Pelatihan yang Pernah Diikuti

Pada gambar 2 mengenai pelatihan yang pernah diikuti oleh kader, diketahui bahwa
pelatihan pengisian KMS dan Buku Kesehatan Ibu Anak memiliki persentase tertinggi yaitu 64.3%
dan teknik penyuluhan sebesar 47.8%. diharapkan melalui keikutsertaan kader dalam pelatihan
tersebut dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan kader sehingga informasi tersebut dapat
disebarluaskan kepada masyarakat.

Gambar 3. Dukungan terhadap kader

Pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa dukungan tenaga kesehatan terhadap kader
memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 67.8% dimana dukungan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan kepada kader dinilai sangat baik berupa pemberian informasi kesehatan, media informasi
bagi masyarakat serta bimbingan dalam tatalaksana program perilaku bersih dan sehat kepada
masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat 65.2% dianggap baik oleh kader contoh ketua RT, RW dan
pihak kelurahan di wilayah kerja posyandu. Bantuan yang diberikan berupa akses dan fasilitas di
lingkungan posyandu yaitu tempat pelaksanaan posyandu serta dukungan dalam menghimbau
masyarakat untuk melaksanakan upaya-upaya perilaku hidup bersih dan sehat. Peran PKK sendiri
mendapat penilaian 48.7% baik oleh para kader di wilayah Kalimantan Timur, dimana kader
posyandu masih tetap mengharapkan perhatian yang lebih dari PKK. Dukungan masyarakat dinilai
baik oleh kader yaitu sebesar 59.1% dimana masyarakat secara aktif mendengar dan menerapkan
himbauan para kader dalam upaya PHBS rumah tangga.
Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Pamungkas (2015) yang menyebutkan bahwa
aktivitas komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam kelompok masyarakat berhubungan nyata
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dengan tingkat keberdayaan kader pada aspek kognitif, afektif dan konatif dalam mempengaruhi
masyarakat.(9) Hadiyanto (2001) juga menambahkan bahwa budaya komunikasi masyarakat desa
pada umumnya masih didominasi budaya komunikasi sosial tradisional yang lebih mengutamakan
komunikasi tatap muka atau interpersonal communication yang ditandai
dengan frekuensi dan intensitas kontak interpersonal. Kementerian Kesehatan dalam Muhaimin
(2016) menerangkan bahwa peran kader dalam masyarakat adalah menggerakkan masyarakat,
penyuluhan dan pemantauan khususnya pada pola perilaku sehat masyarakat.
Pada aspek penghargaan yang telah diterima kader posyandu selama kurang lebih 3 tahun
terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Penghargaan 3 tahun terakhir

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa 40.9% kader tidak pernah mendapatkan
penghargaan maupun imbalan selama kurang lebih 3 tahun terakhir, sedangkan 59,1% kader
menjelaskan bahwa pernah mendapatkan penghargaan berupa piagam atau sertifikat (56.6%),
hadiah berupa barang (23.5%), dan uang (27%). Penelitian ini juga menenrangkan bahwa 93.9%
motivasi kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu adalah untuk membantu masyarakat
sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang upaya hidup sehat
melalui kader

SIMPULAN
Kader posyandu dapat menjadi agen penggerak perubahan perilaku merokok masyarakat di
tingkat rumah tangga perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen di masyarakat.
Peningkatan kapasitas, kompetensi, keterampilan, penghargaan, dan motivasi perlu dilakukan guna
menyongsong kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis khususnya di Kalimantan Timur.
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REKOMENDASI
Beberapa rekomendasi yang dapat menjadi saran serta masukan guna tercapainya tujuan
kesehatan masyarakat melalui kader berdaya yaitu:
1. Kompetensi, yaitu peningkatan kapasitas, kompetensi dan wawasan kader tentang informasi
kesehatan secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota serta akademisi
bidang kesehatan di wilayah Kalimantan Timur.
2. Komunikasi, yaitu dengan meningkatkan kemampuan kader dalam berkomunikasi dan
penyampaian informasi kesehatan dengan baik berdasarkan kondisi geografis dan ciri-ciri
masyarakat lokal.
3. Komitmen, sinergitas dan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian kepada kader
posyandu dalam bentuk penghargaan materiil dan non materiil.
4. Kerjasama, pentingnya membangun kerjasama lintas sektor dalam pengembangan peran
posyandu dan kader dengan pendekatan Whole of Government.
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ABSTRAK
Cakupan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia masih rendah. Cakupan ASI Eksklusif
Kabupaten Jeneponto adalah yang paling rendah di Sulawesi Selatan yaitu 20,57% pada
tahun 2012. Menurut WHO, masyarakat dapat menjadi mitra dalam studi the Global
Strategy for Infant and Young Child Feeding. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah
untuk menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberian ASI
Eksklusif di Wilayah kerja Puskesmas Arungkeke Kabupaten Jeneponto.
Jenis penelitian ini adalah mix metodologi. Pendekatan Kuantitatif dilakukan pada
Tahap 1 untuk menilai perilaku pemberian ASI Eksklusif terhadap 104 responden serta
strategi kualitatif untuk menggali informasi dengan teknik wawancara mendalam dan Focus
Group Discussion (FGD) tentang penyebab kegagalan ASI Eksklusif, kemudian dilakukan
perencanaan kegiatan bersama masyarakat. Tahap 2 digunakan studi kuantitatif untuk
menilai pengaruh pelatihan bagi kelompok masyarakat.
Dari survey diperoleh 88,5% tingkat pengetahuan cukup, sikap positif sebanyak
68,3%, 41,3% praktik pemberian ASI Eksklusif, dan 52,9% partisipasi masyarakat rendah.
Hasil FDG 1 ditemukan prioritas masalah yaitu kegagalan ASI Eksklusif dikarenakan faktor
budaya negatif, hasil FGD2 ditemukan determinan prioritas masalah, hasil FGD 3 adalah
ditentukan alternatif penyelesaian masalah yaitu dibentuknya kelompok warga peduli ASI.
Penelitian dilanjutkan dengan pemberian pelatihan kepada kelompok warga peduli ASI yang
telah terbentuk. Setelah pelatihan ditemukan adanya peningkatan tingkat pengetahuan
peserta sebelum dan sesudah pelatihan pemberian ASI Eksklusif dari 73,3% menjadi 93,3%.
Selanjutnya, kelompok ini membantu ibu hamil dan menyusui di lingkungan tempat tinggal
mereka. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendampingan ibu
hamil dan menyusui sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi program serupa
lainnya.
Kata Kunci: ASI Eksklusif, pemberdayaan masyarakat

LATAR BELAKANG
World Health Organization (WHO) merekomendasi ASI eksklusif menjadi 6 bulan (Kramer et
al., 2002). Dari 6,9 juta balita yang dilaporkan tewas secara global pada tahun 2011, sekitar 1 juta
jiwa bisa diselamatkan dengan ASI eksklusif (WHO,2012 dalam (Iddrisu, 2013). ASI eksklusif
mengurangi risiko kematian neonatal, kekebalan dari kolostrum, melindungi paparan pathogen
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infeksius, mematangkan kemampuan usus dan sistem kekebalan tubuh, serta mencegah hipotermia
(Alive and Thrive, 2010). Bayi yang tidak ASI ekslusif lebih berisiko 4 kali lipat terkena ISPA (Solomon,
2010) dan memberikan ketahanan hidup hingga 99 % (Nurmiati and Besral, 2008).
Target cakupan pemberian ASI Eksklusif (AE) pada tahun 2010 sebesar 80% (Minarto, 2011).
Hasil SDKI 2007 menunjukkan cakupan ASI Ekslusif mengalami kenaikan menjadi 42% pada tahun
2012. Dari laporan dinas kesehatan provinsi di Indonesia tahun 2013, sebaran cakupan pemberian
ASI Ekslusif pada bayi sebesar 54,3%. Cakupan ASI Eksklusif Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 66,5%
(Infodatin, 2013). Sejak 2008-2012 cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Jeneponto sangat jauh dari
standar nasional. Bahkan menjadi kabupaten yang paling rendah cakupan ASI Ekslusif di Sulawesi
Selatan yaitu 20,57% (tahun 2012). Tahun 2013 menunjukkan kenaikan menjadi 67,66%. Wilayah
kerja Puskesmas Arungkeke dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan memiliki angka cakupan
terendah di Kabupaten Jeneponto (63,3%).
Alasan kegagalan ASI eksklusif: tidak memadainya keterampilan menyusui (Smith et al.,
2012), status pekerjaan ibu (Al-Sahab et al., 2010), rencana menyusui, (Dozier et al., 2012). Faktor
keluarga dan ekonomi (Solomon, 2010), dukungan sosial (Henry et al., 2010), dan faktor budaya
(Fikawati and Syafiq, 2009). Di Jeneponto, kurangnya pemahaman keluarga mengenai ASI dan
manfaatnya mengakibatkan keluarga tidak mampu memberikan dukungan sosial terhadap
pelaksanaan ASI Eksklusif (Fadjriah et al., 2013). Untuk itu penelitian ini dilakukan sebagai bentuk
pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada rekomendasi The Global Strategy for Infant and
Young Child Feeding dikembangkan oleh WHO dan UNICEF dimana merupakan tindakan kesehatan
baik untuk saat ini dan masa depan dalam meningkatkan praktik pemberian makan bayi di seluruh
dunia. Strategi ini juga termasuk intervensi berbasis masyarakat untuk mempromosikan dan
mendukung bayi dan balita sebagai sasaran operasional baru.

METODE
Jenis penelitian ini adalah mix methodology yang dibagi dalam 3 tahap. Pertama dilakukan
penilaian perilaku pemberian ASI Eksklusif ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan secara kuantitatif
dengan besar sampel 104 ibu yang dipilih secara simple random sampling. Tahap Kedua dilakukan
proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam beberapa persiapan antara lain, persiapan
pertama adalah FGD 1 dilakukan untuk menentukan prioritas masalah dari kegagalan pemberian ASI
Eksklusif. FGD 2 untuk menentukan determinan dari prioritas masalah yang diperoleh pada FGD 1,
dan FGD 3 dilakukan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah. Tahap Ketiga adalah
Implementasi kegiatan dari alternative pemecahan masalah yang telah ditentukan yaitu berupa
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pembentukan kelompok warga peduli ASI serta pelatihan terhadap anggota dari Warga Peduli ASI
yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam pemberian ASI Eksklusif.

HASIL
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik dan perilaku pemberian
ASI eksklusif Ibu Menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Arungkeke Tahun 2015
Karakteristik Ibu
n = 104
Kelompok Umur Ibu (tahun)
< 20
5
20 -24
15
25 -29
31
30 – 34
40
35 -39
11
≥ 40
2
Pendidikan Ibu
Tidak Pernah Sekolah
8
Tidak Tamat SD
1
SD
48
SMP/Sederajat
31
SMA/ Sederajat
11
DII/ DIII
2
S1
3
Pemberian ASI Eksklusif
Tidak ASI Eksklusif
61
ASI Eksklusif
43
Tingkat Pengetahuan tentang ASI Eksklusif
Kurang
12
Cukup
92
Sikap terhadap ASI Eksklusif
Kurang Mendukung
33
Mendukung
71
Dukungan Masyarakat
Kurang Mendukung
61
Mendukung
43
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Rendah
55
Sedang
45
Tinggi
4

%
4,8
14,4
29,8
38,5
10,6
1.9
7,7
1,0
46,2
29,8
10,6
1,9
2,9
58,7
41,3
11,5
88,5
31,7
68,9
58,7
41,3
52,9
43,3
3,8

Dari tabel terlihat, paling banyak ibu berusia 30-34 tahun (38,5%) dengan tingkat pendidikan
yaitu lulus SD (46,2%). Lebih banyak ibu yang tidak memebrikan ASI Eksklusif kepada bayinya yaitu
sebanyak 61 ibu (58,7%), Dominan ibu telah memiliki pengetahuan yang cukup baik yaiu 92 ibu
(88,5%) namun lebih banyak memiliki sikap negatif yaitu 71 ibu (68,7%). Selanjutnya paling banyak
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ibu yang kurang mendapat dukungan masyarakat yaitu 61 ibu (58,7%) dan tingkat partisipasi
masyarakat yang rendah sebesar 52,9%).

Tabel 2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tingkatan tokoh masyarakat baik
pemerintah maupun non pemerintah yang dalam hal ini sebagai stakeholder. Antara lain yaitu
kepala puskesmas dan petugas gizi, promkes bidan koordinator dan bidan Desa, Camat beserta staf,
Ketua PKK dan anggota, Kepala desa/ sekretaris, Kepala dusun, Tokoh masyarakat, para kader Desa,
para dukun serta ibu hamil dan ibu menyusui. Hadir pula pada kegiatan ini adalah petugas gizi dari
dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan dimana
permasalahan yang dibahas pada bulan sebelumnya, kemudian dibahas pada bulan berikutnya
sekaligus membahas perencanaan kegiatan sebagai pemecahan permasalahan pada bulan
berikutnya.

Table 3. Pengetahuan peserta sebelum dan setelah pelatihan pemberian ASI Eksklusif

Cukup

Kelompok Perlakuan
Ekperimen
Kontrol
n
%
n
%
11
73,3
4
26,7

Kurang

4

Pengetahuan
Pre-test

54

26,7

11

73,3
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Post-test

Cukup

14

93,3

6

40,0

Kurang

15

6,7

9

60,0

15

100

15

100

Total

Dari data terlihat bahwa pada kelompok eksperimen terdapat 11 orang (73,3%) yang
memiliki pengetahuan cukup sebelum diberikan pelatihan, dan meningkat menjadi 14 orang
(93,3%) setelah diberi pelatihan.
PEMBAHASAN
The Global Strategy for Infant and Young Child Feeding adalah pendekatan komprehensif.
Strategi Global memberikan perhatian yang meningkat untuk ASI dan makanan tambahan yang
dikembangkan oleh WHO dan UNICEF dengan partisipasi yang luas dari pemerintah dan
stakeholders lainnya, merupakan blueprint untuk tindakan kesehatan baik untuk saat ini dan masa
depan dalam meningkatkan praktik pemberian makan bayi diseluruh dunia (WHO, 2003). Penelitian
ini melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, proses dan penentuan alternatif tindakan
pemecahan masalah.
Sebelum dilakukan persiapan pemberdayaan masyarakat, peneliti melakukan observasi dan
pengumpulan data awal. Hasil penilaian awal menunjukkan bahwa masih banyak ibu yang tidak
memberikan ASI Eksklusif yaitu sebanyak 61 bayi (58,7%) dan masih di bawah standar minimal
(80%). Sebanyak 25% ibu telah memberi makanan tambahan (biskuit, bubur sun/ beras, pisang,
papaya), 26,9% memberikan susu fomula dan sebanyak 37,5% memberikan air putih untuk bayinya.
Sebagaimana defenisi pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa
tambahan cairan lain dan tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit,
bubur nasi, dan tim (Roesli, 2005).
Pemberian ASI Eksklusif di daerah ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di Puskesmas
Telaga Biru (30,4%) namun lebih rendah dibandingkan dengan di Puskesmas Mongolato sebesar
69,6% (Adam et al., 2012). Untuk Tingkat partisipasi lebih banyak ditemukan masyarakat dengan
tingkat partisipasi yang rendah yaitu 52,9%. Menurut Asia Development Bank tingkat partisipasi
(Huraerah, 2008) antara lain yaitu sosialisasi, Konsultasi, Kolaborasi, dan Pemberdayaan/kendali.
Secara umum tingakatan partisipasi yaitu memberikan informasi, konsultasi, pengambilan
keputusan bersama, bertindak bersama, memberi dukungan (Aprilia Theresia, 2014). Namun
ditemukan bahwa sebagian besar ibu tidak pernah memberi pendapat terkait ASI Eksklusif dan
bantuan tenaga dalam program ASI eksklusif (92,3%). Dari hasil penelitian awal ini, data selanjutnya
dsosialisasikan dan dikonfirmasi kepada tokoh masyarakat dan aparat desa tentang kondisi perilaku
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pemberian ASI Eksklusif di lokasi tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan baik
perilaku pemberian AE disana untuk selanjutnya ditanggapi dan diberi masukan sebagai referensi
tambahan data awal.
Setelah memahami dengan baik permasalahan kemudian didiskusikan tentang hal yang
menjadi prioritas dari permasalahan kegagal pemberian AE tersebut. Dan ditemukan bahwa
prioritas kegagalan AE adalah masalah partisipasi masyarakat yang rendah. Selanjutnya bersama
masyarakat ditelusuri determinan dari partisipasi masyarakat yang rendah maka ditemukan bahwa
penyebab rendahnya partisipasi masyarakat adalah adalah belum adanya pemberian pendidikan
dan informasi tentang manfaat AE terutama hal yang berkaitan dengan budaya dalam pemberian
AE. Budaya yang dimaksudkan disini antara lain kebiasaan, nilai, kepercayaan yang masih dilakukan
oleh masyarakat terkait dalam pemberian AE yang ternyata sebagai penyebab gagalnya pemberian
AE di daerah ini. Untuk itu solusi yang ditawarkan selanjunya adalah membentuk kelompok warga
yang memberi perhatian terhadap ibu hamil dan menyusui dalam pemberian AE. Kelompok warga
ini merupakan perwakilan dari setiap desa yang ada di kecamatan ini yang memiliki kepedulian
dalam hal asi dan menyusui. Yang diperkuat dengan penandatanganan komitmen untuk mendukung
pemberian ASI Eksklusif. Namun demikian selanjutnya disadari bahwa kelompok ini belum memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk itu masyarakat merasa perlu untuk diadakakan pelatihan untuk kelompok ini terutama yang
pelatihan yang berkaitan dengan budaya Makassar dalam pemberian ASI.
Terbentuk Kelompok Warga Peduli ASI yang selanjutnya diberi nama Tau Maling- Maling Ri
ASI. Selain pemberian dukungan kepada ibu hamil dan menyusui kelompok ini diharapkan memilki
bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih agar mampu memberikan informasi yang
bermanfaat bagi ibu hamil dan menyusui di linngkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu
disepakati bahwa diperlukan pelatihan tentang pemberian ASI EKsklusif untuk kelompok warga yang
telah terbentuk tersebut.
Pelatihan yang dilakukan selama 2 hari dengan materi yang sebelumnya telah dimodifikasi
dan didiskusikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat antara lain
yaitu faktor budaya dalam pemberian AE.
Sebelum dan setelah dilakukan pelatihan maka dilakukan penilaian untuk mengukur
perubahan yang terjadi. Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa peningkatan pengetahuan yang
lebih banyak terjadi pada kelompok eksperimen (20%) dibandingkan kelompok control (13,3%).
Dimana peningkatan pengetahuan yang paling banyak terjadi adalah tentang Diare pada bayi jika
diberi makanan tambahan, dan tentang vitamin dan mineral sebagai cairan lain selain ASI yang boleh
diberikan. Peningkatan pengetahuan yang terjadi dapat dikarenakan oleh metode ceramah yang
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disertai janya jawab. Selain itu beberpa informasi baru pertama kali diperoleh oleh peserta
pelatihan. Peserta sangat aktif dan interaktif dengan materi yang disampaikan, terlihat dari
banyaknya peserta yang bertanya. Selain merupakan hal baru, materi juga banyak berkaitan dengan
budaya daerah setempat.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rika, 2008) Bahwa metode pendidikan kesehatan
dengan penyuluhan (ceramah) dapat meningkatkan pengetahuan diketahui setelah dilakukan posttest dibandingkankan dengan pengetahuan pre-test. Dalam penelitian Bart (1994), mengatakan
bahwa prilaku yang dilakukan atas dasar pengetahuan akan lebih bertahan lama dari pada prilaku
yang tidak didasari dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan
masyarakat terutama dalam hal pemberian Asi ekslusif sampai 6 bulan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Perlu dilakukan pelatihan untuk peningkatan keterampilan warga dalam pemberian ASI
Eksklusif.
2. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendampingan ibu hamil dan
menyusui sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi program serupa lainnya
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ABSTRAK
Kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia cukup tinggi. Hal ini
akan berpotensi meningkatkan masalah kesehatan mental pada korban perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang respon perempuan
yang mengalami KDRT di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus dilakukan pada 8 perempuan korban KDRT di Kabupaten Buleleng.
Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam pada korban KDRT yang
tercatat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Buleleng ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaungi masalah
perempuan dan anak tersebut pada periode waktu Januari-Maret 2017. Analisis data secara
tematik dan disajikan secara naratif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa respon korban KDRT berupa respon emosional
(malu, takut, pasrah, diam, merasa bersalah, kecemasan, mengalah, stress dan depresi),
respon kognitif (keluhan psikosomatik dan perasaan tidak berdaya), dan dampak kesehatan
mental seperti stress, depresi yang berkepanjangan dan keinginan untuk bunuh diri.
Respon emosional dan respon kognitif pada korban KDRT bervariasi bentuknya.
Diperlukan layanan support group di lembaga P2TP2A maupun Puskesmas. Adanya layanan
support group ini akan memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan kesehatan
mental ataupun psikis korban KDRT. Korban KDRT akan merasa lebih aman dan nyaman, bisa
partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah, lebih trampil, serta lebih percaya diri dalam
menyelesaikan masalah kekerasan rumah tangga yang dihadapinya.
Kata kunci: respon, dampak kesehatan mental, korban KDRT, layanan support group,
Buleleng Bali

PENDAHULUAN
Laporan tahun 2013 dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, menunjukkan
bahwa 42% perempuan mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual oleh suami mereka.1 Hasil
penelitian tahun 2013 oleh WHO tentang kekerasan terhadap perempuan didapatkan prevalensi
global sebesar 29,8% perempuan di Amerika mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual
oleh suami mereka sedangkan 71% perempuan di Ethiopia mengalami kekerasan fisik dan atau
kekerasan seksual oleh suami mereka.2
Data kasus KDRT di Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan fisik menempati
peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30%
atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607 kasus, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.3 Bali
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sebagai salah satu daerah yang terdapat di Indonesia tidak luput dari kasus KDRT, jumlah kasus KDRT
berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sebagai berikut tahun 2015 terdapat
158 kasus, tahun 2016 terdapat 419 kasus, dan tahun 2017 (bulan Januari-Juli) terdapat 85 kasus.3,4
Hasil penelusuran data di Kantor P2TP2A Kabupaten Buleleng didapatkan data kasus KDRT adalah
sebagai berikut tahun 2013 terdapat 67 kasus, tahun 2014 terdapat 70 kasus, tahun 2015 meningkat
hampir dua kali lipat menjadi 125 kasus, sedangkan bulan Januari-Juli 2016 tercatat terdapat 63
kasus.
KDRT berdampak buruk terhadap korban baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dampak KDRT terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah gangguan fisik, gangguan
kesehatan reproduksi, dan gangguan mental.5 Pada tahun 2014 di Jakarta perempuan korban KDRT
ditemukan mengalami gangguan kesehatan jiwa sebanyak 90%.6 Hasil penelitian di beberapa
Negara melaporkan tanda-tanda/respon psikologis yang utama yang ditemukan pada perempuan
yang mengalami kekerasan adalah kecemasan, kebencian, takut, marah, malu, merasa bersalah,
masalah psikosomatik hingga depresi serta semua berharap perubahan pada suami.7,8,9,10 Respon
sangat penting untuk dapat diketahui karena respon merupakan suatu tanggapan, tingkah laku atau
sikap terhadap rangsangan/masalah tertentu yang berkaitan dengan keadaan mental individu.
Respon yang sudah diketahui secara jelas akan dapat merumuskan upaya intervensi agar dapat
memberikan layanan bagi korban KDRT. Belum banyak penelitian terkait dengan respon korban
KDRT di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang respon
perempuan yang mengalami KDRT.

METODE
Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada 8 perempuan korban KDRT pada
periode Januari-Maret 2017 di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
Informan penelitian ini dipilih dengan prosedur purposive sampling dengan kriteria
informan yang telah ditetapkan yaitu perempuan sebagai korban yang mengalami kejadian tindak
KDRT, perempuan berstatus sebagai istri, bersedia menceritakan pengalamannya, melaporkan
kejadian KDRT di lembaga P2TP2A, LSM Peduli Perempuan Buleleng, atau Kelurahan di Kabupaten
Buleleng
Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam
semi terstruktur. Proses wawancara direkam kemudian dibuat transkripnya serta digabungkan
dengan catatan peneliti selama pengumpulan data di lapangan dalam satu dokumen di komputer.
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Analisis data dilakukan dengan mengolah transkrip hasil wawancara dengan memberikan
kode (coding) terhadap kata atau kalimat untuk memudahkan analisis informasi yang diperoleh dari
informan satu dengan informan yang lainnya. Hasil analisis data selanjutnya dengan
mangkategorikan sesuai dengan apa yang telah peneliti tetapkan. Hasil analisis data disajikan
dengan menggunakan narasi atau uraian sesuai dengan kasus yang ditemukan kemudian dianalisis
berdasarkan tema-tema yang telah disusun sebelumnya. Penyajian hasil analisis juga dilakukan
dengan proses induktif dan deduktif. Pengecekan keabsahannya dilakukan dengan teknik triangulasi
sumber.11 Informan pada penelitian ini adalah 8 perempuan korban KDRT, 1 orang keluarga korban
KDRT, 1 orang Ketua P2TP2A, 1 orang Ketua LSM, dan 2 orang Ketua Lingkungan. Penelitian ini telah
mendapatkan kelaikan etik dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana – RSUP
Sanglah Denpasar.

HASIL
Hasil penelitian ini memperoleh beberapa tema yaitu pertama respon emosional yang terdiri
dari marah, takut, pasrah, diam, merasa bersalah, kecemasan, mengalah, stress dan depresi, kedua
respon kognitif yang terdiri dari keluhan psikosomatik dan perasaan tidak berdaya, dan ketiga
dampak kesehatan mental berupa stress dan depresi berkepanjangan dan adanya keinginan untuk
bunuh diri.
Tabel 1. terlihat bahwa rentang umur antara 27 - 43 tahun, dengan tingkat pendidikan
tertinggi adalah DIII perawat dan tingkat pendidikan terendah adalah SD, sebagian besar korban
KDRT bertempat tinggal satu rumah dengan suami dan hanya satu orang saja tidak tinggal satu
rumah dengan suami karena bercerai. Pekerjaan informan adalah Ibu Rumah Tangga (IRT),
pedagang, freelance (pegawai notaris) dan perawat, rentang penghasilan informan antara
Rp.300.000, - - Rp. 1.500.000, -. Rentang jumlah anak yang dimiliki oleh informan adalah antara 2 4 anak. Sebagian besar dari informan merupakan Suku Bali dan satu informan merupakan Suku Jawa,
semua informan beragama Hindu.
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Tabel 1. Karakteristik informan sebagai korban KDRT di Kabupaten Buleleng
Tinggal satu
No

Kode

Umur

Informan

(Thn)

Pekerjaan

Suku

Agama

Pendidikan

rumah

Jumlah

Penghasilan/

Terakhir

dengan

anak

Bulan

suami
1.

KO1

32

IRT

Bali

Hindu

SMP

Ya

2

Rp. -

2.

KO2

32

Freelance

Bali

Hindu

SMA

Ya

3

Rp.1.200.000,

(Pegawai

-

Notaris)
3.

KO3

43

4.

KO4

32

IRT
Pedagang

Bali
Bali

Hindu
Hindu

SMA
SD

Ya

3

Ya

4

Rp. 500.000-

Nasi

1.000.000,-

Campur
5.

KO5

27

IRT

Jawa

Hindu

SMA

Ya

2

Rp. -

6.

KO6

38

Pedagang

Bali

Hindu

SD

Ya

3

Rp.500.000-

Nasi

1.000.000,-

Campur
7.

KO7

38

Perawat

Bali

Hindu

DIII

Tidak

2

Perawat
8.

KO8

41

Pedagang

Bali

Hindu

SD

Rp.1.500.000,
-

Ya

3

Rp. 300.000,-

Ikan

Respon Emosional
Kejadian KDRT membuat informan merasakan apa yang telah dirasakan olehnya selain itu
adapun tekanan-tekanan yang selama ini ada di dalam hidupnya akan memunculkan reaksi ataupun
berbagai respon emosional. Respon emosional ini merupakan respon atas dasar sikap afektif yang
memandang suatu proses perubahan sikap dari seseorang karena sikap itu timbul dari
penelitian/pengamatan sederhana atas dasar isyarat-isyarat yang ditangkap oleh suatu objek.
Perasaan ini muncul secara tiba-tiba dari dalam diri seseorang dengan menggunakan perasaan
emosinya merespon suatu isyarat yang ditangkap oleh suatu objek.
Respon yang diungkapkan oleh informan adalah rasa takut, marah, pasrah, diam, merasa
bersalah, kecemasan, mengalah, stress dan depresi. Respon emosional ini sangat erat kaitannya
dengan kesehatan mental. Respon emosional ini dirasakan berbeda oleh semua partisipan. Perasaan
takut yang paling sering mereka rasakan karena beberapa sebab yaitu: menyatakan takut terhadap
suami jika suami melakukan kejadian berulang tindak KDRT, suami pergi meninggalkan keluarga
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karena ketidaknyamanan dalam rumah tangga sehingga pendampingan pada anak-anak tidak
maksimal dan akhirnya beban semakin meningkat karena menanggung beban ekonomi sendiri.
Informan juga sering merasakan perasaan bersalah karena mereka merasa bersalah karena mereka
tidak bisa membantu suami mencari nafkah sehingga hanya suami yang bekerja keras secara
individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya. Selain hal tersebut rasa malu yang
dirasakan pada korban KDRT karena diketahui mengalami pertengkaran oleh tetangga, keluarga
terdekat, dan anak-anak.
Seperti kutipan pernyataan informan dibawah ini
“...............Takut... karena nyanan bes lantang takut panak yange terlantar nyanan sing ade
nanggung jawabang. Terus keto to kurnane sing balik-balik yen pedidi ngenehang panak khan
susah” (“takut...karena nanti kalau terlalu panjang takut anak-anak saya terlantar nanti tidak ada
tanggung jawab dari suami. Terus nati suami saya tidak balik-balik kalau sendiri memikirkan anak
khan susah”) (KO04-pedagang nasi campur-37 thn).

“...............hmmmmm selama saya berumah tangga, saya ndak tahu kesalahan saya apa pokonya
saya serba salah terus eee” (KO03-IRT-41 thn).

“...............iya malu ajaa, malu sama anak-anak, sama tetangga dekat rumah masa terus-terusan
didengar bertengkar apalagi malam-malam pada saat jam tidur” (KO 06- pedagang nasi campur43thn).

Respon Kognitif
Respon kognitif ini sangat berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan informasi
seseorang mengenai sesuatu yang dirasakan. Respon ini timbul apabila adanya perubahan pada
fungsi faal tubuh yang nanti akan memunculkan keluhan-keluhan psikosomatik.
Kondisi korban setelah menerima perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari suami
akan menimbulkan keluhan psikosomatik. Keluhan psikosomatik yang terungkap dalam penelitian
ini adalah penurunan nafsu makan dan sakit kepala. Penurunan nafsu makan dan sakit kepala
informan rasakan setelah menerima perlakuan dan untuk kembali memulihkan memerlukan waktu
yang sangat lama. Selain keluhan psikosomatis yang muncul, informan sering mengalami perasaan
yang tidak berdaya karena sudah terlalu lama mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari
pihak suami ataupun dari keluarga besarnya.
Berikut petikan hasil wawancara.
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“..............nak pepes tiang sakit sirah abesik niki ne kanan pak, mekelo tiang sakit sirah abesik ape
sing taen medaar masi ngeranayang pak nggih” (“saya sering merasakan sakit kepala sebelah kanan
pak, lama saya sakit kepala sebalah tidak pernah makan juga yang menyebabkan pak ya “) (KO01IRT-36 thn).

“................mungkin karena tiang sesai ketoange care nak teken ne tiang uling dari pihak keluarga,
pihak kurenan masih. Mungkin bes sai-sai tiang ketoange jak kurnan tiange, jak mbok-mbok
ne”(“mungkin karena sering diberikan perlakuan KDRT dari pihak keluarga, pihak suami juga.
Mungkin karena sering-sering tiang diberikan perlakuan sama suami sama kakak-kakak
ceweknya”). (KO03-IRT-41 thn).

Dampak pada Kesehatan Mental
Setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga pasti terdapat korban didalamnya, baik
kekerasan fisik, ekonomi, psikis, maupun seksual. Hal ini akan berdampak pada kesehatan mental
korban termasuk perempuan yang menjadi korban KDRT. Dampak pada kesehatan mental dalam
penelitian ini adalah informan mengalami stress dan depresi yang berkepanjangan serta ada
keinginan untuk melakukan bunuh diri.
Berikut petikan hasil wawancara.
“..............yaaa yang saya seperti waktu ini saya ceritakan itu. Up and down ya. Masih up and down
mungkin pada saat mood saya baik saya bisa menerima okee. Tapi mungkin pada saat bagaimana
agak terpuruk ya. Ya seperti itu. Depresi dan stress yang berkepanjangan yang saya rasakan pada
saat saya sedang down” (KO03-Pegawai Notaris-32 thn).

“..............sempat untuk bunuh diri waktu saya di denpasar, pada saat saya hamil anak kedua”
(KO05-IRT-27 thn)
DISKUSI
Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan respon dan dampak korban KDRT, dimana
respon korban KDRT dibagi menjadi dua yaitu: respon emosional dan respon kognitif sedangkan,
dampak korban KDRT adalah pada kesehatan mental. Uraian lebih lengkap mengenai respon
emosional, respon kognitif, dan dampak kesehatan mental korban KDRT dapat dilihat dalam uraian
berikut ini.
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Respon Emosional dan Respon Kognitif
Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep respon psikologis, bahwa respon yang sering
muncul pada korban KDRT dibedakan menjadi respon emosional dan respon kognitif.11 Respon
emosional ini sesuai dengan konsep bahwa dampak psikologis seperti jatuhnya harga diri dan
konsep diri korban. Korban melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri, menganggap diri menjadi
penanggung jawab atas tindakan yang dialaminya.12
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah
tangga mengalami respon psikologis/emosional seperti: marah, malu, merasa bersalah, dan
berharap pada perubahan sikap pada pasangan.13 Penelitian lain yang menunjang adalah gejalagejala istri/perempuan yang mengalami kekerasan adalah sering merasa sakit kepala, dan
mengalami kesulitan tidur.14
Namun ada perbedaan antara hasil penelitian dengan teori respon psikologi. Beberapa
respon sesuai dengan konsep teori di atas ditemukan pada informan penelitian ini, namun ada
respon yang tidak ditemukan pada informan seperti melakukan aktivitas berlawanan (the
activity/passivity paradox), ketidakpercayaan pada orang lain dan mengucilkan diri (dissociation)
karena informan dalam pengamatan penulis dilakukan di rumah korban selain itu informan sendiri
melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan peran istri dalam lingkup rumah tangga seperti
mengasuh anak, mengambil air untuk memasak, menyapu di areal rumah.
Hasil

penelitian

terdahulu

menemukan

ada

beberapa

respon

seperti

respon

ketidakpercayaan pada orang lain dan mengucilkan diri (dissociation) tidak peneliti temukan dalam
penelitian ini. Hal ini dipengaruhi oleh sistem adat di suatu daerah bahwa adanya ngayah banjar di
lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan ngayah banjar ini di suatu masyarakat yang secara tidak
langsung mereka untuk bertemu dengan keluarga dan saling bercerita ataupun berinteraksi satu
sama lain.
Selain adanya sistem ngayah banjar yang masih sangat kuat, adat budaya yang juga menjadi
kendala, yaitu budaya diam.15 Perempuan pada umumnya memilih untuk diam, tidak menceritakan
kekerasan yang dialaminya kepada orang lain. Sementara itu, mereka umumnya masih berpegang
pada nilai-nilai ketergantungan, kurangnya kemandirian mereka, di balik kekuasaan yang tidak
seimbang karena budaya patriarki, sehingga status sosial, kelas dan ekonomi mereka menjadi
lemah.16
Ketidaknyamanan ataupun ketidakharmonisan keluarga serta dipojokkan oleh keluarga
merupakan faktor eksternal yang membentuk seseorang memberikan respon atau perilaku
tersebut. Seperti halnya dalam sebuah teori yang menyatakan bahwa faktor eksternal adalah faktor
yang ada pada lingkungan, intensitas atau jenis benda ataupun jenis pemicu yang membuat
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seseorang mengeluarkan respon tersebut atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bahwa
faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera
untuk membentuk respon tersebut.17
Respon yang muncul dari korban KDRT ini sesuai dengan peran dan fungsi dari masingmasing korban KDRT tersebut. Struktural fungsional dalam suatu keluarga sangat berkaitan dengan
pembentukan peran dan fungsi seorang suami atau ayah mempunyai kekuatan dan kekuasaan
untuk bersikap tegas dan memecahkan masalah dalam lingkup keluarga sedangkan perempuan
diasosiasikan untuk diam, tunduk kepala dan tidak membantah jika suami membuat keputusan
untuk menyelesaikan masalah.18

Dampak Kesehatan Mental
Teori mengelompokkan dampak dari kekerasan yang berujung pada kesehatan mental
perempuan yaitu berupa stress pascatrauma, depresi, kecemasan, phobia, gangguan pola makan,
disfungsi seksual dan rendah diri.19 Saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma dalam gerakan
kesehatan mental yang lebih mengedepankan pada aspek pencegahan gangguan mental serta
bagaimana peran komunitas dalam membantu optimalisasi fungsi mental individu.20
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kalimantan Timur
didapatkan bahwa kekerasan fisik menimbulkan dampak menonjol terutama pada aspek mental,
depresi, percobaan bunuh diri hingga ada yang dirawat di rumah sakit jiwa.5 Wanita yang menjadi
korban KDRT akan berisiko empat kali lebih besar menderita gangguan kejiwaan, seperti cemas dan
depresi dibandingkan pada wanita yang tidak mengalami kekerasan.21
Hasil penelitian terdahulu dan teori menemukan ada beberapa bagian yang tidak ditemukan
dalam penelitian ini seperti disfungsi seksual, rendah diri, phobia, dan gangguan pola makan. Hal ini
dipengaruhi oleh karena adanya dukungan emosional dari keluarga terdekat yang meliputi kasih
sayang, empati, kepedulian dan perhatian diantara keluarga. Selain karena adanya dukungan
emosional terdapat juga dukungan penghargaan yang meliputi penghargaan dan penilaian positif,
motivasi, dan penerimaan.
Peran komunitas sangat membantu untuk memulihkan fungsi mental korban KDRT
tersebut. Peran komunitas disini seperti adanya layanan support group di keluarga, layanan
kesehatan dasar (Puskesmas) ataupun di P2TP2A. Support group akan memberikan dampak yang
positif terhadap pemulihan kesehatan mental ataupun psikis korban KDRT.22,23 Dukungan sosial
terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumahtangga sangat penting. Dukungan sosial yang
diperoleh seseorang dari kelompoknya menimbulkan rasa aman dalam melakukan partisipasi aktif,
eksplorasi, dan eksperimentasi dalam kehidupan yang akhirnya meningkatkan rasa percaya diri,
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keterampilan-keterampilan dan strategi coping. Hadirnya dukungan sosial dari orang-orang
terdekatnya, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merasa aman untuk melakukan
partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah, lebih trampil, serta lebih percaya diri dalam
menyelesaikan masalah kekerasan rumah tangga yang dihadapinya.24
Korban KDRT terlihat sama sekali tidak memanfaatkan layanan Puskesmas dalam mencari
pengobatan ataupun perlindungan. Pemulihan dalam aspek medis ataupun non medis dapat
dilakukan di puskesmas ataupun di institusi kesehatan lainnya.25 Korban KDRT lebih baik diam dan
menahan rasa sakit yang telah diterimanya dan akan berujung menambah beban dan masalah
dalam diri korban KDRT.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya variasi responden yang didapat oleh
penulis dalam pengumpulan sampel di lapangan sehingga menimbulkan potensi masalah yang
didapat kurang beragam. Selain itu penulis dalam penelitian ini perlu waktu yang lama untuk
membangun kepercayaan dan kemungkinan tidak semua hal yang ingin diketahui penulis dapat
digali dari informan secara lengkap.
Hasil penelitian didapatkan respon korban KDRT bervariasi bentuknya. Maka dari itu hasil
penelitian ini berkontribusi memberi tambahan pemahaman terkait dengan respon terhadap
korban KDRT pada penyedia layanan kesehatan dasar seperti Puskesmas. Jika pemahaman tentang
respon KDRT sudah terpenuhi maka akan membantu dalam hal menurunkan masalah kesehatan
mental korban KDRT terhadap perempuan. Pemahaman yang diterima oleh organisasi profesional
penyedia layanan kesehatan akan sangat membantu dalam hal pengembangan program untuk
dapat mengembangkan Puskesmas sebagai satelit tatalaksana penanganan kekerasan perempuan
dan anak dengan tersedianya layanan support group. Sehingga korban KDRT nantinya akan nyaman
dalam hal mencari layanan kesehatan untuk perlindungan dan pengobatan.
Dari hasil diskusi di atas maka penulis merekomendasikan kepada pihak Pemerintah
Kabupaten Buleleng agar menyusun perencanaan anggaran untuk membentuk ataupun
mengembangkan Puskesmas tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melatih
tenaga kesehatan dalam tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tersedianya
layanan suppport group di Puskesmas ataupun di P2TP2A dan menyiapkan sarana dan prasarana
yang memadai dalam mengembangkan puskesmas tatalaksana kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Karena puskesmas merupakan layanan kesehatan dasar yang menjadi pintu
pertama bagi korban KDRT untuk mencari perlindungan dan pelayanan kesehatan.

SIMPULAN
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Respon emosional ataupun respon kognitif akan berpeluang mengakibatkan stress pada
diri seseorang apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan
tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan sosial yang dinilai membahayakan dirinya.
Mengingat seseorang tersebut memiliki cara untuk mengalihkan respon yang tidak baik tersebut
agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang akan dapat menganggu kesehatan mental seseorang.
Layanan support group sangat membantu dalam memulihkan gangguan kesehatan mental pada
korban KDRT.
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PERAN BIDAN DALAM PRAKTIK INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI PUSKESMAS HALMAHERA
KOTA SEMARANG

Hana Nur Islami1, Priyadi Nugraha Prabamurti1, Anung Sugihantono2
1 Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UNDIP
2 Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
ABSTRAK
Seharusnya sosialisasi dan praktik inisiasi menyusu dini (IMD) dilakukan kepada ibu
hamil dan ibu bersalin oleh bidan. Kenyataanya menunjukkan bahwa praktik IMD masih
rendah. Data Riskesdas tahun 2013, IMD yang dilakukan kurang dari satu jam setelah
kelahiran di Indonesia sebesar 34,5%. Hasil tersebut masih jauh dari target SDGs yang
ditargetkan sebesar 50% pelaksanaan IMD di seluruh Indonesia. Menurut UNICEF, IMD
dapat mengurangi kematian neonatal sekitar 20%. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis informasi mengenai peran bidan dalam memberi sosialisasi mengenai IMD dan
membantu melakukan praktik IMD di Puskesmas Halmahera Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan
wawancara mendalam pada 8 bidan dan wawancara dengan kuesioner untuk 26 ibu. Data
dianalisis menggunakan analisis isi termasuk pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan
kesimpulan.
Peran bidan dalam memberi sosialisasi mengenai IMD pada ibu hamil maupun ibu bersalin
masih kurang. Peran bidan dalam membantu melakukan praktik IMD setelah persalinan
sudah baik. Namun ada 7 informan triangulasi (ibu bersalin) yang mengaku tidak melakukan
praktik IMD. Salah satunya dikarenakan kondisi bayi yang terkena asfiksia. Faktor pendorong
peran bidan berupa karakteristik, pengetahuan, dan sikap dalam membantu praktik IMD
sudah baik. Faktor pemungkin berupa waktu praktik bidan, jumlah personalia, dan
ketersediaan sarana prasarana dalam membantu praktik IMD sudah baik. Selain itu faktor
penguat berupa dukungan tenaga kesehatan lainnya, dukungan dari pimpinan dan
workshop IMD sebagaian besar masih kurang.
Saran dari penelitian ini adalah perlu ditingkatkan peran bidan dalam memberikan
sosialisasi IMD kepada ibu maupun keluarga, dan dukungan dari tenaga kesehatan lainnya,
dukungan dari pimpinan, serta workshop IMD.
Kata Kunci: Inisiasi Menyusu Dini, Bidan, Sosialisasi

PENDAHULUAN
Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah suatu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri
untuk menyusu sesegera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak antara
kulit bayi dengan kulit ibu.1 Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif. Air susu yang
pertama kali dikeluarkan setelah melahirkan mengandung protein yang lebih tinggi (sebagian besar
immunoglobulin) serta kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan air susu yang diproduksi
kemudian. Selain itu IMD juga berperan dalam merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI).
Menurut data Riskesdas tahun 2013, IMD yang dilakukan kurang dari satu jam setelah
kelahiran di Indonesia meningkat dari 29,3% (2010) menjadi 34,5% (2013). Presentase praktik IMD
kurang dari satu jam setelah bayi lahir tertinggi di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 52,9% dan
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terendah di Papua Barat (27,1%).2 Hasil tersebut masih jauh dari target SDGs yang ditargetkan
sebesar 50% pelaksanaan IMD di seluruh Indonesia.
Menurut UNICEF, IMD dapat mengurangi kematian neonatal sekitar 20%. Penelitian yang
dilakukan di Ghana terhadap 10.947 bayi lahir menunjukkan bahwa bayi yang diberi kesempatan
melakukan IMD dalam waktu satu jam pertama setelah kelahiran dan membiarkan kontak kulit ke
kulit antara bayi dengan ibu dapat mengurangi 22% kematian bayi di 28 hari pertamanya.
Penundaan dalam melakukan IMD akan meningkatkan risiko kematian pada bayi berusia 0-18 hari.3
Perilaku petugas kesehatan khususnya bidan yang didasari dengan pengetahuan dan sikap
tentang IMD, besar pengaruhnya terhadap keberhasilan praktik IMD. Petugas kesehatan juga
mempunyai peranan penting dalam memberikan sosialisasi atau informasi mengenai IMD kepada
ibu hamil dan keluarga. Puskesmas Halmahera merupakan salah satu puskesmas Pelayanan Obstetri
Neonatus Essensial Dasar (PONED) di Kota Semarang. Dari hasil survey pendahuluan didapatkan
data sebanyak 56 ibu yang bersalin di Puskemas Halmahera pada bulan Juni-Desember 2016.
Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah peran
bidan dalam praktik IMD baik pemberian informasi kepada ibu dan praktik IMD yang dilakukan bidan
saat menolong persalinan di Puskesmas Halmahera Kota Semarang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis informasi mengenai peran bidan dalam
memberi sosialisasi mengenai IMD dan menganalisis informasi mengenai peran bidan dalam
membantu melakukan praktik IMD di Puskesmas Halmahera Kota Semarang.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitiannya
adalah analisis isi. Subyek dalam penelitian ini merupakan 8 bidan dari 11 populasi bidan di
Puskesmas Halmahera Kota Semarang. Salah satu prosedur pengambilan subyek dalam penelitian
kualitatif adalah menggunakan cara atau metode purposive sampling, yaitu sampel yang dibuat oleh
peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Informan triangulasi adalah kepala puskesmas dan
26 ibu yang melakukan kunjungan ANC dan bersalin di Puskesmas Halmahera Kota Semarang.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara
mendalam untuk informan utama dan informan triangulasi, kepala puskesmas dan wawancara
dengan kuesioner pada informan triangulasi lainnya, yaitu 26 ibu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Subyek
Rata-rata usia informan utama adalah 39 tahun. Lima informan utama memiliki latar
belakang pendidikan D-3 Kebidanan dan 3 informan utama lainnya memiliki latar belakang
pendidikan D-4 Kebidanan. Lama bekerja informan sebagai bidan yang membantu proses kelahiran
antara 1 sampai 23 tahun.
Pada faktor jabatan bidan di puskesmas, diketahui bahwa 5 informan utama merupakan
bidan PNS (bidan tetap di puskesmas), sedangkan 3 bidan informan lainnya merupakan bidan
magang. Setelah peneliti membandingkan hasil wawancara mendalam dengan informan utama,
wawancara kuesioner dengan informan traingulasi dan catatan persalinan di puskesmas didapatkan
hasil bahwa ada bidan yang tidak mempraktikkan IMD pada ibu dan bayi. Padahal kondisi ibu dan
bayi tidak dalam situasi gawat. Dari catatan persalinan di ruang bersalin diketahui bahwa yang
membantu persalinan ibu tersebut adalah bidan magang.
Tujuh informan triangulasi menyatakan bahwa bidan tidak mempraktikkan IMD setelah
persalinan. Satu diantaranya karena bayi mengalami asfiksia, namun 6 informan triangulasi lainnya
tidak mengetahui mengapa bidan tidak melakukan IMD setelah persalinan. Padahal kondisi ibu dan
bayi normal dan tidak ada kegawatan.

Praktik Bidan dalam IMD (IMD)
Dalam penelitian ini hampir semua informan utama mempraktikkan IMD pada ibu bersalin.
Namun ada 5 informan triangulasi, yaitu ibu bersalin yang mengaku tidak melakukan praktik IMD.
Menurut Setyowati bahwa penolong persalinan adalah kunci utama keberhasilan IMD karena dalam
waktu tersebut peran penolong persalinan masih sangat dominan.4
Selain mempraktikan IMD pada ibu, bidan juga bertugas dalam mensosialisasi IMD pada ibu
hamil. Informan utama mengaku bahwa informan sering lupa untuk sosialisasi IMD karena
banyaknya jumlah pasien dalam pelayanan KIA. Dalam buku JNPK-KR (2008), salah satu peran bidan
dalam pelaksanaan IMD adalah memberi informasi manfaat IMD dan ASI Eksklusif pada Ibu hamil.5

Pengetahuan Bidan Mengenai IMD
IMD adalah bayi diberi kesempatan memulai/inisiasi menyusu sendiri segera setelah lahir/
dini, dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya 1 jam atau lebih, sampai
menyusu pertama selesai.7 IMD memiliki banyak manfaat bagi ibu maupun bayi. Manfaat IMD
adalah menghangatkan bayi dan mengurangi risiko pendarahan pada ibu.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan utama mengenai pengertian
dan manfaat IMD sudah baik. Bidan dengan pengetahuan yang baik akan menimbulkan kesadaran
mereka dan akhirnya menyebabkan bidan berperilaku sesuai dengan pengetahuan bidan bahwa
IMD mempunyai manfaat yang sangat besar bagi keberhasilan pencapaian ASI Eksklusif.8

Sikap Bidan terhadap IMD
Informan utama sebagai bidan sudah tahu bagaimana harusnya mereka bersikap dalam
praktik IMD jika bayi atau ibu mengalami kondisi gawat. Sikap bidan sudah baik dalam penelitian ini.
Namun masih ada bidan yang tidak mendukung praktik IMD saat terjadi kegawatan pada ibu atau
bayi. Seharusnya setelah ibu atau bayi sudah dalam kondisi baik atau normal, bidan bisa
mempraktikan IMD. Karena kontak kulit antara ibu dan bayinya dapat meningkatkan kewaspadaan
alami bayi serta memupuk ikatan antara ibu dan bayinya. Sentuhan seperti ini juga mengurangi
perdarahan ibu serta menstabilkan suhu, pernafasan dan tingkat gula darah bayi.6
Sikap bidan terhadap ibu yang tidak mau di IMD juga sudah baik. Bidan akan
mensosialisasikan IMD pada ibu agar ibu mau mempraktikkan IMD. Menurut buku JNPK-KR, salah
satu peran bidan dalam pelaksanaan IMD adalah memberi informasi mengenai manfaat IMD dan
ASI Eksklusif pada ibu hamil sehingga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk
mempraktikkan IMD dan ASI Eksklusif. 5

Waktu Praktik Bidan
Waktu praktik bidan di puskesmas sudah terbagi menjadi 3 shift, yaitu: pagi, siang, dan
malam. Bidan bekerja selama 7 jam perharinya. Waktu praktik bidan adalah waktu yang ditentukan
untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan. Semua bidan menyatakan bahwa waktu praktik atau jam
kerja bidan tidak menjadi penghambat bidan dalam praktik IMD pada ibu bersalin.

Jumlah Personalia (Jumlah Bidan)
Maksud dari jumlah personalia dalam penelitian ini adalah jumlah bidan yang berikan
pelayanan kebidanan di puskesmas. Jumlah personalia atau bidan dalam penelitian ini sudah cukup
untuk memberikan pelayanan yang baik dan kondusif kepada pasien. Karena sudah terdapat 11
bidan, yang terdiri dari 6 bidan tetap atau bidan PNS dan 5 bidan magang. Selain itu, terdapat 2
bidan jaga di ruang bersalin dan 2 bidan yang memberikan pelayanan di ruang KIA setiap shiftnya
(pagi, siang, sore).
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Ketersediaan Sarana
Pada variable sarana prasarana dalam mendukung praktik IMD sudah baik, terdapat selimut
atau kain bersih, baju kangguru, dan ruangan yang hangat dan bersih. Namun, bidan jarang
menggunakan selimut maupun topi yang disediakan di puskesmas. Bidan biasanya menggunakan
selimut dan topi bayi yang sudah dibawa oleh ibu dan keluarga. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa belum ada sarana prasaran yang menunjang untuk dilakukannya sosialisasi mengenai IMD,
seperti: pamphlet, vcd, video, film, MMT, brosur, dan lembar ceklist untuk mencatat hasil kegiatan
IMD.

Dukungan Tenaga Kesehatan Lainnnya
Dukungan tenaga kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi dan
bantuan yang diberikan tenaga kesehatan lainnya (dokter dan perawat) dalam praktik IMD. Hasil
penelitian menyatakan bahwa tidak ada dukungan tenaga kesehatan lain dalam praktik IMD. Bidan
hanya melakukan konsultasi pada dokter ketika terjadi kegawatan pada ibu atau bayi saat proses
persalinan. Tidak ada motivasi yang diberikan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk
melaksanakan IMD.

Dukungan dari Pimpinan
Dukungan dari pimpinan dalam penelitian ini cukup baik. Hanya saja belum ada teguran bagi
bidan yang tidak mempraktikkan IMD dan belum ada reward bagi bidan yang melakukan IMD.
Dukungan dari pimpinan sangatlah penting dalam pelaksanaan IMD. Karena pemimpin adalah
seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang atau orang lain melalui
komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang
tersebut agar dengan penuh pengertian dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak
pemimpin tersebut.9

Workshop IMD
Pada penelitian ini sebagian besar informan menyatakan bahwa belum ada dan tidak ada
pelatihan atau seminar yang diberikan, baik dari dinas kesehatan maupun dari IBI. Pelatihan
mengenai IMD hanya diberikan saat bidan duduk di bangku sekolah, yaitu pelatihan pada APN. APN
adalah kepanjangan dari asuhan persalinan normal. Pengertian asuhan persalinan normal (APN)
adalah asuhan yang bersih dan aman dari setiap tahapan persalinan yaitu mulai dari kala satu sampai
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dengan kala empat dan upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan,
hipotermia serta asfiksia pada bayi baru lahir.10
SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bidan dalam memberi sosialisasi mengenai IMD
pada ibu hamil maupun ibu bersalin masih kurang. Bidan masih mengabaikan sosialisasi mengenai
IMD pada ibu bersalin maupun ibu hamil. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan IMD
yang disebabkan karena ibu menolak mempraktikkan IMD setelah proses persalinan. Penolakan ini
dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu mengenai IMD.
Peran bidan dalam membantu melakukan praktik IMD (IMD) setelah persalinan sudah baik.
Namun ada 7 informan triangulasi, yaitu ibu bersalin yang mengaku tidak melakukan praktik IMD.
Salah satunya dikarenakan kondisi bayi yang terkena asfiksia. Selain itu, masih ada bidan dalam
membantu ibu dan bayi mempraktikkan IMD tidak sesuai dengan SOP IMD, seperti bayi tidak dilap
dan langsung dibersihkan sebelum proses IMD berlangsung.

REKOMENDASI
1. Bagi kepala puskesmas, diperlukan kegiatan supervisi terhadap bidan ketika melakukan IMD dan
kepala puskesmas lebih mengingatkan kepada semua bidan untuk aktif dalam mencatat
kegiatan IMD di dalam buku catatan persalinan agar dapat dilakukan evaluasi dan monitoring.
2. Bagi kepala bagian KIA Dinkes Kota Semarang, berikan pelatihan kepada bidan-bidan mengenai
IMD dan ASI Eksklusif di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, baik bagi bidan PNS
maupun bidan magang minimal satu tahun sekali dan lakukan monitoring dan evaluasi dalam
program IMD minimal satu tahun sekali, khususnya pada puskesmas yang memiliki rawat
bersalin.
3. Bagi Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Semarang, membantu menyukseskan program IMD
dan ASI Eksklusif melalui motivasi ASI secara terus menerus disetiap pertemuan rutin IBI.
4. Bagi bidan agar meningkatkan pengalaman dan pengetahuan tentang IMD dengan cara
mengikuti pelatihan dan langsung mempraktikkan pada saat menolong persalinan dan bersikap
mendukung terhadap praktik IMD dengan cara mensosialisasikan IMD sebelum proses
persalinan kepada ibu hamil dan keluarganya terutama suami.
5. Bagi ibu hamil untuk lebih rajin membaca buku KIA yang telah diberikan bidan maupun dokter
kandungan agar menambah pengetahuan mengenai kehamilan, proses persalinan dan merawat
bayi.
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KADER SAYANG BALITA (KASABA) ONLINE - POSYANDU WIJAYAKUSUMAH BANDUNG
JUARA LOMBA NASIONAL MELALUI KEMITRAAN DENGAN RS. SANTO BORROMEUS
Theresia Suheni, Yohanes Sugimo, Maria Desli

ABSTRAK
Rumah Sakit Santo Borromeus (RSB) adalah salah satu rumah sakit swasta di kota
Bandung yang mendukung program pemerintah meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Salah satu kegiatan promosi kesehatan
rumah sakit adalah kemitraan. Kegiatan kemitraan dilakukan pada beberapa instansi baik
pemerintah maupun swasta, salah satunya menjalin kemitraan dengan Posyandu
Wijayakusumah di RW 13 Kelurahan Sekeloa Selatan Bandung.
Pelaksanaan promosi kesehatan untuk Posyandu Wijayakusumah dilakukan 1 bulan
sekali setiap Senin minggu ke-4 yaitu edukasi untuk kader dan masyarakat yang tinggal di
sekitar atau masyarakat yang datang berkunjung ke Posyandu Wijayakusumah. Materi
promosi kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para kader Posyandu dan
masyarakat, seperti Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi pada ibu hamil, gizi pada bayi
dan balita, kesehatan ibu dan bayi dan manajemen laktasi, misalnya pelatihan pijat bayi
untuk kader Posyandu. Pelatihan diberikan oleh bidan RS. Santo Borromeus yang sudah
bersertifikat dan kompeten.
Setelah mendapat pelatihan para kader melakukan pijat bayi di Posyandu
Wijayakusumah dan melakukan inovasi layanan online Kasaba (Kader Sayang Balita) di mana
para kader Posyandu Wijayakusumah bisa dipanggil melakukan pijat bayi di rumah warga
(masyarakat). Pada saat memberikan pelayanan para kader juga memberikan penyuluhan
dan konsultasi tentang kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Dengan kehadiran dan kegiatan
kader dari rumah ke rumah warga, hak anak untuk mendapatkan kesehatan optimal
terpenuhi sehingga terbentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat.
Kiprah bidang kesehatan yang dilakukan Posyandu Wijayakusumah mendapat
pengakuan dari pemerintah dan masyarakat dengan keluar sebagai Juara Nasional Lomba
Posyandu 2017. Keberhasilan tersebut berkat kerjasama yang baik antara pengurus, para
kader dan pihak ketiga. Salah satu pihak ketiga adalah RS Santo Borromeus yang aktif
memberikan bimbingan bidang kesehatan berkelanjutan.
Kata kunci: Posyandu, Kemitraan, inovasi, pijat bayi, berkelanjutan

LATAR BELAKANG
Kesehatan atau sehat menurut WHO adalah sejahtera jasmani, rohani dan sosial, bukan
hanya bebas dari penyakit, ataupun kelemahan. Kesehatan juga dinilai sebagai suatu keadaan sehat
baik secara fisik mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
sehat bagi setiap orang agar peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan,
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan
perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan
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keluarga miskin. Oleh karena itu Kementrian Kesehatan menetapkan masyarakat sehat dan mandiri
dan berkeadilan yang mengacu pada kebijakan nasional promosi kesehatan.
Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan
dasar atau upaya kesehatan rujukan atau upaya kesehatan penunjang, dengan memperhatikan
fungsi sosial, serta dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan atau pelatihan serta
penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi (UU RI No.23 Tahun 1992).
Rumah sakit melakukan upaya promosi kesehatan melalui program PKRS meliputi promotif,
preventif dan rehabilitatif. Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung merupakan rumah sakit swasta
yang ada di Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditentukan
demi terwujudnya kepuasan optimal pasien. Selain itu melalui bagian Promosi Kesehatan Rumah
Sakit melakukan kemitraan dengan fasilitas kesehatan di llingkungan sekitar seperti posyandu,
puskemas dan lain-lain.

METODE
Dalam melakukan kegiatan ini metode yang dilakukan adalah program kemitraan, dimana
Posyandu yang berada pada daerah yang sama dengan rumah sakit. Kemitraan merupakan upaya
yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan
pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan
prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi
beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan menghormati, menyadari
pentingnya kemitraan, ada kesepaktan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama. Salah satu kegiatan
promosi kesehatan rumah sakit adalah kemitraan. Kegiatan kemitraan dilakukan pada beberapa
instansi baik pemerintah maupun swasta, salah satunya menjalin kemitraan dengan Posyandu
Wijayakusuma.
Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit melakukan pelatihan pijat bayi untuk kader
Posyandu Wijayakusumah sehingga keterampilannya berguna untuk masyarakat sekitarnya.
Pelatihan diberikan oleh bidan RS Santo Borromeus yang sudah bersertifikat dan kompeten. Para
kader dibekali dengan teori ilmu dasar kesehatan dan keterampilan pijat bayi. Untuk memastikan
standar kompetensinya Kader Posyandu Wijayakusumah mendapat pembinaan rutin dari RS Santo
Borromeus.

HASIL
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Setelah mendapat pelatihan para kader melakukan pijat bayi di Posyandu Wijayakusumah
dan melakukan inovasi layanan Kasaba (Kader Sayang Balita) secara online. Dengan system ini para
kader Posyandu Wijayakusumah bisa dipanggil melakukan pijat bayi di rumah warga (masyarakat).
Pada saat memberikan pelayanan para kader juga memberikan penyuluhan dan konsultasi tentang
kesehatan dasar bagi ibu dan anak.

SIMPULAN
Dengan kehadiran dan kegiatan kader dari rumah ke rumah warga, hak anak untuk
mendapatkan kesehatan optimal terpenuhi sehingga terbentuk generasi penerus bangsa yang sehat
dan kuat. Posyandu Wijayakusumah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat dengan
keluar sebagai Juara Nasional Lomba Posyandu 2017, Keberhasilan berkat kerjasama yang baik
antara pengurus, para kader dan pihak ketiga. Salah satu pihak ketiga adalah RS Santo Borromeus
yang aktif memberikan bimbingan bidang kesehatan berkelanjutan.
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PERSEPSI IBU HAMIL MENGENAI SIKAP DAN KETERAMPILAN BIDAN DALAM PELAYANAN
ANTENATAL DI KABUPATEN SIKKA (STUDI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANARAWA)
Marni1, Christiana Lensi2, Helga J.N. Ndun3
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang.
Email: marniundana@gmail.com.

ABSTRAK
Pelayanan antenatal yang berkualitas dalam upaya menurunkan Angka kematian Ibu
dan Angka kematian Bayi dapat dilihat dari sikap dan keterampilan bidan dalam memberikan
pelayanan antenatal dan pencapaian cakupan program sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM). Capaian program Kesehatan Ibu Anak, khususnya K1 dan K4 di Pusat Kesehatan
Masyarakat Tanarawa belum mencapai SPM. Penelitian ini bertujuan menggambarkan
persepsi ibu hamil mengenai sikap dan keterampilan bidan dalam pelayanan antenatal di
Pusat Kesehatan Masyarakat Tanarawa Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan
adalah survei deskriptif.
Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan kuesioner yang telah
diujicoba sebelumnya. Sampel berjumlah 64 yang ditentukan dengan total sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 47 responden (73,4%) mempunyai persepsi bahwa sikap
bidan dalam memberikan pelayanan dalam kategori cukup dan 16 responden (25%)
responden menyatakan baik. Persepsi responden untuk komponen keterampilan dalam
memberikan pelayanan antenatal dari 10 komponen, 9 komponen (90%) dilakukan dengan
kategori baik dan 1 komponen (10%) yaitu konseling dilakukan dengan kategori cukup.
Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah Pelatihan konselor masih dibutuhkan untuk
memberikan konseling yang lebih bermutu dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan.
Kata Kunci: persepsi, sikap, keterampilan

PENDAHULUAN
Pelayanan antenatal yang berkualitas tercermin dalam sikap dan keterampilan yang baik
dari tenaga kesehatan khususnya bidan saat memberikan pelayanan kepada sasaran ibu hamil. Sikap
adalah afeksi positif atau negatif tentang sesuatu hal atau obyek yang dapat berwujud simbol,
slogan, ungkapan, atau ide yang kemudian memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu
(Maramis, 2006). Ibu hamil akan cenderung kembali lagi ke orang atau fasilitas yang sama jika ia
diperlakukan dengan sopan, dihargai dan dilayani dengan baik. Keterampilan bidan meliputi
keterampilan dasar seperti keterampilan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial
kemasyarakatan, kesehatan masyarakat, KIA, KB dan pelayanan konseling, serta keterampilan
tambahan seperti penanganan kegawatdaruratan medik ibu dan bayi baru lahir serta penanganan
komplikasi penggunaan kontrasepsi.
Standar pelayanan kebidanan termasuk pelayanan antenatal, diatur dalam Permenkes
Nomor:1464/Per/x/2010. Karena melalui standar ini kinerja seorang bidan dapat diukur atau
dievaluasi. Sikap dan keterampilan bidan dalam pelayanan kebidanan seperti penghormatan
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terhadap hak dan martabat perempuan, budaya setempat, serta keramahan dan keterbukaan dalam
membangun kerjasama dengan sasaran sangat dituntut untuk dapat menghasilkan pelayanan yang
bermutu.
Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan cakupan ANC secara nasional adalah K1
85,4% dan K4 84% dari Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, Di NTT, cakupan pelayanan
antenatal K1: 68,4% dari target nasional 95% dan K4: 61,4% dari target nasional 85%, sementara
capaian K1 untuk Kabupaten Sikka adalah 75% dari Standar Pelayanan Minimal Kabupaten 100%
dan capaian K4 adalah 53% dari SPM Kabupaten 92%. Puskesmas Tanarawa, berdasarkan laporan
tahunan Puskesmas 2015, cakupan K1 sebesar 70,2% dan K4 sebesar 49,4%. Kesenjangan antara
cakupan K1 dan K4 untuk Puskesmas Tanarawa juga cukup menyolok yakni sebesar 20,8% dari
standar kurang dari 10% (Depkes, 2010).
Puskesmas Tanarawa terletak di Kecamatan Waiblama yang berjarak 68 km dari ibu kota
kabupaten dengan topografi yang cukup sulit (gunung dan lembah yang cukup curam) dan
transportasi yang tidak lancar (satu kali dalam sehari dilalui kendaraan umum) namun semua desa
di wilayah kecamatan ini sudah memiliki bangunan Polindes dan ditempati oleh bidan desa.
Meskipun demikian, cakupan pelayanan antenatal di Puskesmas Tanarawa belum sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal (Dinkes Sikka, 2015).
Keterampilan yang baik bila ditunjang oleh sikap yang positif terhadap orang yang dilayani
maka akan terjadi komunikasi yang baik dan dapat membangun kepercayaan sehingga menjamin
akses pelayanan berjalan baik sampai akhir kehamilan. Hal terkait juga disampaikan oleh bidan
kordinator Puskesmas Tanarawa dan bidan staf bidang Yankes Dinkes Sikka yaitu keterampilan bidan
dalam memberikan pelayanan antenatal maupun Asuhan Persalinan Normal (APN) belum semua
bidan melakukan sesuai standar. Hal ini ditemukan dalam supervisi yang dilakukan pada tahun 2012
dan 2013, namun supervisi/penilaian ini hanya dilakukan oleh bidan Puskesmas atau bidan
Kabupaten ke Polindes, dan belum pernah melibatkan ibu hamil sebagai penerima pelayanan dalam
proses penilaian kinerja bidan.
Persepsi berawal dari stimulus yang diterima alat indra dalam hal ini didengar, dilihat dan
dirasakan oleh ibu hamil, kemudian proses diteruskan ke otak sebagai pusat saraf dan akhirnya
dimaknai atau diartikan, kemudian terbentuklah persepsi. Berdasarkan definisi ini maka
keterampilan dan sikap bidan dalam memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil kemudian
menjadi stimulasi yang membentuk persepsi ibu tentang baik atau tidaknya pelayanan yang
diberikan oleh bidan.
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Keterampilan bidan dalam pelayanan antenatal, sesuai panduan sederhana Depkes RI (2009 Semua
jenis pelayanan ini adalah paket pelayanan antenatal berkualitas, jika dilakukan sesuai ketentuan
dan prosedur, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semuanya dilaksanakan.

TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui persepsi ibu hamil mengenai sikap dan
keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan antenatal di Puskesmas Tanarawa Kabupaten
Sikka.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan
persepsi ibu hamil mengenai sikap dan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan antenatal
di Puskesmas Tanarawa Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah survei
deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan kuesioner yang telah
diujicoba sebelumnya. Sampel Penelitian adalah ibu hamil yang berjumlah 64 yang ditentukan
dengan total sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Variabel Sikap
Tabel 1. Persepsi Ibu Hamil mengenai Sikap Bidan dalam Pelayanan Antenatal
Tanarawa

di Puskesmas

Sikap bidan dalam pelayanan antenatal menurut sebagian besar responden (73,4%) adalah
cukup baik. Bidan selalu bertanya tentang keluhan dan kebutuhan responden dan cukup ramah
dalam komunikasi dengan responden serta selalu membina hubungan yang baik dengan responden
maupun keluarga. Menurut responden, bidan juga melibatkan keluarga dalam mengambil
keputusan untuk memilih penolong persalinan dan tempat persalinan, melakukan tindakan
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kebidanan pada saat gawat darurat maupun rujukan. Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardiyaningsih, dkk di Puskesmas Getasan-Semarang pada
tahun 2012 yang menyebutkan bahwa sikap petugas yang ramah saat melakukan pelayanan dan
responsif terhadap keluhan pasien akan mempengaruhi kepuasan ibu hamil dalam pelayanan
antenatal. Hal yang belum sesuai dengan harapan responden adalah waktu menunggu untuk
mendapatkan pelayanan yang dirasakan cukup lama.
Meskipun sebagian besar responden berpendapat bahwa masih ada aspek yang perlu
dibenahi terkait sikap bidan dalam pelayanan antenatal, 25% responden menyatakan bahwa
pelayanan yang diterimanya adalah baik. Keberadaan bidan di desa dirasakan sangat membantu
responden dalam mendekatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Responden dapat memperoleh
pelayanan tanpa harus menempuh jarak yang jauh ke Puskesmas. Bidan desa juga selalu siap
memberikan pelayanan baik pemeriksaan kehamilan maupun pertolongan persalinan jika
dibutuhkan dan mengutamakan keselamatan ibu, terutama pada kondisi gawat darurat. Menurut
responden bidan bekerja dengan teliti, bertanggung jawab dan menunjukan empati dengan
merespon keluhan-keluhan responden.
Dalam pengambilan keputusan bidan memberi kesempatan kepada keluarga untuk
menyampaikan kebutuhan maupun persoalan terkait masalah kesehatan ibu hamil dan bersama
mencari solusi untuk mengatasi masalah melalui pertemuan Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K). Dalam pertemuan bersama keluarga responden, kader posyandu
atau dukun bayi yang mendampingi responden akan membicarakan hal-hal mengenai penolong
persalinan, tempat ibu akan melahirkan, pendamping sumber biaya untuk persalinan dan calon
donor darah bila dibutuhkan.
Hal ini sesuai dengan kebijakan teknis pengelolaan kehamilan dimana bidan tidak hanya
mengupayakan kehamilan berlangsung normal dan sehat tetapi juga menyiapkan ibu dan keluarga
untuk menghadapi persalinan dengan aman dan selamat, siap melakukan Inisiasi Menyusu Dini
(IMD), menyusui secara eksklusif serta menyiapkan ibu dan suami menjadi orangtua yang baik,
terutama bagi ibu hamil pertama (Saifudin dkk, 2002).
Persepsi ibu hamil mengenai sikap bidan dalam memberikan pelayanan antenatal, hasil
penelitian menyatakan cukup, namun dalam wawancara sebagian besar responden mengeluhkan
sikap bidan khususnya dalam melakukan konseling dirasakan belum memuaskan. Seorang
responden menyampaikan bahwa sikap bidan dalam pelayanan antenatal secara umum kurang baik.
Hal ini terlihat saat melakukan tanya-jawab mengenai keluhan dan kebutuhan ibu hamil, bidan tidak
ramah dan kurang konsentrasi. Pertanyaan yang diajukan pada umumnya adalah pertanyaan
tertutup sehingga ibu hamil tidak leluasa dalam menyampaikan keluhannya. Bidan juga sering sibuk
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dengan urusan pribadi Hal ini belum sesuai dengan standar ke 3 dari pelayanan kebidanan tentang
identifikasi ibu hamil yang menekankan pentingnya pengumpulan data subyektif dari keluhan ibu
hamil untuk menentukan rencana intervensi dalam pelayanan. Dalam anamnesa atau pengumpulan
data, jika bidan kurang fokus dan tidak teliti, maka data yang terkumpul kurang lengkap sehingga
akan berpengaruh pada penentuan diagnosa dan pengambil keputusan untuk perawatan dan
pengobatan selanjutnya (Kusmiyati dkk, 2009).
Melihat berbagai persepsi responden mengenai sikap bidan dalam pelayanan antenatal di
atas maka bidan masih perlu memperhatikan beberapa aspek mengenai sikap dalam pelayanan
antenatal seperti tidak membiarkan ibu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dan aspek
konseling yang mengedepankan sikap empati.

2) Variabel Keterampilan
Tabel 2. Persepsi Ibu Hamil Mengenai Keterampilan Bidan dalam Pelayanan Antenatal
di Puskesmas Tanarawa.
Jenis Pelayanan

Kesesuaian dengan prosedur
H
%
Ket.
384
94,5
Baik

Timbang

A
363

Tensi

263

320

82,3

Baik

Status Gizi

296

320

92,5

Baik

Tinggi Fundus Uteri

179

192

93,2

Baik

DJJ

295

320

92,3

Baik

TT

390

448

87,1

Baik

Pemberian Tablet Besi

192

192

100

Baik

Pemeriksaan Lab

397

448

88,6

Baik

Konseling

350

512

68,4

Cukup

Tatalaksana Kasus

256

256

100

Baik

Total

2981

3392

87,9

Baik

Keterampilan atau kompetensi kebidanan berdasarkan KepMenkes No. 900 tahun 2002
tentang Registrasi dan Praktik Bidan mencakup kompetensi dasar yang merupakan kompetensi yang
mutlak dimiliki oleh bidan dan kompetensi tambahan yang merupakan pengembangan untuk
mendukung tugas bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan keterampilan
yang sesuai standar bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut
panduan KDT 2014, terdapat 10 komponen dasar dalam pelayanan antenatal.

84

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Hasil penelitian di lapangan menemukan bahwa keterampilan bidan dalam pelayanan
antenatal adalah baik. Dari 10 komponen pelayanan yang diberikan, 9 komponen sudah dilakukan
dengan baik. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) bidan juga selalu memberitahu tentang
tindakan yang akan dilakukan dan meminta ibu untuk kooperatif selama pelayanan. Bidan juga
bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain, untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif.
Secara umum keterampilan bidan dalam pelayanan antenatal adalah baik, namun masih ada
tahapan dalam prosedur pelayanan yang sering terlewatkan yakni mencuci tangan.
Penelitian menemukan bahwa bidan cenderung tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah
bekerja serta tidak mengenakan sarung tangan, Standar Pencegahan Infeksi (PI) atau lebih dikenal
dengan kewaspadaan universal dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk memutuskan mata
rantai penularan penyakit baik dari pasien kepada petugas maupun sebaliknya (Saifudin dkk, 2010).
Dengan demikian bidan perlu memperhatikan aspek pencegahan infeksi dalam memberikan
tindakan pelayanan antenatal dengan mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia.
Konseling dalam bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi yang obyektif dan
lengkap, dilakukan secara sistimatis dengan panduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik
bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan membantu seseorang mengenali
kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan upaya untuk mengatasinya
(Varney, 2007). Komponen konseling perlu mendapat perhatian karena berdasarkan hasil penelitian
bidan hanya memberitahu hasil pemeriksaan, namun tidak menjelaskan tentang kaitan antara hasil
pemeriksaan kehamilan dengan kondisi seharusnya dan pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan
ibu dan janin. Hal ini menyebabkan responden tidak termotivasi untuk melakukan pemeriksaan atau
tindakan tertentu, seperti menggunakan kelambu, minum tablet tambah darah dan mendapatkan
imunisasi. Responden juga menyatakan bahwa dalam memberikan konseling, belum semua topik
yang terdapat dalam buku KIA dijelaskan oleh bidan.
Hasil penelitian Ardyansyah Arifin pada tahun 2010 di Puskesmas Dinoyo, Kecamatan
Lowokwaru-Malang yang menyatakan rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang perawatan
kehamilan dan persalinan dapat disebabkan kurangnya informasi yang diberikan oleh bidan saat
pelayanan ANC. Komponen konseling mempunyai peranan sangat penting dalam pelayanan
antenatal, karena dalam konseling petugas dapat mengetahui sejauh mana pemahaman ibu hamil
terhadap pentingnya pelayanan antenatal (Depkes, 2010).

SIMPULAN
1) Gambaran persepsi ibu hamil mengenai sikap bidan dalam pelayanan antenatal di Puskesmas
Tanarawa sebagian besar (73,4%) adalah cukup.
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2) Gambaran persepsi ibu hamil mengenai keterampilan bidan dalam pelayanan antenatal di
Puskesmas Tanarawa sebagian besar (90%) adalah baik.
REKOMENDASI
Untuk mencapai pelayanan yang lebih berkualitas dan tercapai target cakupan sesuai
Standar Pelayanan Minimal maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: Pelatihan konselor masih
dibutuhkan untuk memberikan konseling yang lebih bermutu dalam upaya meningkatkan cakupan
pelayanan.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEGANDAN KOTA SEMARANG

Ria Novita Setyorini, Bagoes Widjanarko, Anung Sugihantono
Bagian Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
ABSTRAK
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif dapat menekan angka kematian pada
bayi. Namun berdasarkan laporan bulan Januari hingga Juni tahun 2016, cakupan ASI
eksklusif di Puskesmas Pegandan hanya sebesar 7%. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI eksklusif di wilayah
kerja Puskesmas Pegandan Kota Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.
Pengambilan sampel menggunakan proportional sampling pada ibu yang memiliki bayi usia
7-12 bulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner. Analisis
dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 26-35 tahun,
ibu rumah tangga dan berstatus multipara. Sebanyak 54,2% responden tidak memberikan
ASI secara eksklusif. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa pengetahuan tentang ASI
eksklusif (p=0,05) dan sikap terhadap ASI eksklusif (p=0,000) berhubungan secara signifikan
dengan perilaku pemberian ASI eksklusif. Sedangkan variabel umur (p=0,151), pekerjaan
(p=0,356), paritas (p=1,000), tempat persalinan (p=0,723), keterampilan penolong
persalinan (p=0,616), paparan informasi ASI eksklusif (p=0,055), ketersediaan fasilitas
penunjang untuk menyusui (p=0,638), dukungan suami (p=0,428), keluarga (p=0,269), dan
significant others (p=0,444) tidak berhubungan secara signifikan dengan perilaku pemberian
ASI eksklusif. Hasil uji regresi binary logistic menunjukkan bahwa dari seluruh variabel, hanya
variabel sikap terhadap ASI eksklusif yang memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap
perilaku pemberian ASI eksklusif (OR=7,299). Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi
Kelompok Pendukung ASI dan penyebarluasan informasi melalui media sosial sebagai
pendekatan pemberian informasi.
Kata Kunci: Faktor-Faktor, Perilaku, ASI Eksklusif

LATAR BELAKANG
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi
berumur 0-6 bulan, karena nutrisi terbaik bagi bayi hanya diperoleh melalui ASI. (1) Menurut UNICEF,
30.000 kematian bayi di Indonesia bisa dicegah melalui pemberian ASI eksklusif, sedangkan angka
cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan dari
tahun ke tahun. (2)
Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 dan 2015, masih terdapat provinsi
yang mengalami penurunan capaian cakupan ASI eksklusif, salah satunya yaitu Provinsi Jawa
Tengah. (3,4) Meskipun pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Kota Semarang telah mencapai
target Renstra Kota Semarang (55%), terdapat beberapa wilayah puskesmas yang belum mencapai
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target. Salah satunya yaitu Puskesmas Pegandan. (5) Berdasarkan data laporan Puskesmas Pegandan,
dari bulan Januari 2016 hingga Juni 2016, bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif hanya
sejumlah 155 bayi dari 2207 bayi. (5,6)
Menurut Green (2002) ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan
manusia yaitu faktor predisposisi, pemungkin dan penguat. Faktor predisposisi berupa
pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Sedangkan faktor pemungkinnya adalah fasilitas/sarana
kesehatan, peraturan kesehatan. Serta faktor penguat meliputi perilaku dan sikap petugas
kesehatan, informasi kesehatan baik dari keluarga, teman, dan lain-lain. (7)
Wawancara dengan petugas Puskesmas Pegandan didapatkan keterangan bahwa
Puskesmas Pegandan sudah melakukan upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif dengan
mengadakan program sosialisasi mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi ibu hamil dan menyusui,
konseling ASI dari pihak puskesmas maupun kader, hingga pembentukan Kelompok Pendukung ASI.
Faktanya masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif.

TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Pegandan dengan
menggunakan teori Lawrence Green.

METODE
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sampel dalam
penelitian ini adalah 72 ibu yang memiliki bayi usia 7-12 bulan yang tinggal di wilayah kerja
Puskesmas Pegandan. Pengambilan sampel menggunakan Proportional Random Sampling. Analisis
data menggunakan uji statistik univariat, bivariat dengan chi square (α = 5%), dan multivariat dengan
uji regresi binary logistic (α = 5%).

HASIL
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 54,2% responden tidak memberikan ASI
secara eksklusif. Berdasarkan uji statistik univariat, diketahui bahwa banyak responden pada
kategori umur dewasa awal (66,7%), ibu rumah tangga (63,9%) dan multipara (66,7%), responden
memiliki pengetahuan tentang ASI eksklusif yang baik (54,2%), sikapnya mendukung terhadap ASI
eksklusif (62,5%), mendapatkan fasilitas rawat gabung (87,5%), ditolong oleh penolong persalinan
dengan keterampilan yang baik (66,7%), terpapar informasi tentang ASI eksklusif (84,7%), memiliki
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fasilitas penunjang untuk menyusui (69,4%), mendapatkan dukungan yang baik dari suaminya
(55,6%), dari keluarga (59,7%), dan dari teman/tetangga/rekan kerja (significant others) (65,3%).
Berdasarkan hasil uji chi square, didapatkan dua variabel yang berhubungan dengan
perilaku pemberian ASI Eksklusif (p≤0,05), yaitu pengetahuan (p=0,05) dan sikap (p=0,000). Dan hasil
uji regresi binary logistic, menyatakan bahwa sikap terhadap ASI eksklusif memiliki pengaruh yang
paling besar terhadap pemberian ASI eksklusif.

PEMBAHASAN
a.

Perilaku Pemberian ASI Eksklusif
Pemberian ASI eksklusif dalam penelitian ini sesuai dengan keputusan Kementrian

Kesehatan (2004), yaitu memberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain kepada bayi sejak
lahir sampai berumur enam bulan, kecuali obat dan vitamin.(8) Dari 72 responden, sebanyak 54,2%
tidak memberikan ASI eksklusif. Alasan terbanyak adalah dikarenakan produksi ASI yang kurang,
sehingga 69,2% dari responden yang tidak memberikan ASI secara eksklusif, menambahkan susu
formula sebagai pendamping ASI.

b. Karakteristik Responden
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara umur dengan perilaku
pemberian ASI Eksklusif, tidak sejalan dengan penelitian Ramla Hakim (2012) yang menyatakan ada
hubungan bermakna.

(9)

Dalam penelitian ini, ibu yang memberikan ASI eksklusif lebih besar

persentasenya pada ibu yang berusia 17 hingga 25 tahun. Secara teori, ibu yang berumur lebih muda
dapat lebih banyak memproduksi ASI dibandingkan ibu yang lebih tua. (10)
Secara teori, ibu bekerja cenderung lebih cepat memberikan MP-ASI kepada bayinya. (11)
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil peneltian Kartika (2015) yang menyatakan bahwa ibu
menyusui yang bekerja >8 jam seluruhnya tidak memberikan ASI eksklusif. (12) Dalam penelitian ini,
ibu yang bekerja dan mengaku tidak memiliki pojok laktasi di tempat mereka bekerja lebih besar
persentasenya pada yang bekerja paruh waktu (66,7%).
Menurut Neil, WR, jumlah persalinan yang pernah dialami memberikan pengalaman pada
ibu dalam memberikan ASI kepada bayi.

(11)

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat

hubungan antara paritas dengan perilaku pemberian ASI Eksklusif, tidak sejalan dengan penelitian
Ida (2012) yang menyatakan ada hubungan bermakna. Ibu multipara berpeluang 2,333 kali lebih
besar berperilaku memberikan ASI eksklusif. (11)
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c. Pengetahuan
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pengetahuan responden dengan perilaku
pemberian ASI Eksklusif, didukung oleh penelitian Ahmad Atabik (2013), yang menyatakan bahwa
jumlah ibu yang menyusui secara eksklusif dan memiliki pengetahuan tentang ASI baik lebih banyak
(20,7%). (13)

d. Sikap
Hasil peneitian ini menunjukkan ada hubungan sikap dengan perilaku pemberian ASI
eksklusif, sejalan dengan penelitian Dewi Wulandari (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan
bermakna antara sikap dengan perilaku pemberian ASI eksklusif. Ibu yang mempunyai sikap positif
berpeluang 4 kali untuk memberikan ASI eksklusif. (14)

e. Tempat persalinan
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan tempat persalinan dengan perilaku
pemberian ASI eksklusif, tidak sejalan dengan penelitian Ida (2012) yang menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang bermakna. Ibu yang dirawatgabung berpeluang 3,180 kali lebih besar
berperilaku memberikan ASI eksklusif. (11) Dalam penelitian ini, lebih besar responden rawat gabung
yang tidak memberikan ASI eksklusif, hal ini dikarenakan lebih banyak responden rawat gabung yang
memiliki masalah produksi ASI kurang.
f. Keterampilan Penolong Persalinan
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan keterampilan penolong persalinan
dengan perilaku pemberian ASI eksklusif, didukung oleh penelitian Dewi Wulandari (2012) yang
menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penolong persalinan dengan
perilaku pemberian ASI eksklusif. (14)
g. Paparan Informasi ASI Eksklusif
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan paparan informasi ASI eksklusif dengan
perilaku pemberian ASI eksklusif. Meskipun begitu, kecenderungan proporsi hasil penelitian ini tidak
berbeda dari penelitian Dewi Wulandari (2012) yang menyatakan bahwa proporsi ibu yang
memberikan ASI eksklusif lebih besar pada ibu yang mendapatkan informasi ASI dari tenaga
kesehatan (41,8%). (14)
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h. Ketersediaan Fasilitas Penunjang untuk Menyusui
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan fasilitas penunjang untuk menyusui
dengan pemberian ASI eksklusif, didukung hasil penelitian Budiyanto (2015) yang menyatakan
bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan fasilitas penunjang dengan
perilaku pemberian ASI eksklusif. (15)

i.

Dukungan Suami
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan dukungan suami dengan perilaku

pemberian ASI eksklusif. Meskipun begitu, kecenderungan proporsi hasil penelitian ini tidak berbeda
dari penelitian Ida (2012) yang menyatakan bahwa proporsi yang memberikan ASI eksklusif lebih
banyak pada ibu dengan dukungan suami yang baik (36,7%). (11)

j

Dukungan Keluarga
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan dukungan keluarga dengan perilaku

pemberian ASI eksklusif. Meskipun begitu, kecenderungan proporsi hasil penelitian ini tidak berbeda
dengan penelitian Ida (2012) yang menyatakan bahwa proporsi yang memberikan ASI secara
eksklusif, lebih besar persentasenya pada responden yang mendapatkan dukungan baik dari
keluarga (33,9%). (11)
k. Dukungan Significant Others (Tetangga/Teman/Rekan Kerja)
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan dukungan significant others dengan
perilaku pemberian ASI eksklusif, tidak sejalan dengan hasil penelitian Ida (2012) yang menyatakan
bahwa terdapat hubungan yang bermakna.

(11)

Dalam penelitian ini, meskipun mayoritas

mendapatkan dukungan yang baik, intensitas dukungan masih lemah sehingga belum mampu
mengajak ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif.
l.

Variabel yang Paling Berpengaruh terhadap Perilaku Pemberian ASI Eksklusif
Sikap terhadap ASI eksklusif merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan

terhadap rencana pemberian ASI Eksklusif sebab p<0,05 dan memiliki OR terbesar yaitu 7,299.
Sehingga disimpulkan bahwa sikap responden yang mendukung perilaku pemberian ASI eksklusif
7,299 kali berpengaruh terhadap pemberian ASI secara eksklusif, sejalan dengan pendapat Sunaryo
(2002) yang mengatakan bahwa sikap menuntun perilaku kita sehingga kita akan bertindak sesuai
dengan sikap yang diekspresikan. (16)
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SIMPULAN
1. Sebanyak 54,2% responden tidak memberikan ASI secara eksklusif.
2. Mayoritas karakteristik responden berada rata-rata berada pada usia dewasa awal yaitu 26-35
tahun, ibu rumah tangga, dan multipara.
3. Variabel yang berhubungan adalah pengetahuan tentang ASI eksklusif (p=0,05) dan sikap
terhadap ASI eksklusif (p=0,000).
4. Variabel yang tidak berhubungan adalah umur (p=0,151), pekerjaan (p=0,356), paritas
(p=1,000), tempat persalinan (p=0,723), keterampilan penolong persalinan (p=0,616), paparan
informasi (p=0,055), fasilitas penunjang menyusui (p=0,638), dukungan suami (p=0,428),
keluarga (p=0,269), dan significant others (teman/tetangga/rekan kerja) (p=0,444).
5. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku pemberian ASI Eksklusif adalah sikap
terhadap ASI eksklusif dengan nilai OR terbesar yaitu 7,299.

REKOMENDASI
Penelitian

ini

merekomendasikan

optimalisasi

Kelompok

Pendukung

ASI

dan

penyebarluasan informasi melalui media sosial sebagai pendekatan pemberian informasi.
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TOPIK 2:
Promosi Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan
Penyakit Tidak Menular
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PRAKTEK PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
(Implementasi Konsep Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)
Tuti Surtimanah
Program Studi IKM – STIKes Dharma Husada Bandung
Ketua PPPKMI Cabang Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK
Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) adalah salah satu bentuk pengalaman belajar
mengajar di masyarakat yang merupakan siklus pemecahan masalah dengan substansi
“Community Health Diagnosis” dan Pengembangan ntervensi. Hal ini sejalan dengan konsep
Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga yang menekankan pemberian intervensi
kepada keluarga berbasis data profil keluarga. Kegiatan PBL diharapkan menghasilkan
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang profesional. Tujuan Umum PBL adalah
menetapkan diagnosis masalah kesehatan masyarakat serta mengembangkan program
intervensi kesehatan masyarakat. PBL menggunakan strategi Problem Solving Cycle dipadu
Konsep Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. PBL 2017 merupakan tahun ke-dua
pelaksananaan PBL dengan strategi ini. Tahun pertama digunakan Formulir Data Profil
Kesehatan Keluarga untuk memperoleh basis data, sedangkan tahun kedua dikembangkan
formulir pengumpulan data untuk mendalami permasalahan di setiap RW berdasarkan
masalah yang ditemukan tahun sebelumnya. PBL dilakukan di lokasi desa yang sama selama
dua tahun berturut-turut. Kegiatan langkah persiapan berupa penjelasan umum Problem
Solving Cycle dan Konsep Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. Penyusunan
kuesioner untuk pendalaman masalah di tiap RW mengacu masalah indikator keluarga
tahun yang lalu. Langkah pelaksanaan mencakup pengumpulan, pengolahan serta analisis
data; perumusan masalah dan perencanaan intervensi mencakup identifikasi masalah,
analisis penyebab masalah, penentuan penyebab masalah yang akan diintervensi,
perumusan tujuan pemecahan masalah, memilih alternatif intervensi, menentukan
intervensi terpilih, Penyusunan POA dan Gannt Chart serta rencana evaluasi. Berbagai
masalah ditemukan, salahsatu kelompok memilih prioritas masalah tingginya penemuan
kasus hipertensi di suatu RW. Alternatif kegiatan yang dipilih antara lain penyuluhan
terhadap kelompok pengajian di masyarakat, kunjungan rumah untuk penyuluhan keluarga
serta pengembangan posyandu kearah posbindu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).
Mahasiswa melakukan pelatihan kader agar bisa melaksanakan Posbindu PTM bersama
petugas Puskesmas. Pelaksanaan Posbindu PTM yang pertama kali didampingi mahasiswa.
Direkomendasikan PBL dilakukan di desa binaan agar kesinambungan kegiatan terjaga
minimal 3 tahun di lokasi yang sama. Kesinambungan pelaksanaan serta evaluasi kegiatan
diharapkan dilakukan Puskesmas. PBL dengan strategi siklus pemecahan masalah dipadu
konsep Indonesia Sehat diharapkan mendorong mahasiswa memiliki keterampilan praktek
nyata menuju Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang menjadi kebijakan
pembangunan kesehatan saat ini.
Kata Kunci: pendekatan keluarga, siklus pemecahan masalah, intervensi

LATAR BELAKANG
STIKes Dharma Husada Bandung mempunyai Visi menjadi institusi pendidikan kesehatan
yang unggul dalam pelayanan kesehatan berbasis 3H Principles (Head, Hand and Heart) di Jawa
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Barat Tahun 2020. Sedangkan Visi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah menjadi pusat
pengembangan pendidikan kesehatan masyarakat yang berbasis 3H (Head, Hand and Heart) di Jawa
Barat Tahun 2020.¹
Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) adalah salah satu bentuk pengalaman belajar mengajar
yang dilaksanakan di masyarakat yang merupakan siklus pemecahan masalah dengan materi
substansinya adalah “Community Health Diagnosis” dan Pengembangan Proyek Intervensi. Hal ini
sejalan dengan konsep Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang menekankan pemberian
intervensi kepada keluarga berbasis data profil keluarga. Kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan
(PBL) diharapkan dapat menghasilkan seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang
profesional di bidangnya. ²
Profil lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah ²: mampu melakukan kajian dan
analisis situasi, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, mampu
berkomunikasi secara efektif, mampu memahami budaya setempat, mampu melaksanakan
pemberdayaan masyarakat, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, mampu dalam
merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, memiliki kemampuan
kepemimpinan dan berfikir sistem
Dari profil lulusan yang diharapkan tersebut, ada enam kemampuan diantaranya yang
diharapkan diperoleh melalui PBL² yaitu: mampu melakukan kajian dan analisis situasi, mampu
mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, mampu berkomunikasi secara efektif,
mampu memahami budaya setempat, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, memiliki
kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem

TUJUAN
Tujuan Instruksional Umum PBL adalah menetapkan diagnosis masalah kesehatan
masyarakat serta mengembangkan program intervensi kesehatan masyarakat. Tujuan Instruksional
Khusus PBL adalah 2:
1) Melakukan diagnosis masalah kesehatan masyarakat dengan memetakan kondisi masyarakat
berdasarkan indikator Keluarga Sehat 3, mencakup penyusunan instrument, pengumpulan data,
merumuskan dan memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat.
2) Melakukan Pemecahan Masalah (Problem Solving) kesehatan masyarakat mencakup
menentukan alternatif pemecahan masalah, membuat rencana pelaksanaan kegiatan,
melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah dengan
memperhatikan intervensi yang sudah berjalan.
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3) Menyusun laporan Pengalaman Belajar Lapangan sesuai sistimatika yang ditentukan.

STRATEGI
PBL menggunakan strategi Problem Solving Cycle dipadukan Konsep Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga. PBL tahun 2017 merupakan tahun ke-dua pelaksananaan kegiatan PBL
dengan strategi ini. Tahun pertama digunakan formulir data profil kesehatan keluarga untuk
memperoleh basis data, sedangkan pada tahun kedua dikembangkan formulir pengumpulan data
untuk mendalami permasalahan di setiap RW berdasarkan masalah yang ditemukan pada tahun
sebelumnya. PBL dilakukan di lokasi desa yang sama selama dua tahun berturut-turut.
Peserta PBL adalah mahasiswa semester VI Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
setelah mendapat materi kuliah sebagai bekal pengetahuan di lapangan. Berdasarkan kurikulum inti
Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat, PBL adalah mata kuliah wajib dengan memiliki beban
studi 3 SKS. PBL dilaksanakan selama satu bulan.
Lokasi pelaksanaan PBL di daerah binaan STIKes Dharma Husada Bandung yaitu Desa
Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Mahasiswa dibagi kedalam kelompok sesuai
jumlah RW yang menjadi lahan pelaksanaan PBL. Pada tahun pertama mahasiswa kelas regular dan
kelas non regular dipisahkan, namun pada tahun ke dua mahasiswa kelas regular dan non regular
disatukan. Ada keuntungan dan kelemahan dengan jenis pembagian kelompok tersebut. Deskripsi
pelaksanaan PBL ditekankan kepada diagnosis masalah kesehatan masyarakat dengan
menggunakan indikator Keluarga Sehat, pemecahan masalah serta pembuatan laporan PBL.
Ditunjuk seorang dosen koordinator PBL dan dosen pembimbing yang mendampingi
kelompok mahasiswa. Kelompok didampingi oleh masing-masing dua (2) orang dosen pembimbing
yaitu staf pengajar yang ditunjuk oleh STIKes DHB yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penuh untuk memberikan bimbingan teknis dan akademis bagi mahasiswa yang sedang mengikuti
kegiatan PBL. ²

HASIL
Setiap kelompok mahasiswa mendapat lokasi PBL di satu RW. Berdasarkan hasil pendataat
berbagai masalah ditemukan, prioritas masalah yang dipilih antara lain

4

rendahnya capaian ASI

Ekslusif, tingginya kejadian hipertensi, rendahnya capaian peserta JKN, masih tingginya perokok di
dalam rumah, tidak teraturnya pasien TB melakukan pengobatan, belum semua ibu hamil
memeriksakan kehamilan secara teratur.
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Hasil PBL mencakup langkah dan produk yang dilaksanakan, tercantum sbb
Tabel 1. Langkah dan Hasil PBL
No
1




2



o
o

o
o
o
o
o


3
4

Langkah Kegiatan
Persiapan di kelas:
Penjelasan umum tahapan PBL
Situasi umum lokasi PBL
Penyusunan instrument PBL mengacu format
pendataan Keluarga Sehat serta hasil pendataan
sebelumnya.





Pelaksanaan PBL :
Pengumpulan data keluarga, sasaran sekunder dan 
tertier
Pengolahan dan analisis data :
Identifikasi masalah, Perumusan dan prioritas
masalah
Analisis penyebab masalah
Perencanaan intervensi :
Penentuan tujuan intervensi
Memilih alternatif intervensi,
Menentukan intervensi terpilih,
Penyusunan POA, Jadwal / Gannt Chart
Penyusunan rencana evaluasi
Pelaksanaan intervensi sesuai rencana yang disusun
Evaluasi pelaksanaan sesuai rencana
Penyusunan Laporan PBL oleh tiap kelompok
Evaluasi dan Penilaian oleh Dosen Pembimbing



Hasil
Tahun 1 : form pengumpulan data
keluarga sehat ditambah
pertanyaan pendalaman
Tahun 2 : Instrumen pendalaman
masalah sebelumnya (kuantitatif,
kualitatif) sasaran keluarga, sasaran
sekunder dan tertier
Data keluarga, sasaran sekunder
dan tertier sesuai instrument yang
disusun.
Dokumen hasil pengumpulan data
keluarga, sasaran sekunder dan
tertier



Dokumen Perencanaan Intervensi
dari masalah prioritas







Laporan & produk intervensi
Laporan evaluasi
Laporan PBL keseluruhan
Nilai setiap mahasiswa
Masukan penyempurnaan PBL
selanjutnya

Pada PBL tahun pertama, salahsatu kelompok merumuskan masalah tingginya kejadian
hipertensi di suatu RW. Dilakukan intervensi berupa

5:

Penyuluhan tentang hipertensi dan

penanganan serta pencegahannya terhadap kelompok pengajian di masyarakat, kunjungan rumah
untuk penyuluhan keluarga penderita hipertensi, pelatihan kader posyandu tentang pelaksanaan
Posbindu PTM, pemberian stimulus peralatan minimal Posbindu PTM, pelaksanaan Posbindu PTM
yang pertama kali.
Pada tahun ke dua, dilakukan pengumpulan data pendalaman faktor yang penyebab
kejadian hipertensi dengan teori HL. Blum. Diperoleh data sbb. 4 Jumlah kasus hipertensi meningkat
100 %, pengetahuan hipertensi berkategori tinggi sebanyak 79,4 %, sikap mendukung penanganan
hiperensi hanya 51 %, tindakan sesuai penanganan hipertensi masih rendah 45,1 % dan tidak pernah
rutin minum obat hipertensi sebanyak 49 %, hanya sebagian yang rutin memanfaatkan pelayanan
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puskesmas (51 %) dan sebagian besar (79 %) tidak memanfaatkan Posbindu PTM, terdapat 39,2 %
memiliki riwayat hipertensi pada keluarga, menggunakan UMR Rp. 2.000.000, - sebesar 63,7%
berpenghasilan < UMR, sebanyak 61,8 % responden belum pernah mengikuti penyuluhan
hipertensi, terdapat hubungan signifikan (p 0,012) antara tindakan yang dilakukan terkait hipertensi
dengan kejadian hipertensi, terdapat hubungan signifikan (p 0,015) pemanfaatan layanan kesehatan
dengan kejadian hipertensi, Posbindu PTM belum berjalan rutin tiap bulan, pemanfaatan oleh
masyarakat rendah.
Intervensi yang dilakukan kelompok mahasiswa dengan masalah hipertensi adalah: 4
1) Advokasi. Dilakukan kepada bidan desa dengan pembahasan mengenai pengaktifan kembali
posbindu.
2) Koordinasi. Dilakukan kepada berbagai sektor terkait seperti bidan desa, RT/RW, Kader dan
Tokoh Agama. Hasil dari diadakannya koordinasi dapat dirasakan dengan berbagai intervensi
yang berhasil dilaksanakan. Hambatan dari koordinasi adalah sulitnya menyesuaikan waktu
koordinasi dan komunikasi yang terhambat karena kurangnya sinyal.
3) Pelatihan kader ulang tentang Posbindu PTM. Dilaksanakan selama 2 hari dengan lancar
walaupun tidak terlepas dari berbagai kendala seperti terhambatnya alat yang digunakan
seperti proyektor. Selain itu, kader yang datang berjumlah 5 orang dari total 7 orang kader
dengan alasan mereka mempunyai kesibukan tersendiri. Pengetahuan kader meningkat setelah
di adakannya pelatihan kader, dapat dilihat dari hasil post test yang meningkat dibandingkan
pre test. Pelatihan kader sudah dilaksanakan sesuai SAP (Satuan Acara Penyuluhan ) yang telah
di tetapkan dan pemateri mendapat skor nilai sangat baik.
4) Penyuluhan diet hipertensi. Dilaksanakan sesuai SAP yang telah di tetapkan tetapi penyampaian
materi kurang dilaksanakan dengan maksimal. Penyuluhan diet hipertensi tidak berhasil karena
jumlah peserta yang datang kurang dari 90 % dari yang diharapkan.
5) Penyuluhan Hipertensi. Penyuluhan kesehatan mengenai hipertensi ini sudah dilaksanakan
sesuai SAP yang telah dibuat. Hambatan yang terjadi selama penyuluhan kesehatan mengenai
hipertensi ini kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan tersebut, penyampaian
materi kurang dilaksanakan dengan maksimal.

PEMBAHASAN
PBL dilaksanakan mengikuti langkah siklus pemecahan masalah menggunakan Konsep
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pembelajaran
di lapangan menurut langkah identifikasi dan perumusan masalah, merumuskan intervensi dan
melaksanakannya di masyarakat. Mahasiswa juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang
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dilakukan mencakup evaluasi proses dan output kegiatan. Dampak kegiatan antara lain dapat dilihat
di satu kelompok yang menjadi fokus bahasan ternyata kasus hipertensi malah meningkat di tahun
kedua, hal ini terjadi karena Posbindu PTM yang diinisiasi di tahun pertama belum optimal berjalan
dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Evaluasi ini memberi isyarat darurat bahwa PTM khususnya
intervensi di masyarakat terus meningkat dan belum dikelola pencegahan dan penanganannya
secara berkesinambungan.
PBL memberi manfaat untuk mahasiswa bagaimana bekerja di masyarakat. Di sisi lain PBL
memberi manfaat bagi masyarakat namun perlu pembinaan lanjutan dari pihak terkait khususnya
Puskesmas agar proses pemberdayaan dan produk yang dihasilkan selama PBL dapat
berkesinambungan.

SIMPULAN
Sesuai dengan tujuan PBL, maka dapat disimpulkan:
1) PBL dapat mendorong kegiatan diagnosis masalah kesehatan masyarakat dengan hasil
pemetaan Profil Kesehatan Keluarga.
2) PBL mendukung Pemecahan Masalah (Problem Solving) kesehatan masyarakat yang ditemukan.
Pemecahan masalah bersifat pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan advokasi dan
koordinasi kemitraan yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3) Penyusunan laporan Pengalaman Belajar Lapangan bermanfaat selain sebagai dokumen
kegiatan juga sebagai data dasar pelaksanaan PBL selanjutnya.

REKOMENDASI
1)

Pengalaman Belajar Lapangan sebaiknya dilakukan di desa binaan sehingga kesinambungan
kegiatan bisa diupayakan, minimal 3 tahun di lokasi yang sama.

2)

Puskesmas diharapkan dapat menjaga kesinambungan kegiatan pasca PBL.

3)

PBL dengan strategi siklus pemecahan masalah dipadu konsep Indonesia Sehat
direkomendasikan terus diperluas karena selain mendorong mahasiswa memiliki keterampilan
praktek nyata juga mendukung implementasi Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga
yang menjadi kebijakan pembangunan kesehatan saat ini.
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TENAGA KESEHATAN SEBAGAI AGENT OF CHANGE AKTIVITAS FISIK?
Riza Afriani Margaresa
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes RI
Email: riza_margaresa@ymail.com

ABSTRAK
Aktivitas fisik merupakan salah satu gaya hidup yang merupakan faktor resiko
penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes mellitus. Seiring dengan
perkembangan zaman, banyak orang kurang melakukan aktivitas fisik dan perilaku
sedentari. Tenaga kesehatan merupakan contoh berperilaku sehat bagi masyarakat. Tenaga
kesehatan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dan memberikan informasi
untuk melakukan aktivitas fisik sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit lewat
konseling, penyuluhan, maupun rujukan untuk program olahraga. Pasien dan masyarakat
sekitar akan lebih percaya apabila petugas kesehtan yang memberikan juga melaksanakan
gaya hidup sehat seperti yang dianjurkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
pelaksanaan aktivitas fisik pada tenaga kesehatan.
Sebuah sistematik review dilakukan dari sumber data Proquest, EBSCO, dan Google
Scholar (Google Cendekia). Adapun kata kunci yang dipakai adalah (physical active* OR
exercis* OR sport*) AND (health worker* OR health employ* OR health proffesion* OR
health officer* OR nurse OR doctor OR dentist OR midwife OR paramedic). Pembatasan yang
dilakukan adalah: jurnal ilmiah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,
dipublikasikan tahun 2007 sampai 2017, full text dapat diakses dan peer reviewed journal.
Seluruh bentuk penelitian dimasukkan dalam kriteria pemilihan jurnal. Publikasi yang
memuat faktor resiko lain dimasukkan namun dalam analisis hanya diambil faktor resiko
aktivitas fisik. Namun aktivitas fisik yang berhubungan dengan penyakit spesifik tertentu
dikeluarkan dari penelitian ini.
Terdapat 18 jurnal yang memenuhi kriteria. Metode penelitian yang digunakan
adalah crossectional dengan self-administered questionnaire (14), percobaan intervensi dan
control grup (1), prospective cohort study (1) serta review literatur dan meta-analisis (1).
Penelitian lebih banyak dilakukan di Eropa (8), Asia (5). Amerika (3), dan Afrika (1). Sebagian
besar penelitian dilakukan di rumah sakit, dengan responden dokter, perawat, petugas gizi,
dan petugas promosi kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien atau
masyarakat namun ada juga melibatkan staf administrasi, kader kesehatan, dan tenaga
kesehatan non pelayanan lainnya. Tenaga kesehatan pada umumnya memiliki tingkat
pengetahuan dan kesadaran tinggi pentingnya aktivitas fisik, namun tidak melaksanakan
aktivitas fisik dengan teratur. Pada percobaan intervensi, tenaga kesehatan cenderung
mengalami peningkatan aktivitas fisik setelah 12 bulan. Terdapat kecenderungan bahwa
tenaga kesehatan yang melakukan cukup aktivitas fisik akan menyampaikan anjuran untuk
melakukan aktivitas fisik pada pasien atau masyarakat. Pekerjaan dan lingkungan kerja
menejai factor yang berperan dalam aktivitas fisik tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan pada umumnya memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran
tinggi pentingnya aktivitas fisik, namun tidak melaksanakan aktivitas fisik dengan teratur.
Menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan sarana dan sarana aktivitas fisik
dan oleh raga yang memadai, memberikan tailored physical activity dengan durasi minimal
12 bulan dapat meningkatkan aktivitas fisik tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
Keyword: aktivitas fisik, tenaga kesehatan, prevalensi
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LATAR BELAKANG
Aktivitas fisik merupakan faktor resiko banyak masalah kesehatan. Menurut the Global
Recommendation on Physical Activity for Health yang dikeluarkan oleh WHO, kurangnya aktivitas
fisik merupakan empat faktor resiko terbesar upenyebab kematian, dan melakukan aktivitas fisik
secara teratur dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner dan stoke, diabetes, hipertensi,
depresi, kanker payudara dan kanker usus besar (1). Situasi ini merupakan perhatian pada negara
berkembang. Di Indonesia misalnya, sebanyak 26% masyarakt Indonesia kurang melakukan aktivitas
fisik sesuai anjuran (2).
Tenaga kesehatan sering memiliki kontak langsung dengan pasien dan keluarganya,
sehingga mereka merupakan kesempatan untuk mempengaruhi perubahan perilaku (3). Mereka
juga memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dan memberikan informasi untuk melakukan
aktivitas fisik sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit lewat konseling, penyuluhan, maupun
rujukan untuk program olahraga. Keadaan kesehatan yang kurang baik dalam populasi ini akan
berpengaruh besar, tidak hanya berpengaruh pada diri mereka sendiri tapi juga organisasi, misalnya
mengurangi produktivitas kerja dan meningkatkan absen karena sakit, berkurangnya kualitas
pelayanaan pada pasien dan masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan juga merupakan contoh
berperilaku sehat bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Tingkat kepercayaan dan perilaku sehat
tenaga kesehatan berpengaruh terhadap anjuran yang mereka bisa berikan pada orang lain (4).
Pasien dan masyarakat sekitar juga akan lebih percaya apabila petugas kesehatan yang memberikan
juga melaksanakan gaya hidup sehat seperti yang dianjurkan.

TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, kepercayaan, dan perilaku tenaga
kesehatan dalam melaksanakan aktivitas fisik serta kecenderungan memberikan anjuran untuk
melakukan aktivitas fisik cukup pada pasien dan masyarakat luas.
METODE PENELITIAN
Sebuah sistematik review dilakukan dari sumber data Proquest, EBSCO, BMC, dan Google
Scholar (Google Cendekia). Adapun kata kunci yang dipakai adalah (physical active* OR exercis* OR
sport*) AND (health worker* OR health employ* OR health proffesion* OR health officer* OR nurse
OR doctor OR dentist OR midwife OR paramedic). Pembatasan yang dilakukan adalah: jurnal ilmiah
menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dipublikasikan tahun 2007 sampai 2017, full
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text dapat diakses dan peer reviewed journal. Seluruh bentuk penelitian dimasukkan dalam kriteria
pemilihan jurnal. Publikasi yang memuat faktor resiko lain dimasukkan namun dalam analisis hanya
diambil faktor resiko aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang berhubungan dengan penyakit spesifik
tertentu dikeluarkan dari penelitian ini. Jurnal yang memiliki kesesuaian judul dengan kata kunci
dikelompokkan untuk selanjutnya dibaca abstrak penelitiannya. Jurnal yang memenuhi syarat
kemudian di scanning full text untuk pengecekan kembali kesesuaian isi sebelum dimasukkan
sebagai sumber informasi literature review ini.
HASIL
Berdasarkan hasil pencarian, terdapat 6458 artikel yang sesuai dengan kata kunci, namun
setelah pembacaan abstrak hanya terdapat 27 artikel yang memenuhi syarat. Selanjutnya terdapat
18 jurnal yang memenuhi kriteria dan dimasukkan dalam review ini. Metode penelitian yang
digunakan adalah crossectional dengan self-administered questionnaire melalui telepon, email dan
tatap muka langsung (15), percobaan intervensi dan kontrol grup (2), dan prospective cohort study
(1). Penelitian lebih banyak dilakukan di Eropa (9), Asia (5). Amerika (3), dan Afrika (1). Sebagian
besar penelitian dilakukan di rumah sakit, dengan responden terbanyak dokter (3604), perawat
(3195), dokter gigi (313), petugas gizi (140), dan petugas promosi kesehatan (47) yang berhubungan
langsung dengan pasien atau masyarakat namun ada juga melibatkan staf administrasi (209) dan
kader (269). Beberapa penelitian tidak menjabarkan profesi responden tenaga kesehatan (4988).
Dari 18 penelitian tersebut, sebagian besar dilakukan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lain.
Hanya tiga penelitian menggunakan dasar teori perilaku yang dipakai dalam melakukan intervensi
atau analisis (5-7). Ukuran yang dipakai untuk mengukur kecukupan aktivitas fisik dan
penggolongannya adalah MET Minutes (8,16), WHO Stepwise Questionnaire (9), International
Physical Activity Queation (IPAQ) (10,13), Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) (17), FINALE
Questionnaire (21), dan kuesioner lain (5-7,11-12,14-15,18-22).

Prevalensi Aktivitas Fisik Pada Tenaga Kesehatan
Berdasarkan hasil studi literatur, tenaga kesehatan memiliki aktivitas fisik kurang antara
26,1 – 80,8%, aktivitas sedang (44 – 60%) atau tinggi berkisar antara 32 – 51,2%. Beberapa faktor
sosiodemografik yang berhubungan dengan tenaga melakukan aktivitas lebih tinggi adalah berusia
muda (17), memiliki pendidikan tinggi (17), memiliki status gizi normal (8,11) berprofesi sebagai
dokter (15), perawat (15) dan kader (13,18), tidak tinggal bersama anak. Laki-laki lebih sering
mengikuti aktivitas fisik olahraga maupun rekreasional (18,20). Sementara pada wanita lebih banyak
melakukan aktivitas fisik commuting (17). Pada intervensi, setelah enam bulan intervensi mengalami
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perubahan lingkar perut, namun tidak pada pola aktivitas fisik (6), namun pada penelitian lain yang
berdurasi 14 bulan terjadi penurunan berat badan dan kenaikan level aktivitas fisik (21).

Tingkat Pengetahuan, Kepercayaan Aktivitas Fisik
Sebagian besar tenaga kesehatan menyadari pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan
menunjang profesi mereka (14). Kader memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang
rekomendasi aktivitas fisik yang bermanfaat (10). Sebagian besar tenaga kesehtan menyatakan
mereka dalam keadaan kesehatan baik (10, 12-14). Dokter (12,13) dan kader (10) merupakan pofesi
yang banyak melaporkan dirinya dalam kondisi yang baik.
Sebagian besar (84%) dokter yang tidak aktif berencana akan meningkatkan aktivitas fisik,
namun lebih dari separuhnya kurang percaya bahwa mereka bisa mencapainya (6,9). Sebaliknya,
hanya sedikit perawat yang berencana untuk memenuhi rekomendasi aktivitas fisik cukup pda enam
bulan mendatang (7). Dokter tidak percaya bahwa ia bisa mempengaruhi pasien untuk mengubah
gaya hidupnya dan lebih setuju pasien diberikan upaya medis atau bedah (6). Sebagian besar
perawat berpikir bahwa penampilan fisik sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat sebagai
perawat, merasa kesulitan dan tidak nyaman untuk mempromosikan perilaku sehat apabila dirinya
tidak menerapkan, merasa pasien lebih menerima anjuran aktivitas fisik apabila penyampai juga
melaksanakan hal yang dianjurkan (7). Perawat dan staf administatif lebih tertarik untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai promosi kesehatan (15).

Kemampuan untuk Menyampaikan Anjuran aktivitas Fisik Cukup pada Pasien dan Masyarakat
Saat dilakukan konfirmasi pada 72 pasien, didapatkan bahwa responden dokter yang
melakukan aktivitas fisik sesuai rekomendasi, lebih sering memberikan saran pasien untuk
melakukan aktivitas fisik (9). Pada penelitian lainnya yang membandingkan konseling antar profesi,
didapatkan bahwa perawat lebih siap untuk melakukan dan menerapkan konseling aktivitas fisik
kepada pasien (13,14). Pada penelitian lain yang dilakukan intervensi meningkatkan kapasitas
melalui workshop, diketahui peningkatan kemampuan konseling pada perawat dan promotor
kesehatan (6). Namun pada penelitian yang dilakukan Florindo et al. (2011) diketahui bahwa tenaga
kesehatan mempraktikkan konseling aktivitas fisik pada pasien dan klien karena kebijakan promosi
kesehatan dari Kementerian Kesehatan Brazil (10).

Perbandingan Aktivitas Fisik Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Umum
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Hanya ada tiga penelitian yang membandingkan prevalensi kecukupan aktivitas fisik pada
populasi tenaga kesehatan dengan masyarakat umum. Tingkat aktivitas fisik di kedua populasi
rendah. (12,22). Pekerja kesehatan juga tidak lebih berpartisipasi dari masyarakat umum dalam
kegiatan health promotion program (22). Namun, diketahui kader lebih aktif dari populasi umum
(10, 22).
Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Aktivitas Fisik pada Tenaga Kesehatan
Penelitian juga mengungkapkan faktor lingkungan berpengaruh terhadap rendahnya
aktivitas fisik pada tenaga kesehatan, adalah faktor lingkungan yang juga berpengaruh adalah
lingkungan kerja dan manajer yang mendukung (12, 21), motivasi kerja dan kontrol karyawan (22),
pengurangan waktu kerja, peningkatan kesempatan melaksanakan rekreasi dan olah raga (17, 19)
minimal 1 jam per minggu di jam kerja (21), menyediakan trainer untuk intervensi personal (21).
Bekerja dalam shift (5) tidak berhubungan dengan tingkat aktivitas fisik, meskipun pada penelitian
lain menyebutkan bahwa pekerja shift malam memiki kesempatan waktu lebih luang untuk pergi ke
gym saat orang lain sedang bekerja(3).

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil review literatur diketahui bahwa tenaga kesehatan memiliki angka
kecukupan aktivitas fisik yang rendah. Bahkan beberapa penelitian menemukan prevalensi nya lebih
rendah daripada masyarakat umum. Profesi, meskipun tidak terbukti secara statistik berhubungan
dengan aktivitas fisik, merupakan salah satu faktor yang menjadi perbedaan tingkat aktivitas fisik.
Semakin tinggi profesi (dokter), semakin tinggi pengetahuan dan kepercayaan diri, namun semakin
rendah melakukan aktivitas fisiksesuai rekomendasi. Hal ini berlaku terbalik pada kader kesehatan,
kemungkinan akibat perbedaan job description. Misalnya dokter lebih banyak menunggu pasien
datang, melakukan tindakan, dan banyak memiliki waktu melakukan kegiatan sedentari. Sementara
kader kesehatan atau perawat lebih banyak aktivitas mobile, beraktivitas di lapangan dan bertemu
masyarakat. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk
meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, dan kemampuan menyampaikan anjuran aktivitas
fisik yang cukup pada masyarakat (23). Lebih dari itu, intervensi peningkatan aktivitas fisik pada
setiap profesi kesehatan harus berbeda (self-toilered intervention).
Tenaga kesehatan dengan tingkat aktivitas fisik sesuai rekomendasi, cenderung melakukan
konseling dan anjuran melakukan aktivitas fisik pada pasien atau masyarakat. Sehingga penting bagi
tenaga kesehatan untuk mengadopsi perilaku sehat sebelum menyampaikannya pada orang lain.
Pada salah satu penelitian, semua pasien mendapatkan konseling aktivitas fisik karena merupakan
kebijakan nasional promosi kesehatan di negara tersebut (10). Hal ini dapat mengatasi barrier
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pengetahuan, kepercayaan diri, maupun kemampuan yang dialami oleh tenaga kesehatan sehingga
seluruh masyarakat mendapat informasi yang sesuai tentang aktivitas fisik. Kebijakan ini juga dapat
mendorong tenaga kesehatan meningkatkan kapasitas dirinya dan menjadi contoh yang baik dalam
aktivitas fisik.
Faktor lingkungan kerja terlihat lebih dominan menjadi hambatan untuk tidak melakukan
aktivitas fisik. Pengembangan intervensi aktivitas fisik di tempat kerja (24) akan sangat mendukung
peningkatan aktivitas fisik terutama dalam pemberian pilihan dan dukungan untuk melakukan gaya
hidup sehat dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari kebijakan lingkungan kerja terkait beban kerja,
rotasi kerja, dukungan manajer, olahraga, waktu luang untuk melakukan aktivitas rekreasi, sampai
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya tempat olah raga, kantin sehat, media
informasi di tempat kerja, dan workshop atau konseling aktivitas fisik bagi petugas kesehatan.

SIMPULAN
Tenaga kesehatan pada umumnya memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran tinggi
pentingnya aktivitas fisik, namun tidak melaksanakan aktivitas fisik dengan teratur. Pada percobaan
intervensi, tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan aktivitas fisik setelah satu tahun.
Terdapat kecenderungan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan cukup aktivitas fisik akan
menyampaikan anjuran untuk melakukan aktivitas fisik pada pasien atau masyarakat. Faktor
lingkungan kerja sangat berpengruh dalam pelaksanaan aktivitas fisik petugas kesehatan.

REKOMENDASI
Menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan sarana dan sarana aktivitas fisik
dan oleh raga yang memadai, memberikan tailored physical activity dengan durasi minimal 12 bulan
dapat meningkatkan aktivitas fisik tenaga kesehatan secara berkesinambungan. Penelitian lanjutan
diperlukan, khususnya di negara berkembang, untuk mengetahui intervensi yang tepat berdasarkan
teori perubahan perilaku dengan melibatkan tenaga kesehatan yang berhubungan dengan pasien
atau tidak.
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ABSTRAK
Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan
Pemberdayaan keluarga sebagai strategi operasional Kementerian Kesehatan untuk
menggugah partisipasi segenap keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Tujuan
Penelitian adalah untuk mengevaluasi (PIS-PK) di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keluarga yang
terlihat pada hasil cakupan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Jenis penelitian memadukan metode
kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian variabel pendahulu (predisposing factors), variabel
ketersediaan (enabling factors) dan variabel penguat (reinforcing factors) dianalisa dengan
melihat distribusi dan frekuensi (univariat). Selain itu dilakukan pengukuran indeks keluarga
sehat (IKS) dengan nilai 0,800 sebagai Keluarga Sehat, IKS. 0,500-0.800 sebagai Keluarga Pra
Sehat dan <0,500 sebagai Keluarga Tidak Sehat. Sedangkan metode kualitatif dilakukan
untuk menggali informasi lebih dalam terhadap cakupan indikator terendah berdasarkan IKS
Kecamatan. PIS-PK belum tersosialisasi di Kecamatan Ciampea, indikator evaluasi yang bisa
diukur hanya indikator relevansi dengan program pembanding sebelumnya yaitu PHBS
tatanan rumah tangga. Seluruh informan mengatakan ada kemiripan. Penelitian ini
merekomendasikan agar segera disosialisasikan PIS-PK dengan melatih nakes terampil,
memberdayakan masyarakat melalui UKBM yang ada dan advokasi dengan lintas sektor.
Kata Kunci: Keluarga Sehat, Indeks Keluarga Sehat, Evaluasi

LATAR BELAKANG
Provinsi Jawa Barat dipilih oleh Kementerian Kesehatan RI menjadi salah satu dari sembilan
provinsi untuk program prioritas Indonesia Sehat. Pelaksana terdepan Program Indonesia Sehat
Dengan Pendekatan Keluarga adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas sebagai
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pelayanan

kesehatan,

harus

menerapkan

pendekatan

pelayanan

kesehatan

yang

berkesinambungan (continuum of care). Pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh
tahapan siklus hidup manusia (life cycle), sejak masih dalam kandungan sampai menjadi lansia, maka
fokus pelayanan kesehatan harus pada keluarga. Individu-individu harus dilihat sebagai bagian dari
keluarganya.
Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 12 indikator, yaitu: (1).
Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (2). Persalinan ibu di fasilitas kesehatan, (3).
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. (4). Bayi mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif, (5).
Pertumbuhan balita dipantau, (6). Penderita tuberculosis paru berobat sesuai standar, (7). Penderita
hipertensi berobat teratur, (8). Penderita gangguan jiwa diobati dan tidak ditelantarkan, (9).
Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10). Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), (11). Keluarga mempunyai akses/memiliki sarana air bersih, (12).
Keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat. Berdasarkan Program sebelumnya yaitu
PHBS tatanan rumah tangga, diperoleh hasil capaian rumah tangga ber PHBS Kabupaten Bogor
adalah 50,5 % (survei PHBS rumah tangga di Kabupaten Bogor tahun 2013), yang merupakan satu
dari 10 Kabupaten/kota yang memiliki proporsi rumah tangga yang ber-PHBS terendah di Provinsi
Jawa Barat. Salah satu Kecamatan dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan
Ciampea memiliki cakupan PHBS rumah tangga sebesar 51,80%. Beberapa hambatan pencapaian
PHBS yang masih jauh dari target tersebut ditengarai karena pengetahuan dan pendidikan
masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah sehingga berpengaruh terhadap perilaku dalam
kesehatan.

TUJUAN
Untuk mengevaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan mengevaluasi proses dan
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keluarga yang terlihat pada hasil cakupan
Indeks Keluarga Sehat (IKS).

METODE
Memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk
melihat melihat gambaran faktor predisposisi, faktor enabling dan faktor reinforcing yang dianalisis
secara univariat untuk melihat distribusi dan frekuensi setiap variabel. Selain itu dilakukan
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pengukuran indeks keluarga sehat (IKS). Pengukuran IKS dimulai dari profil keluaga sehat dengan
rumus sebagai berikut:
𝐼𝐾𝑆 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 1
12 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁

Indeks yang didapat kemudian dirujuk pada kategori sebagai berikut: (1). Keluarga Sehat, bila IKS=
> 0,800, (2). Keluarga Pra sehat, bila IKS= 0,500-0,800 (3).Keluarga Tidak Sehat, bila IKS= < 0,500.
Selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat keluaga Sehat RT/RW/Kelurahan/Desa, dengan rumus:

IKS RT/RW/Kelurahan/Desa =

Dari 12 indikator PIS-PK dilakukan pengukuran terhadap cakupan masing-masing indikator
menggunakan rumus sebagai berikut:

=

X100 %

Selanjunya dilakukan pengukuran IKS Kecamatan yang dihitung dengan rumus

IKS Kecamatan =

Sedangkan metode kualitatif dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap
cakupan indikator terendah berdasarkan hasil Indeks Keluarga Sehat di tingkat Kecamatan. Informan
wawancara mendalam adalah keluarga (angota rumah tangga) yang terpilih dari 4 desa yaitu Desa
Bojong Rangkas, Desa Tegal Waru, Desa Cinangka dan Desa Ciampea Udik, Kepala UPT dan UPF
Puskesmas, nakes (staf PKM Kecamatan Ciampea), dan Bidan Desa. Sedangkan informan diskusi
kelompok terarah adalah para tokoh masyarakat serta kader kesehatan dari 4 desa tersebut.

HASIL
Dalam penelitian ini populasi berjumlah 108 orang dengan sampel yang tersebar dari 4 desa
yang menjadi wilayah penelitian, yaitu: Desa Bojong Rangkas: 25 responden, Desa Tegal Waru : 31
responden, Desa Cinangka :30 respoden dan Desa Ciampea Udik:22 responden. Hasil pengukuran
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IKS yang sudah dimasukan kedalam rekapitulasi keluarga dapat dilihat pada tabel. 1. Analisis
univariat dilakukan untuk melihat distribusi dan frekuensi responden berdasarkan predisposing
factors: usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, penghasilan keluarga, jumlah anggota keluarga dan
sikap keluarga Enabling Factors: ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan, Reinforcing factors:
dukungan dari tenaga kesehatan, kader dan tokoh masyarakat dapat dilihat pada tabel.2.
Tabel 1. Rekapitulasi Keluarga Sehat
Kategori IKS
Bojong
Rangkas
Keluarga Sehat
( > 0,800 )
Keluarga Pra Sehat (
0,500 – 0,800)
Keluarga Tidak Sehat
(< 0,500 )
Jumlah Total Keluarga

Nama Desa
Tegal Waru
Cinangka

14

17

11

10

25

Jumlah Keluarga
9

6
9

5
4

-

Ciampea Udik

31

16
30

7
22

Tabel 2. Analisis Univariat Evaluasi Pelaksanaan PIS-PK Di Kecamatan Ciampea
No
1

2

3

4

5

6

7

8

Variabel
n = 108
Persentase (%)
Usia
19 – 24 tahun
11
10,2
25 - > 60 thn
97
89,8
Tingkat Pendidikan
Tinggi
37
65,7
Rendah
71
34,3
Pengetahuan
Baik
52
48,1
Rendah
56
51,9
Jumlah Anggota Keluarga
Besar
75
69,4
Kecil
33
30,6
Penghasilan Keluarga
Tinggi
35
32,4
Rendah
73
67,6
Sikap
Positif
52
48,1
Negatif
56
51,9
Ketersediaan Fasilitas dan sarana kesehatan
Tersedia
68
63
Tidak Tersedia
40
37
Dukungan Tenaga Kesehatan Kader & Tokoh Masyarakat
Mendukung
38
35,2
Tidak mendukung
70
64,8
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Rekapitulasi Profil Kesehatan Keluarga dapat dilihat pada tabel. 3
Tabel. 3 Rekapitulasi Profil Kesehatan Keluarga
No

INDIKATOR

Desa
Bojong Rangkas

12

100 %

23

100

20

21

95,2

17

19

89,4

8

14

57.1

0

0

0

3

3

100

3

3

100

0

0

0

100 %

7

100

9

9

100

4

7

57,1

3

3

100

100%

2

100

6

9

66,6

41

7

14,28

3

3

100

100%

10

100

13

13

100

12

100

8

8

100

0

0

0

5

5

100

2

11
2
3

66,6

0

0

0

100 %

3

100

10

11

90,9

2

4

50

1

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

100

56 %,

11

56

6

25

19,3

2

28

7,14

0

0

0

100 %

25

100

17

14

54,8

9

21

42,85

22

22

100

100%

25

100

31

31

100

28

30

93,3

22

22

100

100%

25

100

31

31

100

28

30

93,3

20

2

90,9

Indeks Keluarga
Sehat

1,00

Keterangan: cakupan baik/IKS Sehat,

0,548

Cakupan N/tidak ditemukan/100%

113

0,3

0, 272

% Cakupan Desa

11

Total Kel - ∑

10

∑ kel bernilai “1”

9

% Cakupan Desa

8

Total Kel - ∑

7

∑ kel bernilai “1”

6

Keluarga mengikuti
Program KB
Persalinan ibu di
fasilitas
kesehatan
Bayi
mendapat
imunisasi
dasar lengkap
Bayi mendapat ASI
Ekslusif
Pertumbuhan
balita dipantau
Penderita TB Paru
berobat sesuai
standar
Penderita
hipertensi berobat
teratur
Penderita
gangguan jiwa tidak
ditelantarkan dan
diobati
Anggota keluarga
tidak ada yang
merokok
Keluarga sudah
menjadi
anggota JKN
Keluarga
akses/mempuny
ai sarana air
bersih
Keluarga
akses/menggunaka
n jamban sehat

% Cakupan Desa

5

Total Kel - ∑

4

Desa
Ciampea Udik

∑ kel bernilai “1”

3

Desa
Cinangka

% Cakupan Desa

2

Total Kel - ∑

∑ kel bernilai “1”

1

Desa
Tegal Waru
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Cakupan sedang/IKS Pra Sehat

Cakupan kurang / IKS Tidak Sehat

Selanjutnya dilakukan pengukuran IKS tingkat Kecamatan. Rekapitulasi Data Profil Kesehatan
Keluarga dari Kecamatan Ciampea dapat dilihat pada tabel.4

Tabel. 4. Rekapitulasi Data Profil Kesehatan Keluarga dari Kecamatan Ciampea
No

INDIKATOR

1

Keluarga mengikuti
Program KB

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Persalinan ibu di
fasilitas
kesehatan
Bayi mendapat
imunisasidasar
lengkap
Bayi mendapat ASI
Ekslusif
Pertumbuhan balita
dipantau
Penderita TB Paru
berobat sesuai
standar
Penderita hipertensi
berobat teratur
Penderita
gangguan jiwa
tidak ditelantarkan
dan diobati
Anggota keluarga
tidak ada yang
merokok
Keluarga sudah
menjadi anggota
JKN
Keluarga
akses/mempunyai
sarana air bersih
Keluarga
akses/menggunakan
jamban sehat

Indeks Keluarga Sehat
(IKS)
Keterangan:

∑ KLG
BER
NILAI 1

TOTAL
KLG-∑ N

PUSK/
Kec. X

57,1

68

78

87,17 %

100

0

6

6

100 %

100 %

57,1

100

23

27

85,18 %

100%

66,6 %

14,28

100

12

22

54,54 %

100%

100%

100

100

53

53

100 %

N

100%

66,6

0

6

19

66,66 %

100 %

90,9%

50

100

16

16

100 %

N

N

0

100

1

1

100 %

56 %

19,3 %

7,14

0

22

86

25,58 %

100 %

54,83 %

42,85

100

73

35

67,59 %

100%

100 %

93,3

100

106

104

98,14 %

100%

100 %

93,3

90,9

104

106

96 %

1, 00

0,612

0,3

Desa
Bojong
Rangkas

Desa
Tegal
Waru

Desa
Cinangka

100 %

95,2 %

89,4

N

100 %

100 %

cakupan baik/IKS Sehat,
Cakupan sedang/IKS Pra Sehat

Desa
Ciampea
Udik

0,3

Cakupan N/tidak ditemukan/100%
Cakupan kurang / IKS Tidak Sehat
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Berdasarkan tabel.4 cakupan indikator yang memerlukan perhatian khusus di Kecamatan
Ciampea adalah indikator bayi mendapat ASI Eksklusif, indikator penderita TB Paru berobat sesuai
standar, indikator anggota keluarga tidak ada yang merokok dan indikator keluarga sudah
menjadi anggota JKN. Cakupan indikator yang memerlukan perhatian tersebut dianalisis melalui
pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dalam analisis ini adalah dengan mengacu kepada prinsip
kesesuaian (appropriatenes) dan kecukupan (adequency). Informan pada penelitian ini adalah
anggota rumah tangga (ART) sebayak 4 orang, Tokoh masyarakat: 6 orang Kader Kesehatan :5 orang
Bidan Desa:3 orangs, Petugas PKM:2 orang Kepala Puskesmas:2 orangs. Berikut kutipan wawancara
berdasarkan ke empat indiktor tersebut:
Indikator ASI Ekslusif
“Menurut saya peranan psikologis sangat mempengaruhi, nah dari usia yang bersalin segitu
terkadang masih ada image ibu takut jelek payudaranya kalau nyusuin. Selain peranan psikologis
perlu dukungan keluarga. “(Informan Bidan Desa Er, Pr, 50 Tahun)
“cuma disini mah hese (susah) …tinggalnya kan rata-rata gabungan, nti kita ga kasih makan,
neneknya yang ngasih “(Informan Kader Kesehatan Id, H, Ij)
Indikator TB Paru berobat sesuai standar
“hmmm…faktor kebersihan lingkungan dan perilaku merokok tadi yang jadi predisposisi TB
..pengobatan kita sesuai anjuran selama 6 bulan, masalahnya apakah obat tersebut benar-benar
diminum” (Informan Ka.Puskesmas: S, Lk, 35 Tahun)
Indikator anggota keluarga tidak ada yang merokok
“menurut saya rokok itu sudah seperti makanan pokok…meskipun demikian seharusnya tidak,
mungkin karena sering dihisap jadi memberikan efek kecanduan.”
(Informan Toma: Iy, Ns,)
“tidak bisa dikatakan semata-mata karena masalah pendidikan saja, perokok itu sendiri
kebanyakan sudah mengetahui dampaknya bahkan terkadang mereka lebih pinter jadi kita ga
bisa mengatakan perokok adalah orang yang biasanya berpendidikan rendah, ……. Itu perlu
advokasi terus menerus dan memang rasanya kalau perilaku yang satu ini perlu hidayah,
bagaimana seseorang bisa mendapatkan hidayahnya agar tidak merokok lagi” (Informan Ka.
Puskesmas: Un, Lk, 47 Tahun)
Indikator keluarga sudah menjadi anggota JKN.
“kalau disini mah pakainya BPJS sama KIS, setahu saya mah sudah pada dapet semua warga…ada
BPJS ada KIS “(Informan ART: Es, Pr, 24 Tahun)
“harusnya sudah punya semua, itu kan hak rakyat sebenernya … Maunya mah dari pusat aja yah
yang bayar…tapi kira-kira jebol ga APBN nya? (Informan Toma: Nr, Lk,45 Tahun)
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Seluruh informan pada penelitian ini belum pernah mengetahui, mendengar dan
mendapatkan sosialisasi mengenai PIS-PK. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap nakes
terkait evaluasi proses, berikut kutipan wawancara mendalam dengan nakes
“Kalau mau efisien harus gunain tenaga yang terlatih, apalagi kalau indikatornya banyak, yang
didata keluarga…di Ciampea kan masih banyak yang terbatas pendidikannya jadi komunikasinya
harus bener-bener bagus supaya tergali infonya “(Informan Rb, Lk, 33 Tahun)
“Kalau efisien mah ga tahu Bu kan belum dilakuin, tapi kalau melihat program sebelumnya efisien
dari segi waktu dan tenaga. Kalau Keluarga sehat dengan 12 indikator makan waktu ga yah?
(Informan A, Pr, 30 Tahun)
PEMBAHASAN
Faktor Predisposing
Berdasarkan usia keluarga di Kecamatan Ciampea dianggap matur/matang untuk menerima
informasi, demikian pula terhadap informasi PIS-PK. karena kematangan usia mempengaruhi
penerimaan informasi tersebut. Untuk tingkat pendidikan rendah (< SMA) lebih banyak
dibandingkan pendidikan tinggi (≥ SMA) Semakin tinggi pendidikan akan mempermudah seseorang
untuk memahami informasi, Demikian dengan pengetahuan. Lebih banyak pengetahuan rendah
dibandingkan pengetahuan baik. Pengetahuan akan dapat mempermudah atau mempredisposisi
terjadinya perilaku seseorang. Apabila suatu penerimaan perilaku baru didasari oleh pengetahuan,
kesadaran dan sikap positif maka perilaku tersebut akan bersifat lama (longlasting).
Jumlah anggota keluarga di Kecamatan Ciampea lebih banyak ditemui jumlah anggota
keluarga besar (> 4 orang) dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga kecil. Hasil uji statitistik
pada penelitian Syafrizal (2002) menyebutkan tidak ada hubungan yang signifikan jumlah keluarga
dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Penghasilan keluarga di Kecamatan Ciampea lebih banyak
respoden yang penghasilan rendah (dibawah UMR Kabupaten Bogor) dibandingkan yang
berpenghasilan tinggi. Berdasarkan observasi penulis, keluarga dengan penghasilan rendah pada
umumnya bertempat tinggal di kondisi lingkungan perumahan yang tidak sehat, lingkungan padat
dengan sarana yang terbatas pada akses kesehatan, seperti air bersih dan jamban. Berdasarkan
penggalian informasi yang mendalam didapatkan rata- rata keluarga yang memiliki pendapatan
rendah tidak memiliki pekerjaan tetap, bekerja sebagai buruh lepas baik di sektor industri maupun
pertanian. Pendapatan mereka dihitung harian dengan jumlah Rp.20 – 50 ribu/hari.
Sikap keluarga di Kecamatan Ciampea negativ terhadap kesehatan Berdasarkan penggalian
informasi melalui wawancara mendalam responden sebenarnya memiliki sikap positif terhadap
indikator PIS-PK namun pada praktiknya berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti
kebiasaan lingkungan sekitar maupun keputusan untuk berperilaku yang sering didominasi oleh
orang yang dianggap lebih berpengalaman.
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Faktor Enabling
Berdasarkan pengukuran IKS indikator 11 dan 12 yang menunjukkan fasilitas akses jamban
dan sanitasi air. Setiap desa sudah mendapatkan nilai > 90 %., seperti halnya penelitian Suryanti
(2015) yang menyebutkan terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana dengan
perilaku hidup bersih dan sehat.

Faktor Reinforcing/ Dukungan Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat
Bentuk dukungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian informasi dan
pelayanan oleh nakes maupun toma dan kader kesehatan. Keluarga belum melihat bentuk
dukungan yang diberikan dari nakes, yang lebih sering dijumpai adalah para kader, demikian
pengurus wilayah (RT/RW) menganggap mereka tidak/jarang dilibatkan dalam program-program
kesehatan. Keluarga memerlukan contoh (role model) dan dukungan untuk hidup sehat.

Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Pendataan sangat penting untuk mendapatkan data dan informasi yang diharapkan. Untuk
itu diperlukan keterampilan bagi petugas mengenai keterampilan berkomunikasi maupun
kemampuan menilai permasalahan kesehatan secara umum sehingga membuka kepercayaan
keluarga untuk dapat mengungkapkan permasalahan kesehatan

SIMPULAN
1. Pengambilan data keluarga merupakan hal yang terpenting sebagai identifikasi awal
permasalahan kesehatan yang berbeda pada setiap keluarga.
2. Evaluasi setiap program yang diluncurkan Kementerian kesehatan dilakukan melalui
pemantauan internal (oleh PKM) dan eksternal (Dinas Kesehatan Kabupaten melalui sistem
pelaporan rutin dan berkala. Untuk lintas sektor seperti Kecamatan evaluasi dilakukan melalui
mini lokakarya.
3. Jumlah indikator yang lebih banyak merupakan tantangan dalam tugas dan bisa menjadi
penguatan untuk ber-PHBS. Informan keluarga, kader maupun tokoh masyarakat mengatakan
memerlukan dukungan dengan adanya role model dari tenaga kesehatan dan PIS-PK memiliki
relevansi yang tinggi dengan program sebelumnya (PHBS tatanan rumah tangga), indikator
efisiensi belum bisa dikatakan karena belum tersosialisasi, meskipun dapat dijangkau dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada.
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REKOMENDASI
1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Akses informasi dirasakan belum merata sehubungan dengan belum tersosialisasinya
Pendekatan Keluarga di Kecamatan Ciampea, yang merupakan bagian satu dari 9 Provinsi terpilih
pelaksanaan Program. Pelaksanaan PIS-PK hendaknya diiringi dengan kemudahan akses dalam
instrumen mengingat sebagian besar pelaksanaan pendataan di lapangan akan memberdayakan
kader yang berbeda pemahaman dan pengetahuannya dengan tenaga kesehatan. Hal ini juga
akan meningkatkan efisiensi dan keterjangakuan program yang lebih luas.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
1) Peningkatan sosialisasi dengan menjangkau seluruh UPTD Kesehatan di tingkat kecamatan
tanpa terkecuali dalam sosialisasi pendekatan keluarga.
2) Khusus untuk perilaku merokok, kebijakan Pemda Kabupaten Bogor telah menjadikan KTR
sebagai Perda dapat terus diadvokasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor karena dalam
pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik.
3) Kabupaten Bogor memiliki visi sebagai Kabupaten Termaju di Indonesia, hendaknya diiringi
dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk sumber daya manusianya
demikian halnya dengan sumber daya kesehatan, berdasarkan observasi belum ditemukan
sumber daya manusia berlatar belakang Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai tenaga
promosi kesehatan

3. UPTD. Kesehatan Kecamatan Ciampea.
1) Perlu segera dilakukan sosialisasi pendekatan keluarga di Kecamatan Ciampea, mengingat
kesadaran keluarga untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat perlu didukung penuh
oleh tenaga kesehatan.
2) Melalui Pendekatan keluarga bisa dilakukan upaya promosi kesehatan yang lebih inovatif dan
menjangkau langsung keluarga melalui instrument pinkesga (paket informasi kesehatan
keluarga) sebagai intervensi yang berbeda pada setiap keluarga.
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ANALISIS STRES KERJA PADA KARYAWAN UNIT FLIGHT OPERATION PT GAPURA ANGKASA
CABANG CENGKARENG BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA TANGERANG BANTEN TAHUN 2017
Chairunnisa, Amalia Ilhami Aser
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK
Stres dalam kehidupan manusia dapat dialami oleh setiap orang, dalam dunia kerja
stres dapat terjadi disebabkan faktor individu, lingkungan kerja, rekan kerja, peran dalam
pekerjaan dll. Dalam dunia penerbangan stres dapat dialami pekerjanya baik pilot,
operasional pesawat, awak pesawat, mekanik pesawat yang bekerja dengan tanggung jawab
yang berat dan risiko tinggi untuk keselamatan penerbangan. Apabila tingkat stres tinggi
akan berakibat terganggunya kesehatan fisik dan mental, pekerja dalam kondisi stres akan
mengalami berbagai keluhan baik fisiologis, psikologis maupun perilaku, yang dapat
berakibat terjadinya penurunan kemampuan kerja, perhatian kurang terpusat, motivasi dan
semangat kerja menurun, akhirnya berdampak pada produktifitas kerja tidak optimal.
Tujuan penelitian: diketahuinya gambaran tingkat kejadian stres dan hubungan antara
umur, jenis kelamin, masa kerja, status pernikahan, shift kerja, konflik interpersonal,
ketidakpastian peran, aktifitas di luar pekerjaan, dan dukungan sosial dengan stres kerja
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional, dilakukan pada bulan
Maret – April 2017, populasi sebanyak 330 pekerja unit flight operation PT Gapura Angkasa
Cabang Cengkareng Bandar Udara Soekarno-Hatta, sampel sebanyak 83 orang, teknik
pengambilan sampel accidental sampling, alat ukur yang digunakan adalah Generic Job Stres
Questionnaire dari National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), data
dianalisis univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square.
Sebanyak 62,7% pekerja mengalami stres sedang, sebanyak 57,8% perkerja
berumur ≤34 tahun, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 72,3%, sudah menikah 59,0%, masa
kerja ≤9 tahun 59,0%, sebanyak 53,0% pekerja shift pagi. Hasil analisis bivariat diketahui ada
hubungan antara masa kerja (p=0,016), konflik interpersonal (p=0,016), ketidakpastian
peran (p=0,007), dan aktivitas di luar pekerjaan (p=0,019) dengan stres kerja. Sedangkan
jenis kelamin, umur, status pernikahan, shift kerja dan dukungan sosial tidak ada
hubungannya dengan stres kerja pada pekerja unit flight operation PT Gapura Angkasa
Cabang Cengkareng Bandar Udara Soekarno-Hatta.
Manajemen PT Gapura Angkasa agar melakukan rotasi karyawan untuk penyegaran
dan tidak monoton pekerjaannya, melakukan evaluasi terhadap pekerja untuk diteksi dini
tingkat stres, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya psikososial dan lingkungan
untuk mengurangi sumber stres.
Kata kunci: Stres, stres kerja, flight operation, bandar udara.

LATAR BELAKANG
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, beberapa perusahaan yang
bergerak dalam bidang transportasi udara melakukan pengembangan secara besar-besaran dengan
menambah jumlah pesawat terbang serta menambah rute-rute penerbangannya. Ini menjadi suatu
hal yang positif untuk perkembangan dunia penerbangan, karena dengan bertambahnya jumlah
pesawat terbang tentunya akan bertambah juga pengawasan dan pengontrolan terhadap
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pergerakan pesawat-pesawat tersebut. Semua pengawasan dan pengontrolan itu dimulai dari
pesawat di bandara, keberangkatan pesawat, pesawat lepas landas, pesawat di udara, hingga
pesawat sampai bandara yang dituju, semua itu merupakan pekerjaan atau tugas bagian operasi
pesawat1.
Flight Operation Officer/FOO adalah petugas yang paling penting peranannya dalam
penerbangan. Flight Operation merupakan suatu unit yang berfokus untuk mengatur segala
kegiatan berkenaan dengan operasional dan kontrol penerbangan, mulai dari mempersiapkan
pesawat sebelum penerbangan, menghitung keseimbangan pesawat sebelum lepas landas,
menganalisis cuaca, menyiapkan rute penerbangan, memantau penerbangan selama pesawat
terbang bersama dengan pilot, serta mengurus dokumen perjalanan seperti berat cargo, estimasi
waktu perjanan, kru kabin, kondisi pesawat dan lainnya2. Pekerja di dunia penerbangan harus
memiliki kesiapan fisik dan mental yang kuat dalam menghadapi lingkungan dan situasi pekerjaan
yang menuntut tanggungjawab besar untuk keselamatan penerbangan, tuntutan pekerjaan yang
memerlukan tanggung jawab besar ini akan membuat pekerjanya penuh dalam tekanan dan berisiko
mengalami stres kerja.
Penelitian survei pada karyawan di Bandara Internasional Dalaman di Negara Turki
menemukan bahwa ada korelasi statistik negatif antara pengaruh karyawan yang cocok dalam
berorganisasi dan konflik dengan stres kerja3. Penelitian yang lain menunjukan bahwa faktor pekerja
(umur, pendidikan, masa kerja dan status pernikahan) tidak berhubungan dengan stres kerja pada
pekerja pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran bandara Soekarno-Hatta4.
Penelitian yang dilakukan di bandara Sorong didapatkan bahwa masa kerja (p=0,026), umur
(p=0,033), dan lama paparan (p=0,002) berhubungan dengan stres kerja5. Penelitian yang dilakukan
di Bandara Juanda Surabaya menunjukkan bahwa stres kerja yang terdiri dari lingkungan (p=0,048),
individu (p=0,049), kelompok (p=0,021) dan organisasi (p=0,008) mempunyai pengaruh yang besar
terhadap naiknya kualitas pelayanan karyawan bagian pengembangan6. Penelitian pada pemandu
lalu lintas penerbangan menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal petugas; seperti lingkungan
kerja, lingkungan keluarga, hubungan antara petugas, hubungan dengan manajemen dan lain-lain
yang dapat mempengaruhi tingkat stres kerja petugas, sedangkan faktor intrinsik dan faktor
organisasi tidak terlalu mempengaruhi petugas7. Dari berbagai hasil penelitian tersebut diketahui
bahwa berbagai faktor yang dapat menyebabkan stres kerja khususnya bagi pekerja di Bandar
Udara, dan terdapat ketidaksamaan faktor yang menyebabkab stres, ini bisa terjadi karena adanya
perbedaan lingkungan dan budaya yang dialami responden di tempat kerjanya masing-masing.
PT Gapura Angkasa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan sisi darat pada
pesawat udara atau disebut dengan ground handling. Dengan menyadari dan memahami bahwa
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bekerja didalam industri penerbangan rentan dengan peraturan/regulasi, standar keselamatan dan
keamanan yang sangat tinggi (highly regulated industry) sehingga di dalam memberikan pelayanan
terhadap pelanggan PT Gapura Angkasa mengedepankan faktor-faktor keselamatan dan keamanan
dengan tetap selalu memperhatikan etika dan kepentingan ekonomi perusahaan (Profile PT Gapura
Angkasa)8. Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan mewawancarai 10 orang karyawan
secara acak di unit fligh operation PT Gapura Angkasa ditemukan 7 orang (70%) mengatakan sulit
berkonsentrasi dalam bekerja, merasa tertekan, merasa gelisah, bosan dengan pekerjaan, dan
semangat kerja menurun, ini semua adalah sebagai indikasi bahwa pekerja tersebut mengalami
stress kerja, kondisi ini yang mendorong perlu diteliti faktor apa saja yang berhubungan dengan stres
kerja pada Karyawan Unit Flight Operation PT. Gapura Angkasa Cabang Cengkareng Banda Udara
Soekarno Hatta Tangerang

METODE
Penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada bulan Maret-April tahun 2017,
menggunakan desain studi cross sectional, Populasi sebanyak 330 pekerja Unit Flight Operation
dengan sampel sebanyak 83 responden, pengambilan sampel menggunakan teknik accidental
sampling, data primer diambil dengan alat ukur yang Generic Job Stres Questionnaire dari National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), data di analisis univariat dan bivariat dengan
uji Chi-Square

HASIL
Berdasarkan tabel.1 diketahui bahwa responden yang mengalami stres ringan sebanyak 31
responden (37,3%) sedangkan responden yang mengalami stres sedang lebih banyak yaitu 52
responden (37,3%). Responden yang berumur ≤34 tahun sebanyak 48 responden (57,8%),
sedangkan responden yang berumur >33 lebih sedikit yaitu 35 responden (42,2%). Jenis kelamin
laki-laki sebanyak 60 responden (72,3%), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan
lebih sedikit yaitu 23 karyawan (27,7%). Masa kerja responden ≤9 tahun sebanyak 49 responden
(59,0%), sedangkan responden yang bekerja >9 tahun lebih sedikit yaitu 34 responden (41,0%).
Sebanyak 34 responden (41,0%) belum menikah, responden yang sudah menikah lebih banyak yakni
sebanyak 49 responden (59,0%). Jika dilihat dari shif kerja responden yang bekerja pada shift pagi
sebanyak 40 responden (53,0%), sedangkan responden yang bekerja pada shift sore sebanyak lebih
sedikit yaitu 39 responden (47,0%). Responden yang tidak memiliki konflik interpersonal sebanyak
38 responden (45,8%), sedangkan responden yang memiliki konflik interpersonal lebih banyak yaitu
45 responden 54,2%. Responden yang memiliki peran pasti sebanyak 39 responden (47,0%),
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sedangkan responden yang memiliki peran tidak pasti sebanyak 44 responden (53,0%). Responden
yang tidak beraktivitas di luar pekerjaan sebanyak 41 responden (49,4%), sedangkan responden
yang beraktivitas di luar pekerjaan yaitu 42 responden (50,6%). Responden yang mendapat
dukungan sosial sebanyak 26 responden (31,3%), sedangkan responden yang tidak mendapat
dukungan sosial lebih banyak yaitu 57 responden (68,7%).
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Stres, Umur, Jenis Kelamin, Status Pernikahan,
Masa Kerja, Shif Kerja, Konflik Interpersonal, Ketidakpastian Peran, Aktifitas Di Luar Pekerjaan
dan Dukungan Sosial pada Pekerja unit flight operation PT Gapura Angkasa Cabang
Cengkareng Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tahun 2017
No.

Variabel

1.

Stres Kerja

2.

Umur

3.

Jenis Kelamin

4.

Status Pernikahan

5.

Masa Kerja

6.

Shift Kerja

7.

Konflik
Interpersonal
Ketidakpastian
Peran
Aktivitas diluar
pekerjaan
Dukungan sosial

8.
9.
10.

Kategori
Stres Ringan
Stres sedang
≤ 34 tahun
>34 tahun
Laki-laki
Perempuan
Belum menikah
Menikah
≤ 9 tahun
>9 tahun
Pagi
Sore
Tidak Konflik
Konlik
Pasti
Tidak pasti
Tidak beraktivitas
Beraktivitas
Mendapat dukungan
Tidak mendapat
dukungan

n

%

31
52
48
35
60
23
34
49
49
34
44
39
38
45
39
44
41
42
26

37,3%
62,7%
57,8%
42,2%
72,3%
27,7%
41,0%
59,0%
59,0%
41,0%
53,0%
47,0%
45,8%
54,2%
47,0%
53,0%
49,0%
50,6%
31,3%

57

68,7%

N

Jumlah
%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

83

100%

Berdasarkan Tabel.2 tersebut di atas didapatkan hasil tidak ada hubungan antara umur
dengan stres kerja dengan p value sebesar 0,237 (p value>0,05). Untuk variabel Jenis Kelamin
hasilnya juga ditemukan tidak ada hubungannya dengan stres kerja dengan p value sebesar 0,645 (p
value>α=0,05). Sedangkan untuk masa kerja terdapat hubungan yang bermakna (significan) dengan
stres kerja dengan p value sebesar 0,016 (p value<α=0,05), dengan responden yang masa kerjanya
<9 tahun berisiko terkena stres kerja 3,703 kali dibandingkan dengan responden yang masa kerjanya
≥9 tahun dengan OR atau derajat kepercayaan CI: 3,703 (1,359-10,089). Status Pernikahan tidak ada
hubungannya dengan stres kerja dengan p value sebesar 0,406 (p value> α=0,05). Shift kerja juga
diketahui tidak ada hubungan dengan stres kerja dengan p value sebesar 0,163 (p value> α=0,05).
Sedangkan konflik interpersonal ada hubungan yang bermakna (significan) dengan stres kerja
dengan p value sebesar 0,016 (p value< α=0,05) responden yang mengalami konflik interpersonal
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berisiko 3,434 akan mengalami stres kerja dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami
konflik interpersonal dengan OR atau derajat kepercayaan CI: 3,434 (1,353-8,717).

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Bivariat Hubungan Antara Variabel Independen Dengan
Kejadian Stres Pada Pekerja Unit Flight Operation PT Gapura Angkasa Cabang
Cengkareng Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tahun 2017

No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Variabel

Umur
≤34 tahun
21
>34 tahun
10
Total
31
Jenis Kelamin
Laki-laki
21
Perempuan
10
Total
31
Masa Kerja
≤9 tahun
24
>9 tahun
7
Total
31
Status Pernikahan
Belum Menikah
15
Menikah
16
Total
31
Shift Kerja
Pagi (pukul
20
07:00 sd 14:00)
Sore (pukul
11
13:00 sd 20:00)
Total
31
Konflik Interpersonal
Tidak konflik
20
(≤52)
Konflik (>52)
11
Total

7.

8.

9.

Hasil Nilai Uji Bivariat
Kategori
Total
Stres Ringan
Stres Sedang
n
%
N
%
N
%

31

Ketidakpastian Peran
Pasti (≤12)
21
Tidak Pasti
10
(>12)
Total
31
Aktivitas diluar Pekerjaan
Tidak
Beraktivitas
21
(≤11)
Beraktivitas
10
(>11)
Total
31
Dukungan Sosial
Mendapat
11
dukungan (≤14)
Tidak mendapat
20
dukungan (>14)
Total
31

(OR/95%CI)

PValue

43,8%
28,6%
37,3%

27
25
52

56,2%
71,4%
62,7%

48
35
83

100%
100%
100%

CI : 1,944
(0,768-4,923)

0,237

35,0%
43,5%
37,3%

39
13
52

65,0%
56,5%
62,7%

60
23
83

100%
100%
100 %

CI: 0,700 (0,2631,866)

0,645

49,0%
20,6%
37,3%

25
27
52

51,0%
79,4%
62,7%

49
34
83

100%
100%
100%

CI: 3,703 (1,35910,089)

*0,016

44,1%
32,7%
37,3%

19
33
52

55,9%
67,3%
62,7%

34
49
83

100%
100%
100%

CI: 1,628 (0,0604,016)

0,406

45,5%

24

54,5%

44

100%

28,2%

24

71,8%

39

100%

CI: 2,121 (0,8495,300)

0,163

37,3%

52

62,7%

83

100

52,6%

18

47,4%

38

100%

24,4%

34

75,6%

45

100%

CI: 3,434 (1,3538,717)

*0,016

37,3%

52

62,7%

83

100%

53,8%

18

46,2%

39

100%

22,7%

34

77,3%

44

100%

CI: 3,967 (1,54110,208)

*0,007

37,3%

52

62,7%

83

100%

51,2%

20

48,4%

41

100%

32

76,2%

42

100%

CI: 3,360 (1,3168,581)

*0,019

23,8%
37,3%

52

62,7%

83

100%

42,3%

15

57,7%

26

100%

35,1%

37

64,9%

57

100%

CI: 1,357 (0,5253,506)

0,699

37,3%

52

62,7%

83

100%
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Untuk variabel ketidakpastian peran juga didapatkan hasil ada hubungan yang bermakna
(significan) antara ketidakpastian peran dengan stres kerja dengan p value sebesar 0,007 (p value<
α=0,05) responden yang merasa perannya tidak pasti berisiko 3,967 akan mengalami stres kerja
dibandingkan dengan responden yang merasa perannya pasti dengan OR atau derajat kepercayaan
CI : 3,967 (1,541-10,208). Variabel aktivitas di luar pekerjaan juga ditemukan ada hubungan yang
bermakna (significan) antara aktivitas di luar pekerjaan dengan stres kerja dengan p value sebesar
0,019 (p value< α=0,05) responden yang beraktivitas di luar pekerjaan berisiko 3,360 kali akan
mengalami stres kerja dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki aktivitas diluar
pekerjaannya dengan derajat kepercayaan CI : 3,360 (1,316-8,581). Untuk variabel Dukungan Sosial
tidak ada hubungan dengan stres kerja dengan p value sebesar 0,699 (p value> α=0,05).

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis didapatkan karyawan yang mengalami stres kerja ringan sebanyak
31 responden (37,3%) dan stres sedang sebanyak 52 responden (62,2%) hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa lebih dari separoh responden mengalami stres sedang. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivai9 di Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta
menunjukan bahwa pekerja yang mengalami stres kerja berat 21,9%, stres kerja ringan 68,8% dan
tidak mengalami stres 9,4%. Dengan hasil seperti ini maka pekerja di bandar udara khususnya pada
unit flight operation harus lebih mendapat perhatian oleh manajemen untuk pengendalian stres.
Berdasarkan hasil uji statistik antara variabel umur dengan stres kerja di dapatkan p=0,237
(p value> α = 0,05), artinya secara statistik tidak ada hubungan (significan) antara umur dengan stres
kerja. Tidak adanya hubungan antara umur dengan stres kerja dapat dimungkinkan terjadi karena
pekerjanya mayoritas masih berusia muda (≤ 34 tahun) ada sebanyak 57,8 %, hal ini sejalan dengan
hasil analisis bivariat yang menyatakan ada hubungan antara masa kerja dengan stres dan kejadian
stres ini cenderung terjadi pada mereka yang sudah bekerja dengan masa kerja yang lebih lama
artinya usia mereka sudah lebih tua. Berdasarkan analisis bivariat untuk jenis kelamin diperoleh
p=0,645 (p value> α = 0,05), artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan stres kerja,
hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari10 kepada pekerja
pertamina pun menemukan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan stres kerja dengan
p=0,218 (p value> α= 0,05).
Hasil uji statistik untuk masa kerja diperoleh p=0,016 (p value> α = 0,05) dan OR/CI: 3,703
(1,359-10,089) artinya ada hubungan bermakna (significan) antara masa kerja dengan stres kerja.
Dan penelitian yang dilakukan oleh Budiman11 menunjukan bahwa reponden yang mengalami stres
kerja terbanyak ada pada kategori masa kerja yang lama. Dari temuan penelitian ini masa kerja yang
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lama ternyata dapat menjadi stresor bagi pekerjanya, hal ini dapat terjadi karena makin lama
seseorang bekerja dengan pekerjaan rutin dan monoton membuat orang tersebut mengalami
kebosanan dan jenuh dengan pekerjaannya
Untuk variabel status pernikahan dari hasil uji statistik diperoleh p=0,406 (p value> α = 0,05)
artinya secara stattistik tidak ada hubungan yang bermakna antara status pernikahan dengan stres
kerja. Namun penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Olatunji &
Mokuolu12 terhadap pekerja kesehatan dimana terdapat hubungan antara status pernikahan
dengan stres kerja, hal ini terjadi dikarenakan pekerja yang berstatus menikah mendapat dukungan
dari pasangannya sedangkan dukungan ini tidak didapatkan oleh pekerja yang belum menikah.
Dari hasil uji univariat didapatkan bahwa responden yang bekerja pada shift pagi sebanyak
44 responden, sedangkan reponden yang bekerja pada shift sore sebanyak 39 responden, hasil
bivariat uji statistik diperoleh p=0,163 (p value > α = 0,05) sehingga tidak ada hubungan bermakna
(significan) antara shift kerja dengan stres kerja. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian
yang dilakukan oleh Karima13 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara shift kerja
dengan stres kerja, karena pekerja shift sudah beradaptasi baik dengan jadwal kerja mereka yang
harus bergilir.
Dari hasil uji statistik untuk variabel konflik interpersonal diiperoleh p=0,016 (p value < α =
0,05) dan OR/CI: 3,434 (1,353-8,717) artinya secara statistik ada hubungan bermakna (significan)
antara konflik interpersonal dengan stres kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Beri14 pada perawat
di RSIJ. Sukapura menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konflik interpersonal
dengan stres kerja dengan p=0,001. Konflik interpersonal yang terjadi pada pekerja akan membuat
pekerja tersebut merasa tertekan disebabkan hubungan yang tidak harmonis sesama pekerja
sehingga menimbulakan persaan tidak nyaman.
Dari hasil bivariat uji statistik untuk variabel ketidak pastian peran diperoleh p= 0,007 (p
value < α = 0,05) dan CI: 3,967 (1,541-10,208) artinya terdapat hubungan yang bermakna (significan)
antara ketidakpastian peran dengan stres kerja. Apabila pekerja mengalami ketidak jelasan peran
ini tidak segera diakhiri maka pekerja tersebut tentu akan mengalami keragu-raguan untuk
bertindak, untuk hal ini seharusnya peran tiap pekerja harus jelas dan ditegaskan dalam job
disciptioannya. Dari hasil uji statistik untuk variabel aktivitas di luar pekerjaan diperoleh p=0,019 (p
value < α = 0,05) dan CI: 3,360 (1,316-8,581) sehingga dapat dinyatakan bahwa ada hubungan
bermakna (significan) antara aktivitas diluar pekerjaan dengan stres kerja. Penelitian ini sebanding
dengan penelitian yang dilakukan oleh Karima15 yang menyatakan variabel aktivitas di luar pekerjaan
berhubungan positif dengan stres kerja. Dengan adanya aktivitas di luar pekerjaan membuat beban
pekerja tersebut bertambah sehingga dapat sebagi pemicu mun culnya stres.
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Dari hasil univariat didapatkan bahwa responden yang mendapat dukungan sosial sebanyak
26 responden (31,3%), sedangkan responden yang tidak mendapat dukungan sosial sebanyak 57
responden (68,7%), dan dari hasil uji statistik diketahui bahwa tidak ada hubungan bermakna
(significan) antara dukungan sosial dengan stres kerja dengan p=0,699 (p value> α = 0,05) dan OR/CI:
1,357 (0,525-3,506). Meskipun hasi penelitian ini variabel dukungan sosial tidak mempunya
hubungan dengan stres kerja, namun dukungan sosial baik dari teman sekerja dan keluarga sangat
penting bagi pekerja supaya tingkat rasa percaya meningkat lebih tinggi dan dapat membuat pekerja
tersebut bekerja dengan tingkat percaya diri yang dimilikinya

SIMPULAN
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat responden mengalami stres sedang sebanyak
62,7%, dan yang mengalami stres ringan sebanyak 37,3%. Responden yang berumur ≤34 tahun
57,8%, jenis kelamin laki-laki lebih sebanyak 72,3%, masa kerja ≤9 tahun 56,6%, sudah menikah
59,0%. Responden dengan shift kerja pagi 53,0%, konflik interpersonal 45,2%, peran yang tidak
pasti 53,0%, tidak memiliki aktivitas di luar pekerjaan 50,6%, tidak mendapat dukungan sosial
68,7%.
2. Dari hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara masa kerja konflik interpersonal,
ketidakpastian peran, aktivitas di luar pekerjaan dan dukungan sosial dengan stres kerja.
Sedangkan variabel jenis kelamin, umur, status pernikahan dan shif kerja tidak ada
hubungannya dengan stres kerja pada karyawan unit flight operation PT. Gapura Angkasa
Cabang Cengkareng Bandar Udara Soekarno-Hatta tahun 2017.

REKOMENDASI
1. Membuat pola rotasi pergantian tempat kerja/bidang kerja atau variasi kerja sehingga tidak
menjadi motonon dan bisa menambah keterampilan pada karyawan itu sendiri.
2. Mengadakan evaluasi mingguan untuk mengevaluasi masalah yang terjadi dalam tempat kerja
dan membuat acara gathering untuk mempererat tali persaudaraan sehingga dapat
menghindari konflik interpersonal.
3. Memberikan kejelasan peran karyawan, menerapkan kebijakan yang jelas sehingga tidak ada
kecemasan bagi karyawan dengan masa depan pekerjaannya.
4. Meningkatkan dan mengevaluasi program K3 khususnya untuk bahaya psikososial untuk
mengurangi sumber stres.

127

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

DAFTAR PUSTAKA
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Widodo, Erna S, dkk. 2015. Tingkat Stres Petugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan. Jurnal Managemen
Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol.2 No 1 September 2015.
Agustine,
Firda
Puri.
2012.
FOO
Tugas
dan
Wewenangnya.
Beritabersatu.com.
Http://www.beritasatu.com/sains/238493-apa-saja-tugas-flight-operations-officer.html diakses pada
tgl 12-10-16 pukul 10.55
Ulutas, M, dkk. 2011. The Effect Of Person-Organization Fit On Job Stress And Conflict: An Application On
Employees Of Businesses In Dalaman International Airport. International Journal Of Social Sciensces And
Humanity Studies. Vol 3, no 11, 2011 ISSN : 1309-8063
Rivai, Ahmad. 2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Di Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta
Tahun 2014. Skripsi, FKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Budiman, dkk. 2014. Hubungan Intensitas Kebisingan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja Kantor Bandara
Domini Equard Osok Sorong Tahun 2014. Skripsi K3 FKM Universitas Hasanuddin.
Ermawadi,dkk. 2014. Pengaruh Faktor Stres Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan Pengembangan
Bandara Juanda Surabaya. Surabaya : Media Mahardhika Vol. 12 No. 3 Mei 2014
Pantaryanto, dkk . Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik. Vol.2 No 1 September 2015
Profile PT Gapura Angkasa
Rivai, Ahmad. 2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Di Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta
Tahun 2014. Skripsi FKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Purnamasari, Indra. (2009). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja Di Pt
Pertamina Di Terminal Transit Tanjung Garem Merak. Jakarta, Skripsi Universitas Muhammadiyah
Jakarta
Budiman, dkk. 2014. Skripsi Hubungan Intensitas Kebisingan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja Kantor
Bandara Domini Equard Osok Sorong Tahun 2014. K3 FKM Universitas Hasanuddin.
Olatunji & Mokuolu,B. 2014.The influence of Sex, marital Status, and Tneure of Service on Job Stress, and
Job Satisfaction of health Workers ina Nigerian Federal Health Institution. International Multidisciplinary
Juornal, 8(1), 126-133.
Karima, Asri. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja Pada Pekerja di PT X Tahun
2014. Jakarta, Skripsi UIN Jakarta
Berri. 2016. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Stres Kerja pada Perawat di Rumah Sakit Islam
Jakarta Sukapura Tahun 2016. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

128

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
DI KOTA BENGKULU

Lissa Ervina
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
ABSTRAK
Indonesia tengah menghadapi masalah kesehatan yang harus mendapatkan
perhatian serius yakni Triple Burden: masih tingginya penyakit infeksi, meningkatnya
penyakit tidak menular, dan muncul kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah
teratasi. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular di Provinsi Bengkulu cukup tinggi di
bandingkan provinsi lain di Indonesia, antara lain angka kejadian kanker di Bengkulu di atas
rata-rata nasional. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilakukan dengan cara
melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi
alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan
jamban. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota
Bengkulu adalah sebagai upaya untuk menekan angka penyakit tidak menular di Kota
bengkulu dan mengubah pola hidup masyarakat agar menjadi lebih sehat.
Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Bengkulu
Melalui upaya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor, dan
Berbagai lapisan masyarakat. Wujud Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kota
Bengkulu antara lain 1) Launching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada tanggal
29 November 2016, 2) Pembacaan Ikrar Bersama dan penandatanganan komitmen
dukungan GERMAS oleh berbagai Lapisan Masyarakat dan Lintas Sektor, 3) Melakukan
Sosialisasi di tingkat Kota, kecamatan, sampai kelurahan dan ke berbagai lapisan
masyarakat, 4) Advokasi ke pengambil kebijakan terkait kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan GERMAS, 5) Pekan Aktivitas Fisik (senam bersama) setiap hari Jumat
yang diselenggarakan di 67 Kelurahan dan 9 Kecamatan, 6) Pembentukan Forum Diskusi
GERMAS, 7) Launching Program BENGKULU BISA, 8) Penerapan PERDA KTR No 3 Tahun 2015
dan PERWAL No 11 Tahun 2017 tentang Penerapan PERDA KTR, 9) Melaksanakan Kampanye
GERMAS melalui media Koran dan media Televisi, 10) Melakukan dialog interaktif tentang
GERMAS di media TV Lokal, dan 11) Pencanangan kepada masyarakat untuk membudayakan
gerakan makan buah dan sayur lokal, serta 12) Pelaksanaan pemeriksaan IVA dan cek
kesehatan gratis.
Diharapkan dengan dilaksanakan Germas bisa membuat masyarakat menerapkan
pola hidup sehat dan menekan angka kejadian Penyakit Tidak Menular di Kota Bengkulu,
serta Dukungan berbagai lintas sektor semakin meningkat.
Kata Kunci: Implementasi, Germas, Kota Bengkulu

LATAR BELAKANG
Indonesia tengah menghadapi masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian
serius yakni Triple Burden yang menimbulkan sejumlah permasalahan. Masalah yang timbul bukan
hanya seputar mewabahnya penyakit menular baru, menjangkitnya penyakit menular lama dan
meningkatnya penyakit tidak menular dari waktu ke waktu, tetapi juga masalah yang timbul akibat
interaksi di antara ketiganya. (Kemenkes, 2012)
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Angka kejadian Penyakit Tidak Menular di Provinsi Bengkulu cukup tinggi di bandingkan
provinsi lain di Indonesia, antara lain angka kejadian kanker di Bengkulu di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan hasil deteksi dini kanker serviks metode IVA di Kota Bengkulu, diketahui bahwa
didapatkan hasil IVA positif tahun 2015 sebesar 4,6% dan tahun 2016 meningkat menjadi 7,23%.
Selain itu, angka hipertensi di Kota Bengkulu pada tahun 2015 juga cukup tinggi yaitu 34,48%.
Tingginya angka kejadian Penyakit Tidak Menular di Kota Bengkulu perlu ditekan dengan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan secara
sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat
dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas
hidup. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bertujuan untuk menurunkan beban penyakit
menular dan penyakit tidak menular baik kematian dan kecacatan, meningkatkan produktivitas
penduduk, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan, dan menurunkan beban pembiayaan
pelayanan kesehatan akibat penyakit.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang merupakan penguatan upaya promotif dan preventif
masyarakat, dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak
merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan
lingkungan, dan menggunakan jamban. (Kemenkes, 2016)

TUJUAN
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Bengkulu adalah
sebagai upaya untuk menekan angka penyakit tidak menular di Kota Bengkulu dan mengubah pola
hidup masyarakat agar menjadi lebih sehat.

STRATEGI
Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Bengkulu Melalui upaya
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor, dan Berbagai lapisan masyarakat.
Sesuai dengan prinsip Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berupa kerjasama multisektor,
keseimbangan masyarakat, keluarga dan individu, serta pemberdayaan masyarakat.

HASIL
Wujud Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kota Bengkulu antara lain 1) Launching
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada tanggal 29 November 2016, 2) Pembacaan Ikrar
Bersama dan penandatanganan komitmen dukungan GERMAS oleh berbagai Lapisan Masyarakat
dan Lintas Sektor, 3) Melakukan Sosialisasi di tingkat Kota, kecamatan, sampai kelurahan dan ke
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berbagai lapisan masyarakat, 4) Advokasi ke pengambil kebijakan terkait kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan GERMAS, 5) Pekan Aktivitas Fisik (senam bersama) setiap hari Jumat yang
diselenggarakan di 67 Kelurahan dan 9 Kecamatan, 6) Pembentukan Forum Diskusi GERMAS, 7)
Launching Program BENGKULU BISA, 8) Penerapan PERDA KTR No 3 Tahun 2015 dan PERWAL No 11
Tahun 2017 tentang Penerapan PERDA KTR, 9) Melaksanakan Kampanye GERMAS melalui media
Koran dan media Televisi, 10) Melakukan dialog interaktif tentang GERMAS di media TV Lokal, dan
11) Pencanangan kepada masyarakat untuk membudayakan gerakan makan buah dan sayur lokal,
serta 12) Pelaksanaan pemeriksaan IVA dan cek kesehatan gratis.
PEMBAHASAN
1) Launching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Launching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Bengkulu dilaksanakan
pada tanggal 29 November 2016, bersamaan dengan Hari Puncak Perayaan Hari Kesehatan
Nasional Ke-52 Tahun 2016 di Halaman Kantor Walikota Bengkulu. Launching Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dihadari seluruh komponen Pemerintah Kota Bengkulu,
Forum Kota Sehat, GOW, PKK, DWP, Camat, Lurah, Duta Anti Tembakau, BPJS, Bank Bengkulu
dan BRI, RSUD Kota, Pihak Swasta di Kota Bengkulu, RBTV dan RB Koran, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Sekolah Tinggi Kesehatan se-Kota Bengkulu, seluruh lintas sektor dan masyarakat
umum. Rangkaian kegiatan pada saat Launching Germas di Kota Bengkulu yaitu Senam Bersama
dan Lomba Senam Prolanis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembacaan ikrar GERMAS dan
penandatangan komitmen Germas.
2)

Pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan komitmen dukungan Germas oleh berbagai
Lapisan Masyarakat dan Lintas Sektor
Pembacaan ikrar bersama dan penandatangan komitmen dukungan GERMAS
dilaksanakan pada saat Launching Germas pada tanggal 29 November 2016. Ikrar bersama
dipimpin dan dibacakan Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, diikuti oleh berbagai lapisan
masyarakat yang hadir pada acara Launching Germas.

3)

Melakukan Sosialisasi di tingkat Kota, kecamatan, sampai kelurahan dan ke berbagai lapisan
masyarakat
Sosialisasi Germas tingkat Kota dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016 di Hotel
Raffles City dengan narasumber dari Kemeterian Kesehatan dihadiri oleh seluruh Camat, Lurah,
Forum Kota Sehat, Seluruh Lintas Sektor dan Perguruan Tinggi kesehatan di-Kota Bengkulu.
Setelah itu dilaksanakan sosialisasi lanjutan ke kecamatan, kelurahan dan ke berbagai lapisan
masyarakat. Sosialisasi di tingkat kecamatan dilaksanakan dengan narasumber dari Dinkes
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Kesehatan Kota Bengkulu, kemudian untuk di wilayah kelurahan dilaksanakan oleh Puskesmas.
Kemudian Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga melakukan sosialisasi ke berbagai sasaran
masyarakat antara lain kader kesehatan (kader posyandu dan kader posbindu), tokoh
masyarakat, lintas sektor, remaja.
4)

Advokasi ke pengambil kebijakan terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan GERMAS.
Advokasi yang merupakan strategi dalam promosi kesehatan dilakukan untuk membuat
kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan Germas di Kota Bengkulu, hasil dari advokasi antara lain
Perwal No.11 tahun 2017 tentang penerapan Perda KTR, Keputusan Walikota Nomor 150 Tahun
2017 tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bengkulu, dan
beberapa kebijakan yang sedang dalam tahap advokasi.

5)

Pekan Aktivitas Fisik (senam bersama) setiap hari Jumat yang diselenggarakan di 67 Kelurahan
dan 9 Kecamatan
Kegiatan Senam Bersama setiap hari Jumat dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2017
yang diselenggarakan oleh 67 Kelurahan dari 9 Kecamatan. Kegiatan ini difokuskan pada
beberapa titik lokasi yaitu di Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Betungan, Kecamatan Ratu Agung,
Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Ratu Samban. Puncak Pekan
Aktivitas Fisik (Senam Bersama) dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2017 di Sport Centre Pantai
Panjang Bengkulu dan dihadiri oleh lebih kurang 5000 peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

6)

Pembentukan Forum GERMAS
Proses pembentukan Forum Germas dilaksanakan dengan pertemuan advokasi dengan
pengambil kebijakan Kota Bengkulu, penyusunan Surat Keputusan Walikota sampai
penandatanganan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Germas. Forum Germas
Kota Bengkulu terdiri dari Berbagai komponen Pemerintah Kota Bengkulu dan lapisan
masyarakat.

7)

Launching Program BENGKULU BISA
Walikota Bengkulu melakukan launching program Bengkuluku Bisa pada hari Senin
tanggal 20 Februari 2017 di Sport Center, Pantai Panjang Bengkulu. Program Bengkuluku Bisa
adalah program unggulan untuk menumbuhkan kesadaran warga kota akan pentingnya
lingkungan yang Bersih, Indah, Sejuk dan Aman.

8)

Penerapan PERDA KTR No 3 Tahun 2015 dan PERWAL No 11 Tahun 2017 tentang Penerapan
PERDA KTR
Peraturan Daerah No 3 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dilaksanakan
ke berbagai tatanan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar,
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tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Perda
KTR No 3 Tahun 2015 dalam penerapannya pada tahun 2017 sudah diperkuat dengan adanya
Perwal No 11 Tahun 2017. Penerapan Perda KTR dilaksanakan dengan melakukan Sosialisasi
Perda KTR, advokasi ke berbagai tatanan, pemantauan penerapan KTR di berbagai tatanan,
khususnya di Sekolah, Fasilitas Kesehatan, tempat umum.
9)

Melaksanakan Kampanye GERMAS melalui Media Koran dan Media Televisi
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) disosialisasikan ke masyarakat dengan
berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan Germas di media Koran dan
Media Televisi Lokal. Kampanye di media koran dilakukan dengan membuat berita, liputan, iklan
yang berhubungan dengan program Germas. Sedangkan di media Televisi dengan melakukan
liputan khusus kegiatan Germas, dialog interaktif, dan berita terkait Germas.

10) Melakukan dialog interaktif tentang GERMAS di media TV Lokal
Dialog Interaktif di Media TV Lokal (RBTV) dengan tema “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS) Menuju Kota Bengkulu Sehat” yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017, dengan
narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kota, Ketua Forum Kota Sehat dan Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat. Dialog interaktif ini merupakan salah satu kegiatan yang mewadahi
sosialisasi/kampanye Germas ke masyarakat dan masyarakat bisa berinteraksi dan berdiskusi
secara langsung dengan narasumber terkait Germas.
11) Pencanangan kepada masyarakat untuk membudayakan gerakan makan buah dan sayur lokal
Kepala Dinas Kesehatan Kota mencanangkan Gerakan Makan Buah dan Sayur Lokal
bersamaan dengan kegiatan Pekan Aktifitas Fisik (Senam Bersama) yang dilakukan di Kelurahan
Sidomulyo, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan

Muara Bangkahulu, Kecamatan Gading

Cempaka, Kelurahan Betungan, Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan
Teluk Segara dan Kecamatan Ratu Samban. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan membuat surat
edaran kepada Puskesmas untuk mensosialisasikan Gerakan Makan Buah dan Sayur Lokal di
setiap kegiatan yang berhubungan langsung kepada masyarakat.
12) Pelaksanaan pemeriksaan IVA dan cek kesehatan gratis.
Pemeriksaan IVA dilaksanakan di 10 Puskesmas di Kota Bengkulu yaitu Ratu Agung,
Sukamerindu, Sawah Lebar, Lingkar Timur, Kuala Lempuing, Anggut Atas, Jalan Gedang, Lingkar
Barat, Jembatan Kecil, dan Sidomulyo. Kemudian pemeriksaan IVA juga dilakukan pada acara
Hari Kartini di Puskesmas Sidomulyo, ulang tahun IBI di Seluruh Puskesmas, Musyawarah Daerah
IBI di Puskesmas Lingkar Barat, dan acara ulang tahun BPJS Kesehatan di Puskesmas Jalan
Gedang. Pemeriksaan Kesehatan Gratis juga dilakukan di Seluruh Puskesmas Kota Bengkulu, di
setiap kegiatan-kegiatan atau acara-acara besar di Kota Bengkulu.
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SIMPULAN
Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bisa terwujud dengan adanya
upaya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Lintas Program, Lintas Sektor, dan Berbagai lapisan
masyarakat.

REKOMENDASI
Diharapkan dengan dilaksanakan Germas bisa membuat masyarakat menerapkan pola
hidup sehat dan menekan angka kejadian Penyakit Tidak Menular di Kota Bengkulu, serta Dukungan
berbagai lintas sektor semakin meningkat.
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ABSTRAK
Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan
tuberkulosis, yakni mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia.
Kecenderungan pola makan yang tidak teratur, kurangnya asupan serat, diet tinggi lemak
dan garam, pola tidur yang tidak teratur, kurang olah raga dan polusi udara, berbagai
tekanan yang dapat memicu stres dan depresi membuat tubuh berisiko untuk terkena
penyakit hipertensi. Kasus hipertensi pralansia tertinggi terjadi di Puskesmas Moyudan yaitu
776 kasus dan dilaporkan 95 temuan kasus hipertensi di Desa Sumbersari. Penelitian ini
bertujuan mengetahui hubungan insomnia dengan kejadian hipertensi pada pralansia di
Posyandu Lansia Blendung Sumbersari Moyudan Sleman Tahun 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross-sectional.
Sampel penelitian ini adalah pralansia berjumlah 57 orang yang diambil secara purposive
sampling. Analisis secara univariat dilakukan secara deskriptif dan analisis bivariat dengan
menggunakan uji statistik Chi-square. Mayoritas (56,1%) pralansia mengalami hipertensi.
Berdasarkan jenis kelamin mayoritas (52,9%) pada pralansia perempuan dan (60,9%) pada
pralansia laki-laki mengalami hipertensi. Mayoritas (64,9%) pralansia mengalami insomnia.
Berdasarkan jenis kelamin mayoritas (70,6%) pada pralansia perempuan dan (56,5%) pada
pralansia laki-laki mengalami insomnia. Secara statistik ada hubungan antara insomnia
dengan kejadian hipertensi pada pralansia dengan P-Value 0,003.
Kata Kunci: Insomnia, Hipertensi, correlation, Pralansia

PENDAHULUAN
Prevalensi hipertensi di seluruh dunia, diperkirakan sekitar 15-20%, sedangkan untuk
kawasan Asia diperkirakan mencapai 8-18%. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada pralansia
adalah 10%, sedangkan pada lansia angka tersebut terus meningkat mencapai 20–30%. Di Indonesia,
prevalensi penyakit hipertensi mengalami peningkatan sejak tahun 1995 dari 96 per 1000 penduduk
menjadi 110 per 1000 penduduk pada tahun 2001[1].
Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stoke dan tuberkulosis, yakni
mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Hipertensi merupakan
gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu
140/90mmHg [2]. Kecenderungan pola makan yang tidak teratur, kurangnya asupan serat, diet tinggi
lemak dan garam, pola tidur tidak teratur, kurang olah raga, polusi udara, berbagai tekanan yang
dapat memicu stres dan depresi membuat tubuh berisiko untuk terkena penyakit hipertensi [5].
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Prevalensi penderita hipertensi di Sleman tercatat semakin meningkat sejalan dengan
bertambahnya usia harapan hidup (UHH) dengan distribusi kasus hipertensi primer pada usia 45-54
tahun ada 12.598 kasus, usia 55-59 tahun, 8.775 kasus, usia 60-69 tahun 18.390 kasus dan usia ≥70
tahun ada 13.367 kasus

[4]

. Berdasarkan laporan bulanan Dinkes Sleman tahun 2012, ditemukan

kasus hipertensi di setiap puskesmas selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya
usia. Jumlah kasus hipertensi primer pada pralansiadi Puskesmas Moyudan cukup tinggi yaitu 776
kasus dan diketahui Desa Sumbersari memiliki 95 temuan kasus hipertensi yang sedang menjalani
pengobatan.
Usia ≥50 tahun menjadi salah satu faktor risiko penyebab gangguan tidur (insomnia).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan diketahui di Puskesmas Moyudan ada 53 kasus gangguan tidur
non-organik pada pralansia maupun lansia.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif noneksperimental dengan pendekatan crosssectional, pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 8 Maret hingga tanggal 8 Juni 2014 di
wilayah kerja Posyandu Lansia Blendung Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten
Sleman. Populasi dalam penelitian ini adalah pralansia (usia 45-59 tahun) yang tercatat sebagai
peserta Posyandu Lansia Blendung. Sampel penelitian ini adalah 57 pralansia yang memenuhi
kriteria inklusi, pengambilan sampel dengan menggunakan Purposive Sampling.
Pengolahan data melalui tahapan editing, scoring, coding, entry, dan cleaning. Analisis data
secara univariat dengan deskripsi dan bivariat dengan menggunakan uji statistik yaitu uji Chi-Square.
Dasar pengambilan keputusan adanya hubungan berdasarkan kesalahan (α) = 0,05.

HASIL
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Posyandu Lansia Blendung berada di Pedukuhan Blendung Dusun Sumbersari, Kecamatan
Moyudan Kabupaten Sleman.Posyandu Lansia Blendung dipimpin oleh seorang ketua dengan
dibantu oleh 12 kader yang bertugas di posyandu lansia tersebut. Posyandu Lansia Blendung
dilaksanakan sebulan sekali pada tanggal 26, pukul 09:00-12:00 WIB. Analisis univariat dilakukan
untuk mendapatkan distribusi frekuensi karakteristik responden serta variable penelitian.
Subjek penelitian ini adalah pralansia (45-59 tahun) di Posyandu Lansia Blendung
Sumbersari Moyudan Sleman. Deskripsi karakteristik responden penelitian disajikan pada tabel 4
sebagai berikut:
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Deskripsi Karakteristik
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Posyandu Lansian Belendung
Karakteristik
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-laki
Total
Pendidikan
Tidak sekolah
Pendidikan Dasar
Pendidikan
Menengah
Pendidikan Tinggi
Total
Agama
Islam
Kristen /Khatolik
Total
Status Perkawinan
Berpasangan
Janda/Duda
Total
Pekerjaan
Tidak Bekerja
Petani/Buruh
PNS/POLRI/ABRI
Wiraswasta
Total

n

%

34
23
57

59,6
40,4
100,0

2
25
20
10

3,5
43,9
35,1
17,5

57

100,0

45
12
57

78,9
21,1
100,0

52
5
57

91,2
8,8
100

24
17
7
9
57

42,1
29,8
12,3
15,8
100,0

Berdasarkan tabel 1 diketahui berdasarkan jenis kelamin mayoritas yaitu 34 orang (59,6%)
adalah responden perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui sebagian besar yaitu 45
orang (79%) berpendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan keyakinan sebagian besar yaitu 45
(79%) beragama Islam. Hampir semua yaitu 52 (91,2%) merupakan pralansia berpasangan dan
sebagian besar yaitu 33pralansia (57,9%) bekerja. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran kejadian
hipertensi dan insomnia pada pralansia di Posyandu Lansia Blendung Sumbersari Moyudan Tahun
2014, disajikan pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2 Gambran kejadian Hipertensi dan Insomnia pada Pralansia di Posyandu Lansia
Blendung Sumbersari Moyudan Tahun 2014
Variabel Penelitian

n

%

Tekanan Darah
Tidak Hipertensi
Hipertensi

25
32

43,9
56,1

57

100,0

20
37

35,1
64,9

57

100,0

Total
Insomnia
Tidak Insomnia
Insomnia
Total

Tabel di atas menunjukan sebagian besar 32 orang (56,1%) mengalami hipertensi dan sebagian
besar yaitu 37 orang (64,9%) mengalami insomnia.

Gambaran Kejadian Hipertensi dan Insomnia Menurut Jenis Kelamin Responden
Untuk mengetahui gambaran kejadian hipertensi dan insomnia pada pralansia di Posyandu
Lansia Blendung Sumbersari, menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Gambaran Hipertensi dan Insomnia Berdasarkan Jenis Kelamin Pralansia
di Posyandu Lansia Blendung 2014
Karakteristik

Hipertensi

Subtotal

Tidak
Ya
n
%
n
%
1
47,
1
52,
6
1
8
9
9
39,
1
60,
2
4
8
2
43,
3
56,
5
9
2
1
Insomnia

n
%
3
100
4
2
100
3
5
100
7
Subtotal

.

L
P
Total
Karakteristik

L
P
Total

n
1
0
1
0
2
0

Tidak
%
29,
5
43,
5
35,
1
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Ya
n
2
4
1
3
3
7

%
70,
5
56,
5
64,
9

n
3
4
2
3
5
7

%
100
100
100
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Dari tabel 3 diketahui dari 34 pralansia berjenis kelamin perempuan 18 orang mengalami
hipertensi dan 24 orang insomnia. Sementara dari 23 pralansia laki-laki, 14 orang mengalami
hipertensi dan 13 orang mengalami insomnia.

Tabel 4 Hubungan Insomnia dengan Kejadian Hipertensi pada Pralansia di Posyandu Lansia
Blendung Sumbersari Moyudan Sleman 2014
Insomnia

Hipertensi
Hipertensi

Insomnia
Tidak
Insomnia
Total

Total

n
26
6

%
70,0
30,0

Tidak
Hipertensi
n
%
11
30,0
14
70,0

32

56,1

25

43,9

n
37
20

%
100
100

57

100

PValue

0.003

Tabel 4 menginformasikan dari 37 pralansia yang mengalami insomnia, 26 orang hipertensi
dan 11 orang tidak hipertensi. Sementara dari 20 orang yang tidak mengalami insomnia 6 orang
hipertensi dan 14 orang tidak hipertensi. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui nilai P-Value
sebesar 0,003, artinya secara statistik ada hubungan antara insomnia dengan hipertensi pada
pralansia di Posyandu Lansia Blendung.

PEMBAHASAN
Keadaan Insomnia pada Pralansia di Posyandu Lansia Blendung
Hasil penelitian menunjukan mayoritas (64,9%) yang mengalami insomnia. Secara teoritis
bertambahnya umur seseorang menyebabkan berkurangnya total waktu kebutuhan tidur yang
dipengaruhi oleh pertumbuhan dan fisiologis dari sel-sel dan organ.5 Keadaan tubuh pralansia secara
otomatis telah terjadi proses degenerasi sel dan organ yang mempengaruhi fungsi dan mekanisme
tidur.
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pola
tidur pada pralansia dibandingkan dengan usia muda. Kebutuhan tidur akan berkurang dengan
semakin bertambahnya usia seseorang. Sebagian besar kelompok pralansia maupun lansia
mempunyai risiko mengalami gangguan pola tidur sebagai akibat pensiunan, perubahan lingkungan
sosial, penggunaan obat-obatan yang meningkat, penyakit-penyakit dan perubahan irama
sirkadian4.
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Berdasarkan jenis kelamin diketahui dari 34 pralansia perempuan mayoritas 24 orang
(70,6%) mengalami insomnia dan dari 23 pralansia laki-laki mayoritas 13 orang (56,5%) mengalami
insomnia. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti konflik emosional dan stress, keluhan
penyakit organik misalnya nyeri karena arthritis, penyakit keganasan, nocturia, penyakit hati
maupun ginjal dan sesak nafas, dari beberapa faktor tersebut dapat mengakibatkan pralansia sering
terbangun pada waktu tidur malam4.
Pada umumnya insomnia lebih sering terjadi pada pralansia. Hal ini terjadi sebagai efek
samping (sekunder) dari penyakit lain, seperti nyeri sendi, osteoporosis, payah jantung, dan depresi.
Insomnia yang terjadi pada pralansia disebabkan oleh perubahan pola tidur akibat perubahan
kemampuan fisik yang mulai menurun. Pada usia ≥40 tahun fungsi organ seperti jantung, paru-paru
dan ginjal tubuh mulai menurun. Penurunan tersebut mengakibatkan daya tahan tubuh dan
kekebalan ikut terpengaruh6.
Menurut Subagia, pralansia dan lansia perempuan lebih sering mengalami gangguan pola
tidur, kesulitan untuk memulai tidur dan bangun lebih awal di pagi hari dibandingkan dengan lakilaki. Dengan kata lain, jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola
tidur11. Hal ini terjadi karena pada saat perempuan telah memasuki masa menopause terjadi
penurunan fungsi tubuh dan produksi hormone yang menyebabkan sebagian besar perempuan
pada masa menopause lebih sensitif dan sering merasa depresi 8.

Keadaan Hipertensi pada Pralansia di Posyandu Lansia Blendung
Hasil penelitian menunjukan mayoritas (56,1%)pralansia di Posyandu Lansia Blendung
mengalami hipertensi. Hasil ini sejalan dengan Riskesdas Indonesia (2007), bahwa prevalensi
hipertensi lebih tinggi 65,2% padausia ≥55 tahun dibandingkan pada usia dewasa <55 tahun dengan
prevalensi sebesar 22,7%2. Hal ini terjadi usia yang yang tidak dapat dikontrol potensial
menimbulkan hipertensi. Kejadian hipertensi pada pralansia terjadi karena interaksi dari berbagai
faktor, seperti hilangnya elastisitas jaringan dan arterosklerosis serta pelebaran pembuluh darah8.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui menurut jenis kelamin baik responden perempuan
maupun laki-laki mayoritas mengalami hipertensi. Pada responden perempuan dari 34 orang
(52,9%) mengalami hipertensi dan dari 23 responden laki-laki mayoritas 14 orang (60,9%)
mengalami hipertensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persentase hipertensi pada responden
laki–laki (60,9%) lebih besar dibandingkan dengan responden perempuan (52, 9%). Hasil penelitian
ini sejalan dengan teori di mana umumnya laki-laki lebih mudah terserang hipertensi dibandingkan
dengan perempuan. Hal ini terjadi karena laki-laki memiliki faktor pendorong (kelelahan, rasa tidak
puas dan tidak nyaman dengan pekerjaanya, serta makan yang tidak terkontrol). Sementara
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perempuan akan mengalami peningkatan risiko hipertensi setelah masa menopause. Umumnya
hipertensi pada pria terjadi pada usia 31 tahun sedangkan pada perempuan terjadi setelah berumur
45 tahun yang merupakan usia dimulainya masa menopause8.
Penjelasan yang mendukung dari teori tersebut dinyatakan dalam penelitian Sarasaty (2011),
perempuan yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan
dalam meningkatkan kadar HDL dalam darah. Kadar HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung
dalam mencegah terjadinya proses arterosklerosis. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai
penjelasan adanya imunitas perempuan pada usia premenopause. Pada masa premenopause
perempuan mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi
pembuluh darahnya dari kerusakan. Proses ini terus berlanjut di mana hormon estrogen tersebut
berubah kuantitasnya sesuai dengan umur perempuan secara alami, yang umumnya mulai terjadi
pada usia 45-55 tahun9.

Hubungan Insomnia dan Hipertensi pada Pralansia
Pola tidur merupakan kebiasaan tidur pada individu yang dimulai pada saat beranjak atau
mulai tidur sampai dengan terbangun dari tidur. Informasi mengenai pola tidur seseorang biasanya
digunakan untuk mengetahui signifikansi perubahan yang ditimbulkan oleh gangguan tidur yang
sedang dialami. Gangguan pola tidur menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas pola istirahat
yang berdampak pada ketidaknyamanan dan mengganggu gaya hidup yang diinginkan7
Hasil penelitian menunjukkan dari 37 pralansia yang mengalami insomnia, 26 orang
hipertensi dan 11 orang tidak hipertensi. Sementara dari 20 orang yang tidak mengalami insomnia
6 orang hipertensi dan 14 orang tidak hipertensi. Artinya, pralansia yang mengalami insomnia
cenderung mengalami hipertensi. Efek fisiologis yang disebabkan oleh insomnia umumnya terjadi
akibat stres, di mana pada kondisi ini akan terjadi peningkatan hormon noradrenaline serum,
peningkatan ACTH, dan kortisol serta penurunan produksi hormon melatonin yang berakibat pada
kejadian insomnia6.
Seseorang yang kekurangan tidur akan mengalami kekurangan oksigen. Akibatnya biasa
terjadi gangguan jantung seperti berdebar-debar, cemas berlebihan walaupun tidak ada sesuatu
yang perlu dipikirkan. Apabila hal seperti ini berlanjut, akan menyebabkan masalah kejiwaan seperti
depresi dan stres 10. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan memicu terjadinya hipertensi.
Penelitian lain yang menunjukkan bahwa penderita insomnia memiliki hormon stres yang
lebih tinggi pada aliran darah yang berkontribusi dalam peningkatan tekanan darah. Hal tersebut
didukung dengan pendapat Redline dari Case Western Reserve, dalam penelitiannya tentang
gangguan tidur, menyatakan bahwa dokter ahli jantung perlu memberikan perhatian khusus
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terhadap pasien yang mengalami gangguan tidur karena gangguan tidur dianggap sebagai salah satu
faktor risiko hipertensi. Kualitas dan kuantitas tidur dapat mempengaruhi proses hemostasis tubuh
dan apabila proses ini terganggu dapat menjadi salah satu faktor meningkatmya risiko penyakit
kardiovaskular5.

SIMPULAN
1. Mayoritas (56,1%) pralansia, berdasarkan jenis kelamin pralansia perempuan mayoritas (52,9%)
mengalami hipertensi dan pada pralansia laki-laki mayoritas (60,9%) mengalami hipertensi.
2. Mayoritas (64,9%) pralansia mengalami insomnia, berdasarkan jenis kelamin mayoritas (70,6%)
pralansia perempuan mengalami insomnia dan pada mayoritas (56,5%) pralansia laki-laki
mengalami insomnia.
3. Secara statistik terdapat hubungan insomnia dengan kejadian hipertensi pada pralansia di
Posyandu Lansia Blendung Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman P-Value 0,003
(p ≤ 0,05).

REKOMENDASI
1. Kepada Puskesmas Moyudan
a) Perlunya upaya pencegahan dini dengan melakukan screaning setiap 3 bulan sekali pada
kunjungan yang ada di posyandu.
b) Perlunya dukungan dan peranan dari anggota keluarga dalam menjaga kesehatannya melalui
pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pemeliharaan kesehatan dengan
aktif melakukan pemeriksaan tekanan darah setiap minggunya.
c) Meningkatkan pengetahuan responden tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang dengan
cara membagikan leafletkepada pralansia yang berkunjung ke posyandu
d) Perlunya penyuluhan dengan cara membagikan leaflet tentang sleep hygiene dalam
mengangani masalah insomnia.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya
a) Perlu meneliti faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam kaitannya dengan kejadian
hipertensi pada pralansia.
b) Diharapkan adanya pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan desain studi lain seperti
case control sehingga dapat menggambarkan hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang lebih
kuat terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada pralansia.
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GAMBARAN PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) DI KOTA DENPASAR, BALI
Putu Inok Puspaeni, Desak Putu Yuli Kurniati, Putu Ayu Indrayathi
Progran Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Udayana

ABSTRAK
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan salah satu upaya
promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk untuk meningkatkan
kualitas hidup penderita penyakit kronis dan meminimalkan komplikasi penyakit sehingga
pembiayaan pelayanan kesehatan bisa efektif dan efisien. Program ini telah dilakukan pada
beberapa puskemas di Kota Denpasar, hanya saja keberhasilan antar puskesmas berbedabeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan pelaksanaan Prolanis pada
puskesmas yang berhasil dan kurang berhasil.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan desain
fenomenologi. Penelitian dilakukan di Puskesmas I Denpasar Barat & Puskesmas II Denpasar
Timur. Sebanyak 19 orang peserta BPJS yang diplilih secara purposive, pengelola program
dan kepala puskesmas menjadi informan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan
berupa kelompok diskusi terfokus, wawancara mendalam dan observasi partisipasi.
Informasi yang didapat dianalisa secara tematik dan disajikan dalam bentuk narasi.
Keberhasilan Puskesmas I Denpasar Barat dalam pelaksanaan Prolanis lebih
menekankan pada inovasi-inovasi kegiatan yang berasal dari masukan para pengguna
layanan, pelibatan peran peer group dalam menjaring dan mempertahankan kunjungan
peserta. Hambatan dari peserta untuk mengunjungi kegiatan Prolanis lebih banyak karena
jadwal yang bersamaan dengan kegiatan desa.
Inovasi – inovasi dalam kegiatan Prolanis sangat diperlukan untuk meningkatkan
dan memelihara kunjungan peserta. Masukan dari peserta untuk variasi kegiatan dapat
menjadi pertimbangan. Meningkatkan peran peer group dari peserta sebagai dukungan
sosial unuk meningkatkan kunjungan peserta.
Kata Kunci: Prolanis, promotive preventif, inovasi, peer group

LATAR BELAKANG
Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian secara global sekitar 63%
dari seluruh kematian per tahun dan membunuh lebih dari 36 juta orang per tahunnya (Indrayana
& Palupi, 2014). Tingginya angka PTM berdampak juga pada besarnya biaya pengobatan yang
dikeluarkan. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan berusaha mengurangi biaya
pengobatan penyakit kronis dengan memfokuskan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan
preventif. Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan salah satu upaya promotif dan
preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan selain program penyuluhan kesehatan, imunisasi,
keluarga berencana dan skrining kesehatan (BPJS Kesehatan, 2014b). Kegiatan yang dilaksanakan
lebih bersifat proaktif yang manfaatnya bagi penderita penyakit kronis adalah mencapai kualitas
hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien (BPJS Kesehatan,
2014a).
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Puskesmas se-Kota Denpasar telah aktif melakukan progran prolanis, tercatat 11 puskesmas
telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kesenjangan
jumlah kunjungan peserta prolanis yang rutin berkunjung ke puskesmas. Berdasarkan data dari
puskesmas se-Kota Denpasar tahun 2016, puskesmas dengan rasio kunjungan peserta prolanis
tertinggi terdapat di Puskesmas I Denpasar Barat dari 51 peserta klub prolanis dan tingkat kehadiran
sebesar 92%, sedangkan rasio kunjungan terendah terdapat di Puskesmas II Denpasar Timur dari 30
peserta klub tingkat kehadiran hanya sebesar 56%, walaupun persentase kunjungan itu masih dalam
zona nyaman. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu diketahui gambaran dari pelaksanaan
Prolanis di kedua puskesmas tersebut, untuk perlu diketahui untuk melihat factor penghambat dan
pendorong kesuksesan pelaksanaan Prolanis.
TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pelaksanaan Prolanis pada dua puskesmas
di Kota Denpasar. Melihat factor penghambat dan factor pendukung pelaksanaan Prolanis di
puskesmas, baik yang berhasil dan kurang berhasil.
METODE
Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang
berfokus pada penemuan fakta yang ada (Moleong, 2014). Penelitian ini berusaha menggali secara
mendalam mengenai pengalaman nyata dari peserta BPJS Kesehatan selama mengikuti Prolanis di
kedua puskesmas. Model yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam factor yang melatarbelakangi
perbedaan pelaksanaan Prolanis di kedua puskesmas, adalah Health Belief Model. Penelitian
dilakukan di. Puskesmas I Denpasar Barat dan Puskesmas II Denpasar Timur. Sebanyak 19 orang (16
peserta prolanis, 2 pemegang program prolanis, 1 orang kepala puskesmas) berpartisipasi sebagai
informan dalam penelitian ini. Informan peserta prolanis dipilih menggunakan purposive sampling,
cara menentukan subyek/obyek sesuai tujuan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan
tujuan penelitian dan menganggap subyek/obyek tersebut representatif (Satori & Komariah, 2013).
Metode pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dan focus group discussion
(FGD). Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan kepada pemegang program prolanis
dan kepala puskesmas di masing-masing puskesmas, kurang lebih sekitar 30 menit. FGD pada
penelitian ini dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang tergabung dalm kelompok prolanis.
Pengambilan data melalui FGD dilakukan sebanyak dua kali, satu kali di Puskesmas I Denpasar Barat
dan satu kali di Puskesmas II Denpasar Timur. Pelaksanaan FGD selama kurang lebih 60 menit.
Upaya menjaga keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber, Strategi
triangulasi dapat meningkatkan pemahaman atau ketepatan dari penelitian sehingga didapat hasil
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yang akurat dalam penelitian (Yusuf, 2014). Informasi yang didapat kemudian dianalisa secara
tematik. Mengumpulkan kode-kode yang muncul, mengkategorikan kode-kode yang ada, kemudian
mencari tema besarnya.
HASIL
Pada penelitian ini informan terdiri dari tiga jenis informan, yaitu kepala puskesmas,
pemegang program prolanis dan peserta BPJS Kesehatan yang menjadi anggota prolanis. Peserta
FGD dari Puskesmas I Denpasar Barat terdiri 8 orang peserta prolanis (3 orang laki-laki dan 5 orang
wanita). Empat orang diantaranya menderita diabetes sedangkan 4 orang lagi menderita hipertensi.
Umur rata-rata mereka di atas 60 tahun. Informan penelitian di Puskesmas II Denpasar Timur terdiri
dari 8 orang informan (7 laki-laki dan 1 wanita), dan didominasi oleh informan yang menderita
diabetes (6 orang), 1 orang hipertensi, dan 1 orang lagi dengan diabetes dan hipertensi. Rentang
umur mereka dari 50 – 60 tahun keatas.
Karakteristik pada kedua kelompok Prolanis, tidak jauh berbeda bila dilihat dari
informannya. Rata-rata umur mereka sudah memasuki lanjut usia, dan dengan gangguan penyakit
tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Informan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan
informan wanita.
Berdasarkan dari studi pendahuluan, dikatakan bahwa ada perbedaan kunjungan dan
aktifitas pada kedua puskesmas sehingga ouput yang dihasilkan pada pelaksanaan Prolanis juga
berbeda. Hal tersebut terlihat dari persentase kunjungan di salah satu puskesmas hanya 56%.
Perbedaan pelaksanaan Prolanis di kedua puskesmas, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.
Secara garis besar, aktivitas Prolanis dikedua tempat tidak jauh berbeda. Sebagian besar aktivitas
yang mesti dilakukan oleh puskesmas, telah dilakukan semua kecuali home visit. Hal yang mendasari
karena masih belum adanya home visit karena sumberdaya manusia yang masih sedikit untuk
mengelola program ini.
Beberapa hal yang membedakan adalah lama terbentuknya klub prolanis; jumlah
kepesertaan di Puskesmas I Denpasar Barat sudah lebih lama terbentuk dengan jumlah peserta 3
kali lipat dibandingkan Puskesmas II Denpasar Timur. Selain sudah terbentuk lama, beberapa
inovasi-inovasi baru mereka lakukan untuk membuat kegiatan menjadi tidak monoton. Beberapa
inovasi – inovasi baru yang dilakukan oleh Puskesmas I Denpasar Barat misalnya adanya iuran
sukarela peserta untuk membantu pelaksaan Prolanis, acara tambahan setelah kegiatan (karaoke,
menari, sharing antar peserta, kerjasama dengan swasta dalam pemberian materi, dan pemberian
reward untuk peserta yang aktif. Adanya iuran sukarela yang dilakukan Puskesmas I Denpasar Barat
ternyata mampu untuk mengatasi hambatan pendanaan pelaksaan Prolanis, seperti yang dialami
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oleh Puskesmas II Denpasar Timur. Peran peer group selama sharing dan menceritakan riwayat sakit
didalam keluarga juga memotivasi mereka untuk terus mengikuti kegiatan Prolanis. Faktor
penghambat pelaksanaan kegiatan Prolanis, pada Puskesmas II Denpasar Timur lebih kepada jam
pelaksanaan yang berbarengan dengan jam kerja, pendanaan dan ketidakteraturan jadwal.
Tabel 1 Perbedaan Pelaksanaan Prolanis pada Kedua Puskesmas di Kota Denpasar
Pelaksanaan

Puskesmas 1 Denpasar Barat

Puskesmas II Denpasar Timur

Kepesertaan

Terbentuk dari tahun 2014,
dengan 59 anggota, klub Prolanis
hipertensi dan diabetes sudah
terpisah

Terbentuk dari tahun 2015, dengan
17 anggota, dan masih dalam satu
klub.

Aktivitas

Konsultasi medis, materi edukasi
bervariasi tiap minggu dengan
sponsor dari swasta, senam 1 kali
seminggu, reminder SMS gateway,
pengobatan, pemantauan status
kesehatan. Belum ada home visit,
koordinasi bila berhalangan, acara
tambahan (karaoke, menari,
berbincang, perayaan klub),
reward kepada peserta aktif, iuran
sukarela

Konsultasi medis, edukasi
dilakukan sebulan sekali dengan
pemateri dari puskesmas,
senam 1 minggu sekali tetapi
tidak rutin, remainder SMS
gateway, pengobatan,
pemantauan status kesehatan.
Belum ada home visit. Kegiatan
tambahan berupa sharing
dengan petugas puskesmas

Hambatan

Malas, sakit, berbenturan dengan
upacara keagamaan, mengasuh
cucu

Sakit, berbenturan dengan jam
kerja dan upacara keagamaan,
jadwal yang tidak teratur, dana
pelaksanaan

Pendorong

Merasa rentan, persepsi
keseriusan penyakit, manfaat
untuk diri dan sosial, Sikap
petugas yang baik, dukungan
teman, riwayat sakit keluarga

Merasa rentan, persepsi
keseriusan penyakit, manfaat
untuk diri sendiri, Sikap petugas
yang baik, dukungan teman

PEMBAHASAN
Prolanis adalah sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan
dan BPJS Kesehatan yang dilakukan secara proaktif untuk memelihara kesehatan peserta BPJS
Kesehatan yang menderita penyakit kronis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sehingga
biaya kesehatan menjadi efektif dan efisien (BPJS Kesehatan, 2014a). Sedangkan menurut peraturan
BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 prolanis adalah upaya yang dilakukan oleh pemberi layanan
kesehatan kepada peserta penyakit kronis dengan memadukan antara komunikasi dengan
penatalaksanaan pelayanan kesehatan agar penderita penyakit memiliki kemandirian mengelola
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penyakitnya.
Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi pembeda jumlah rasio kunjungan peserta
Prolanis di kedua puskesmas, lebih kepada upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh Puskesmas I
Denpasar Barat. Inovasi ini mampu menarik minat menarik minat peserta BPJS Kesehatan karena
kegiatan yang tidak monoton. Idris (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa, untuk
meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas perlu melakukan inovasi dalam hal produk ataupun
jasa. Inovasi yang dilakukan mampu meningkatnya jumlah kunjungan pasien setiap tahunnya serta
meningkatkan prestasi-prestasi puskesmas. Selain inovasi, kemitraan yang dilakukan puskesmas
dengan pihak swasta, membuat materi edukasi lebih bervariasi dan menarik minat. Penggunaan
peran peer group dalam memotivasi dan juga tempat sharing peserta. Apa yang telah dilakukan oleh
Puskesmas I Denpasar Barat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat.
Faktor yang mendorong di kedua puskesmas dalam pelaksanaan Prolanis hamper sama
yaitu persepsi akan kerentanan, keseriusan penyakit, manfaat yang dirasakan akan membuat
seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan. Rawlett (2011) pada struktur teori Health Belief
Model (HBM) juga menjelaskan bahwa jika persepsi kerentanan, keseriusan akan penyakit, manfaat
yang dirasakan lebih besar dibanding hambatan, maka akan menyebabkan munculnya perilaku
pencegahan terhadap penyakit. Individu yang percaya bahwa mereka memiliki risiko yang rendah
terhadap penyakit lebih mungkin untuk melakukan tindakan yang tidak sehat, dan individu yang
memandang memiliki risiko tinggi mereka akan lebih mungkin untuk melakukan perilaku untuk
mengurangi risiko terserang penyakit (Rahajeng, 2012). Hal ini tampak pula pada faktor riwayat
keluarga yang disharingkan oleh anggota klub, menjadi salah satu alasan yang mendorong mereka
untuk mengikuti aktivitas Prolanis.
Kendala yang dihadapi Puskesmas II Denpasar Timur dalam pelaksanan Prolanis, lebih
banyak berupa jadwal kegiatan yang tidak teratur dan bersamaan dengan jam kerja, pendanaan dan
inovasi yang kurang. Idris (2014) menyebutkan bahwa pekerjaan menjadi salah satu hambatan
lansia untuk berpartisipasi ke posyandu lansia. Perlu dipikirakan untuk jadwal kegiatan Prolanis
diluar jam kerja. Idris (2014) menyatakan bahwa Inovasi diperlukan untuk melakukan perubahan
perilaku individu, beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran individu
ataupun dengan pemberian reward. Woodhworth dalam Rawlett (2011) mengungkapkan bahwa
perilaku terjadi karena adanya motivasi yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan
kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Tanpa dorongan tidak akan ada suatu kekuatan yang
mengarahkan individu suatu mekanisme timbulnya perilaku.
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SIMPULAN
Hal yang membedakan pelaksanaan Prolanis di dua puskesmas adalah adanya pelaksana
Prolanis yang proaktif mencari kebutuhan masyarakat dan menciptakan inovasi atau gagasan –
gagasan kreatif dalam mengimplementasikan aktivitas di lapangan. Kegiatan yang tidak monoton
akan menarik minat peserta untuk terus mengunjungi. Pelibatan peserta dalam peer group untuk
sharing dengan sesamanya juga berperan dalam meningatkan dukungan sosial agar peserta merasa
nyaman datang ke aktivitas-aktivitas Prolanis.

REKOMENDASI
Pelaksana Prolanis dituntut untuk proaktif menampilkan ide baru pada setiap pertemuan
sehingga kegiatan untuk memelihara kesehatan tidak monoton. Inovasi – inovasi dalam kegiatan
Prolanis sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kunjungan peserta. Masukan dari
peserta untuk variasi kegiatan dapat menjadi pertimbangan. Pelibatan peserta untuk melalui peer
group mereka sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan program terutama dalam
dukungan sosial.
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HUBUNGAN MASALAH KESEHATAN YANG DIALAMI SETELAH MENJADI PEROKOK AKTIF DENGAN
MOTIVASI BERHENTI MEROKOK PADA PASIEN KONSELING BERHENTI MEROKOK
DI RS PARU RESPIRA YOGYAKARTA TAHUN 2017
Nur Handayani, Aisyah
Staf Promosi Kesehatan RS Paru Respira Yogyakarta

ABSTRAK
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 disebutkan bahwa perokok
berusia 15 tahun ke atas cenderung terus meningkat. Semula dari 34,2 persen pada 2007
menjadi 36,3 persen pada 2013. Kondisi ini merata di seluruh provinsi di Indonesia.Tingginya
jumlah perokok ini menjadi penting untuk mengubah perilaku merokok. Banyak orang yang
berkeinginan berhenti merokok tetapi hanya sedikit yang berhasil. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi seseorang berhasil berhenti merokok. Salah satunya adalah adanya motivasi
yang kuat untuk berhenti merokok. Menurut hasil penelitian Borland, Ron (2010)
menyatakan bahwa ketakutan atas masalah kesehatan mendatang dan gangguan kesehatan
akibat rokok merupakan pendukung motivasi seseorang untuk berhenti merokok. Beberapa
masalah kesehatan yang biasa dialami perokok aktif antara lain bau mulut, noda kuning pada
gigi, kulit keriput, kerontokan rambut, sakit tenggorokan, sakit batuk dan masih banyak
lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan masalah kesehatan yang
dialami setelah menjadi perokok aktif dengan motivasi berhenti merokok pada pasien
konseling berhenti merokok di RS Paru Respira Yogyakarta tahun 2017.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional.
Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Populasi adalah seluruh pasien
klinik berhenti merokok bulan Januari-Juni 2017.Sampelnya adalah pasien yang bersedia
mengisi kuesioner, yaitu 15 orang. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner.
Analisis data menggunakan analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat
dengan uji chi-square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara masalah
kesehatan yang dialami setelah menjadi perokok aktif dengan motivasi berhenti merokok
pada pasien klinik berhenti merokok di RS Paru Respira Yogyakarta tahun 2017 (p=0,001;
α=0,05). Selain penggalian motivasi, perlu ada tambahan data berupa observasi dan
pengukuran tingkat kesehatan pasien (seperti pengukuran kadar CO, tensi, ekspirasi) secara
kontinyu selama konseling oleh konselor (atau dibantu tenaga medis) sehingga pasien lebih
mantap untuk berhenti merokok.
Kata kunci: masalah kesehatan, motivasi berhenti merokok

PENDAHULUAN
Merokok merupakan salah satu masalah besar untuk Indonesia.Penyakit akibat merokok
menjadi salah satu penyumbang dalam angka kematian di Indonesia.Menurut data WHO, Indonesia
merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India (depkes,
2017).Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok
dan bertambahnya angka kematian akibat rokok.Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok
di dunia akan mencapai 10 juta dan 70% di antaranya berasal dari negara berkembang. (depkes,
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2017). Kematian akibat merokok di Indonesia sendiri mencapai 427.948 orang setiap tahunnya atau
1.172 perhari. Sebagian besar di antaranya adalah usia produktif (fajarnews, 2016).
Angka kematian yang cukup besar ini cukup nyata. Ini terlihat jumlah perokok berusia 15
tahun ke atas yang cenderung terus meningkat Semula dari 34,2 persen pada tahun 2007 menjadi
36,3 persen pada tahun 2013. Kondisi ini merata di seluruh provinsi di
Indonesia. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentasi perokok aktif dengan usia
penduduk di atas 10 tahun sebesar 21,2% (RISKESDAS, 2013).
Tingginya jumlah perokok di Indonesia menjadikan perlunya kerja keras untuk mengubah
perilaku merokok masyarakat. Banyak perokok yang berusaha untuk berhenti, tapi hanya sedikit
yang berhasil. Menurut data WHO, 80% perokok di dunia memiliki keinginan untuk berhenti
merokok, tapi hanya 2% yang berhasil berhenti sendiri tanpa bantuan. Salah satu hal yang dapat
mempengaruhi seseorang untuk berhenti merokok adalah motivasi. Winuri (2011); Jiang, Marshall,
Fong& li (2010) menyebutkan bahwa keberhasilan seseorang dalam program berhenti merokok
adalah motivasi kesehatan. Hal ini didukung oleh penelitian Borland, Ron (2010) menyatakan bahwa
ketakutan atas masalah kesehatan mendatang dan gangguan kesehatan akibat rokok merupakan
pendukung motivasi seseorang untuk berhenti merokok.
Perokok pada umumnya mengalami kesulitan untuk berhenti merokok. Merokok yang telah
menjadi kebiasaan, efek adiktif nikotin, faktor lingkungan dan efek withdrawl nikotin menjadikan
sulitnya berhenti merokok. Untuk itu perokok haruslah memiliki niat dan motivasi yang kuat. Dan
bila perlu mendapatkan bantuan berupa konseling untuk membantu program berhenti merokok.
Perilaku merokok penting untuk diubah mengingat rokok dapat menyebabkan berbagai masalah
kesehatan. Yang biasa dialami perokok aktif seperti: bau mulut, noda kuning pada gigi, kulit keriput,
kerontokan rambut, sakit tenggorokan, sesak napas dan beberapa yang lain. Yang berbahaya bila
kemudian menimbulkan penyakit kanker, dan buruknya bisa berdampak kematian. Oleh karena itu,
peneliti ingin mengetahui dan tertarik untuk meneliti hubungan masalah kesehatan yang dialami
setelah menjadi perokok aktif dengan motivasi berhenti merokok pada pasien konseling berhenti
merokok di RS Paru Respira Yogyakarta Tahun 2017.
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TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan masalah kesehatan yang dialami
setelah menjadi perokok aktif dengan motivasi berhenti merokok pada pasien konseling berhenti
merokok di RS Paru Respira Yogyakarta tahun 2017.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional. Pengambilan
sampel dengan teknik purposive sampling. Populasi adalah seluruh pasien klinik berhenti merokok
bulan Januari-Juni 2017.Sampelnya adalah pasien yang bersedia mengisi kuesioner, yaitu 15 orang.
Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner. Analisis data menggunakan analisis
univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji chi-square.

HASIL PENELITIAN
Pada penelitian di tanyakan 15 pertanyaan menyangkut masalah kesehatan yang dialami
perokok aktif. Dari hasil penelitian menunjukkan ada dua pertanyaan yang mempunyai jawaban
terbanyak oleh responden, yaitu tentang masalah baju dan mulut yang bau rokok. Artinya responden
banyak yang merasa setelah menjadi perokok aktif mereka mempunyai masalah baju dan mulut bau
rokok. Ini terlihat dari table berikut:
Tabel 1. Masalah bau Rokok
Frequency
Valid

tidak

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

1

6.7

6.7

6.7

ya

14

93.3

93.3

100.0

Total

15

100.0

100.0

Hasil analisis data didapatkan bahwa 93,3% perokok aktif mengalami masalah baju bau rokok.
Tabel 2. Masalah Bau Mulut
Frequency
Valid

tidak

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1

6.7

6.7

6.7

ya

14

93.3

93.3

100.0

Total

15

100.0

100.0

153

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, bahwa ada 93,3% perokok aktif yang merasa
mengalami bau mulut karena rokok.
Tabel 3. Analisis Bivariat
masalah kesehatan * motivasi Crosstabulation
Count
motivasi
tidak
masalah kesehatan

ya

Total

tidak

3

1

4

ya

0

11

11

3

12

15

Total

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction

b

Likelihood Ratio

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

10.313a

1

.001

6.158

1

.013

10.513

1

.001

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

.009
9.625

1

.009

.002

15

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.
b. Computed only for a 2x2 table

Melalui analisis bivariat uji chi quare dengan tingkat signifikansi 5% (=0,05) didapatkan p=
0,001, artinya terdapat hubungan masalah kesehatan yang dialami perokok aktif dengan motivasi
berhenti merokok pada pasien konseling berhenti merokok di RS Paru Respira Yogyakarta.

PEMBAHASAN
Pada dasarnya hampir semua responden mengalami masalah kesehatan. Akan tetapi pada
masalah baju dan mulut yang bau rokok lah pada responden banyak yang mengalaminya. Hal ini juga
pernah disampaikan oleh seorang peneliti dari Amerika, Jonathan Winickoff, MD, MPH, menyatakan
bahwa di manapun Anda merokok, racun dari asap rokok tersebut akan menempel di rambut dan
pakaian Anda(ibudanmama.com). Hal senada juga dipaparkan oleh Dr Tan Shot Yen, orang yang
merokok residu rokok akan menempel pada gigi, bibir, tangan dan semua bagian tubuh perokok
(metrotvnews.com). Selain menimbulkan bercak kuning pada gigi, partikel rokok menyebabkan
bakteri penghasil bau akan terperangkap sehingga mulut cenderung bau (NururrahmahHasil pada
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penelitian menunjukkan adanya hubungan masalah kesehatan yang dialami setelah menjadi perokok
aktif dengan motivasi berhenti merokok. Hal ini selaras dengan pendapat Winuri (2011); Jiang,
Marshall, Fong & li (2010) dan Borland, Ron (2010) yang menyatakan bahwa salah satu motivasi
berhenti merokok dalah motivasi kesehatan. Seorang perokok akan termotivasi untuk berhenti
merokok saat mereka mengalami masalah kesehatan. Akan tetapi, motivasi ini juga harus diikuti oleh
niat yang kuat supaya berhasil berhenti merokok.

SIMPULAN
1. Yang paling banyak dialami responden setelah menjadi perokok aktif adalah baju dan mulut yang
bau rokok (93,3%).
2. Hasil penelitian dengan tingkat signifikansi 5% (α=0,05) didapatkan p=0,001 artinya terdapat
hubungan masalah kesehatan yang dialami setelah menjadi perokok aktif dengan motivasi
berhenti merokok pada pasien konseling berhenti merokok di RS Paru Respira Yogyakarta Tahun
2017.

REKOMENDASI
Selama ini proses konseling hanya dilakukan dengan penggalian motivasi dan pendampingan
pasien. Untuk memantapkan motivasi pasien dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat
kesehatan pasien (tingkat CO, tensi, ekspirasi) secara kontinyu selama proses konseling. Hasil
pemeriksaan ini dapat dijadikan bukti nyata sehingga memantapkan keinginan pasien untuk berhenti
merokok.
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ABSTRAK
Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab utama kematian di dunia. PTM
juga mendominasi penyebab kematian di Indonesia terutama di Yogyakarta. Penelitian ini
bertujuan menginisiasi program intervensi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
untuk mengendalikan faktor risiko PTM di Indonesia, khususnya pada daerah pedesaan di
Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui
Focus Group Discussion dan wawancara mendalam. Informan penelitian adalah tokoh
masyarakat dan kader kesehatan sejumlah 23 orang. Analisis data menggunakan metode
tematik content analysis. Proses promosi keehatan melalui pemberdayaan mayarakat untuk
pencegehan PTM di Dusun Modinan adalah sebagai berikut : 1) membangun kepercayaan
masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat membahas tentang PTM; 2)
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pertemuan kader kesehatan dan melakukan
FGD; 3) mengembangkan program promosi kesehatan; 4) mengorganisasikan kegiatan
promosi kesehatan tentang “Perilaku Cerdik” meliputi : cek kesehatan secara rutin, enyahkan
asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres; 5) inisisasi
untuk pemeliharaan program.
Kesimpulannya promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan
salah satu strategi untuk mencegah faktor risiko PTM. Adanya keterlibatan tokoh masyarakat,
persepsi dan pengetahuan yang positif tentang PTM dari kader kesehatan menentukan
keberhasilan program.
Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, faktor risiko, penyakit tidak menular

PENDAHULUAN
Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia yaitu
64%. Sebagian besar PTM disebabkan oleh penyakit cardiovaskuler (30%), selanjutnya kanker
(13%), penyakit pernafasan (7%), diabetes (3%) dan yang 10 % disebabkan penyakit PTM lainnya.
Selanjutnya, pada tahun 2008 jumlah laki-laki yang meninggal akibat PTM sebesar 582.300 dan
perempuan sebesar 481.700. (2) Berdasarkan data profil kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2012, penyakit cardiovaskuler (CVD) seperti jantung, stroke, hipertensi merupakan
penyebab kematian tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.

(3)

Pada tahun 2009, PTM

mendominasi penyebab kematian di Yogyakarta yaitu lebih dari 80% kematian yang ada di rumah
sakit. Pola kematian akibat gagal jantung menempati urutan ke empat sebagai pola penyebab
kematian di DIY. (1)(3) Gejala ini menunjukkan bahwa penyakit tidak menular menjadi ancaman yang
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harus diwaspadai terutama dalam melaksanakan upaya promotif dalam melaksanakan hidup sehat
agar masyarakat dapat mengurangi faktor risiko PTM. (3)
Peningkatan kejadian PTM berhubungan dengan peningkatan risiko akibat perubahan gaya
hidup, pertumbuhan populasi dan peningkatan usia harapan hidup.(2) Faktor risiko PTM
berhubungan dengan perilaku tidak sehat seperti merokok, kurang aktivitas fisik, diet kurang buah
dan sayur sehingga upaya pengendalian dan pencegahan PTM perlu adanya perubahan
perilaku.(4)(5) Beberapa intervensi masyarakat yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat
dibeberapa negara berpenghasilan menengah dan rendah menunjukkan hasil yang menjanjikan
dari segi keberlangsungan atau sustainibilitas.(4) Strategi promosi kesehatan dengan
pemberdayaan masyarakat mengharuskan partisipasi yang tinggi dari sasaran sehingga
memberikan dampak yang signifikan pada perubahan perilaku.(5) Strategi pemberdayaan
masyarakat diharapkan ada partisipasi yang tinggi dari masyarakat, dan ini merupakan potensi
besar untuk perubahan perilaku. Strategi ini telah diaplikasikan pada program pencegahan primer
HIV. Di Indonesia, beberapa instansi telah berpengalaman melaksanakan pemberdayaan
masyarakat dalam program imunisasi, posyandu balita, posyandu lansia dan pengendalian diare. (6)
Namun, pemberdayaan masyarakat tersebut sebatas untuk pengendalian penyakit menular.
Sementara, penelitian ini mengembangkan promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
untuk mengendalikan faktor risiko PTM di Indonesia, khususnya pada daerah pedesaan di
Yogyakarta.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan
wawancara mendalam. Studi kualitatif digunakan untuk memahami persepsi masyarakat tentang
PTM. Penelitian dilaksanakan di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
Yogyakarta. Lokasi ini dipilih sebagai pilot project karena berdasarkan penelitian sebelumnya
menunjukkan kasus PTM tertinggi dan memiliki dukungan masyarakat (social support) yang tinggi
serta dukungan dari penyelenggaran pelayanan kesehatan (puskesmas) yang baik. Populasi
penelitian adalah Masyarakat Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
Yogyakarta. Sasaran atau informan utama program ini adalah tokoh masyarakat, seperti kepala
desa, ketua RW, ketua RT, dan kader kesehatan Jumlah Informan penelitian 23 orang yang terdiri
dari tokoh masyarakat dan kader kesehatan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dusun Modinan adalah bagian dari Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta. Menurut informasi dari kader kesehatan melalui FGD, PTM yang banyak
diderita warga Modinan adalah diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, 3 depresi,
gagal ginjal, asam urat, kolesterol dan kanker. Selain itu, wilayah ini mempunyai koordinator kader
kesehatan yang aktif menggerakkan masyarakat dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan
puskesmas. Untuk melakukan koordinasi dengan para kader kesehatan di Dusun maka setiap bulan
diadakan pertemuan kader yang membahas permasalahan kesehatan. Selain itu, koordinator
kader kesehatan juga selalu memberikan informasi terkini yang berkaitan dengan masalah
kesehatan, misalnya kegiatan laporan kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) PTM dan
membuat jadwal personal yaitu daftar nama petugas yang akan memakili atau membantu kegiatan
posbindu ditingkat kelurahan dan kecamatan.
Dalam penelitian ini terdapat 23 informan ibu-ibu sebagai kader kesehatan yang berusia
antara 32 – 60 tahun. Tingkat pendidikan informan mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah
Menengah Atas. Sebagian besar kader telah mengabdi dan mendedikasikan waktu, tenaga dan
pikiran sebagai kader lebih dari 10 tahun. Sebagian besar ibu kader bekerja sebagai ibu rumah
tangga dan sebagian kecil saja yang bekerja di sektor swasta. Para kader telah mengikuti
penyuluhan kesehatan dari puskesmas misalnya tentang cara mencegah demam berdarah dengan
lebih mengaktifkan juru pemantau jentik.
Selanjutnya, dari penelitian diperoleh informasi bahwa semua informan pernah
mendengar istilah PTM misalnya dari radio, televisi, petugas kesehatan di puskesmas dan melalui
pertemuan kader. Bahkan mereka mampu memberi contoh penyakit yang dikategorikan sebagai
PTM seperti jantung koroner, stroke, gagal ginjal, hipertensi, asam urat, diabetes melitus, kanker,
depresi, dan stres. PTM adalah penyakit yang tidak dapat menular, penyakit turunan, sementara
penyebab PTM ialah bukan virus, tetapi banyak pikiran, sering menahan emosi dan gaya hidup
tidak sehat seperti pola makan, kurang istirahat, hidup tidak teratur, dan kurang olahraga.
Informasi yang berhasil digali oleh peneliti terkait dengan tindakan pencegahan yang dapat
dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan PTM pada informan adalah 1) melakukan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti makan teratur, makan buah dan sayur, mengatur pola
makan dengan mengurangi lemak dan karbohidrat, mengurangi menu asin, olahraga secara teratur
30 menit perhari dan melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti menyapu, mengepel, mencuci
tanpa mesin, 2) para informan memandang perlu adanya penyuluhan kesehatan pada masyarakat
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yang terkait dengan PTM, mengunjungi penderita dan motivasi cara hidup sehat; 3) Melakukan
kegiatan atau aktivitas fisik seperti senam lansia setiap hari Selasa, senam aerobik setiap hari
minggu, dan melakukan jalan sehatatau jalan pagi bersama warga namun belum rutin dilakukan
Empat jenis PTM utama menurut WHO adalah penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung koroner,
stroke), kanker, penyakit 4 pernafasan kronis (asma dan penyakit paru obtruktif kronis) dan
diabetes.(9) Istilah PTM tidak asing lagi bagi warga Modinan. Mereka mengenal akronim PTM dari
media informasi dan petuga kesehatan serta kader kesehatan di wilayah tersebut. Masyarakat di
Modinan cukup memahami PTM dan dapat memberikan contoh-contoh PTM, penyebab PTM serta
risiko penyakit ini adalah kematian. Berawal dari data inilah mulai dikembangkan intervensi
promosi kesehatan yang melibatkan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat. (10)
Faktor risiko PTM pada masyarakat di Dusun Modinan adalah sebagain besar keluarga lakilaki seperti suami merokok, dan konsumsi buah dan sayur masih kurang. Hal ini sesuai dengan teori
penyakit tidak menular yang menyebutkan bahwa faktor risiko utama PTM meliputi konsumsi
tembakau (merokok) kurang konsumsi buah dan sayur, obesitas, kurang aktivitas fisik dan
konsumsi alkohol. Di Indonesia, konsumsi tembakau pada laki-laki merupakan faktor risiko paling
umum (tinggi). Walaupun Indonesia adalah negara pertanian, konsumsi buah dan sayur sebanyak
5 kali dalam sehari masih menjadi tantangan karena pengaruh sosial dan budaya. Obesitas dan
kurang aktivitas fisik menjadi faktor risiko kesehatan utama pada populasi tertentu sepeti
masyarakat perkotaan, wanita usia subur dan pada kelompok masyarakat berpenghasilan
menengah ke atas. Namun saat ini PTM juga terjadi pada kelompok masyarakat pedesaan,
masyarakat di bawah garis kemiskinan, kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan generasi
muda. (2)(11)
Proses pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian PTM di Dusun
Modinan adalah sebagai berikut : pertama, membangun kepercayaan masyarakat melalui
pertemuan dengan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah ibu RW dan ibu RT serta kader kesehatan
yang membahas tentang masalah kesehatan khususnya PTM, kemudian melakukan Fokus Grup
Diskusi yang bertujuan untuk menggali kegiatan yang sudah dilakukan oleh warga yang berkaitan
dengan pencegahan PTM dan merencanakan kegiatan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan
kedepan secara bersama-sama.
Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pertemuan kader kesehatan. Dari
hasil FGD didapat informasi mengenai persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang PTM dan
cara pencegahannya. Selanjutnya dari kegiatan tersebut diperoleh rekomendasi untuk dilakukan
kegiatan penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat tentang PTM dan pencegahannya.
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Ketiga, pengembangan program promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
dilakukan melalui koordinasi dengan ibu RW, Ibu RT dan kader kesehatan untuk menentukan hari
pelaksanaan program dan sumber daya yang dibutuhkan serta rencana pembuatan media promosi
kesehatan berupa poster dan leaflet tentang pencegahan PTM. 5
Keempat pengorganisasian masyarakat: mengorganisasikan kegiatan bersama masyarakat
tentang strategi untuk penanggulangan faktor risiko PTM; dalam hal ini telah dilakukan kegiatan
penyuluhan kesehatan tentang pencegahan PTM melalui perilaku “CERDIK” yang merupakan
akronim dari cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang,
istirahat cukup dan kelola stres. Kegiatan penyuluhan dilakukan bersamaan dengan kegiatan warga
seperti posyandu lansia dan posyandu balita di rumah ibu Dukuh. Kemudian dilakukan pemasangan
poster tentang pencegahan PTM di depan rumah Ibu dukuh dan pembagian leaflet kepada lansia
dan keluarganya. Poster dan leaflet digunakan sebagai pengingat kepada masyarakat untuk selalu
membiasakan perilaku CERDIK dalam kehidupan sehari-hari.
Kelima, adalah inisisasi untuk pemeliharaan program (initiation of maintenance)
pelaksanaan program pencegahan faktor risiko PTM dengan melibatkan masyarakat sejak awal
perencanaan program sampai pelaksanaan program. Peneliti berusaha mendorong masyarakat
untuk terus melakukan kegiatan yang sudah ada karena kegiatan tersebut sangat mendukung
program pencegahan PTM seperti senam aerobik. Keberlangsungan program pemberdayaan
masyarakat untuk pencegahan PTM di Modinan dapat terjaga dengan adanya pertemuan rutin
kader kesehatan yang dilakukan setiap bulan. Dalam pertemuan tersebut koordinator kader
kesehatan kesehatan selalu mengingat untuk terus mempraktekkan perilaku “CERDIK”.
Upaya pencegahan PTM yang dilakukan masyarakat Modinan digunakan sebagai dasar
pengorganisasian program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan faktor risiko penyakit
tidak menular. Masyarakat Modinan mempunyai kebiasaan melakukan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) seperti makan buah dan sayur, mengatur pola makan dengan mengurangi lemak dan
karbohidrat, mengurangi menu asin, olahraga secara teratur 30 menit perhari dan melakukan
aktivitas fisik secara rutin seperti menyapu, mengepel, mencuci tanpa mesin. Kemudian mereka
mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan yang terkait dengan pencegahan PTM. Selain itu
mereka juga mempunyai kegiatan rutin berupa aktivita fisik seperti senam lansia, senam aerobik
setiap dan melakukan jalan sehat. Kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan karena peran penting dari
kader kesehatan dan di wilayah tersebut. Kondisi ini menjelaskan bahwa masyarakat dominan
memiliki dukungan sosial yang merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. (10)
(12)

Lebih jauh dalam Ottawa Charter 1986 disebutkan bahwa partisipai masyarakat merupakan
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kunci keberhasilan promosi kesehatan. (13) Dan saat ini terdapat kesepakatan umum bahwa untuk
menjaga kesehatan individu bukan 6 hanya tergantung pada individu tetapi perilaku dan kondisi
lingkungan sosial memiliki peran penting dalam hal itu. (5)
Promosi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan PTM
berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Faktor yang mendukung kesuksesan
program ini antara lain masyarakat memiliki persepsi yang positif tentang PTM dan mereka
memahami bahwa pencetus PTM adalah gaya hidup tidak sehat. Kemudian pengalaman yang
menunjukkan bahwa PTM menyebabkan kematian pada beberapa keluarga membuat mereka
waspada akan munculnya PTM pada diri mereka dan keluarga. Hal inilah yang mendorong mereka
untuk melakukan upaya pencegahan PTM. Program pencegahan PTM juga tidak lepas dari peran
penting tokoh masyarakat dan kader kesehatan, karena mereka adalah penggerak masyarakat
dalam setiap kegiatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa
pemberdayaan masyarakat merupakan startegi promosi kesehatan yang dilakukan dengan cara
mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat dengan melibatkan mereka
sejak awal program.(14) Pelibatan masyarakat bertujuan agar masyarakat berpartisipasi disetiap
tahapan program yang dilakukan.(12) Disamping itu, masyarakat memiliki modal sosial seperti
kebiasaan melakukan gotong royong, adanya kegiatan bersama yang dilakukan rutin setiap bulan
seperti pertemuan kader kesehatan, posyandu balita, posyandu lansia dan posbindu untuk deteksi
dini PTM. Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori yang menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah
strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung.

(16)

Tujuan utama

pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan
meningkatkan kesehatan mereka sendiri (visi promosi kesehatan). (16)(17)(18)
Bentuk kegiatan pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan, antara
lain: penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dalam bentuk
misalnya: koperasi, pelatihan-pelatihan untuk kemampuan peningkatan pendapatan keluarga.16
Sosialisasi perilaku “ CERDIK” merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan untuk memicu masyarakat agar selalu melakukan perilaku sehat. Kegiatan ini dilakukan
melalui penyuluhan dan penggunaan media promosi kesehatan berupa poster dan leaflet.
Kemudian, untuk memastikan keberlangsungan program diadakan kegiatan pertemuan kader
kesehatan yang dilakukan sebulan sekali. Pada kegiatan ini koordinator kader kesehatan
melakukan evaluasi tentang program kesehatan yang berjalan dan mendiskusikan masalah yang
muncul di masyarakat terkait pelaksanaan program kesehatan serta mencari solusi bersama
dengan para kader kesehatan dan tokoh masyarakat (ibu dukuh) agar program dapat berjalan lebih
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baik. Sementara teori Bust menggabungkan 7 indek kemampuan masyarakat yang terdiri 4 domain
yaitu jaringan kemitraan, transfer pengetahuan, penyelesaian masalah, dan pengembangan
infrastruktur sebagai indikator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (12)
Pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan faktor risiko PTM di Dusun
Modinan terbukti menjadi strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah kesehatan mayarakat
lokal, hal ini sesuai dengan teori Laverack (19) yang menyebutkan bahwa komponen pemberdayaan
masyarakat antara lain adanya partisipasi, kepemimpinan, penilaian masalah oleh masyarakat,
penggorganisasian struktur, hubungan dengan masyarakat, dan manajemen program. 10
Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Smith et al yang menjelaskan
sebagain besar pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi, pengetahuan, ketrampilan,
sumber daya, berbagi visi, rasa kebersamaan dan komunikasi.(12)(13) Namun ada teori lain yang
mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat lebih umum yaitu membangun infrastruktur untuk
menyampaikan program promosi kesehatan, membangun partnership dan menciptakan
lingkungan yang dapat menjamin keberlangsungan program dan tujuan kesehatan serta
membangun kemampuan penyelesaian masalah.(11) Perbedaan ini disebabkan kondisi masyarakat
di lokasi penelitian telah memiliki modal sosial dan kesadaran yang cukup baik tentang program
pencegahan PTM sehingga program promosi kesehatan yang ditawarkan dapat berjalan dengan
mudah tanpa harus membangun infrastruktur dari awal.(10)(18)(22)

SIMPULAN
Masyarakat Modinan sudah cukup memahami tentang PTM. Faktor risiko PTM pada
masyarakat Modinan yang paling tinggi adalah sebagian besar suami atau laki-laki masih merokok
di dalam rumah. Cara Mencegah Penyakit Tidak Menular pada Masyarakat Modinan antara lain:
melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyuluhan kesehatan pada masyarakat yang
terkait dengan PTM, dan melakukan kegiatan atau aktivitas fisik bersama.
Proses pemberdayaan Masyarakat untuk pencegahan faktor risiko PTM berlangsung secara
bertahap dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kader kesehatan. Faktor pendukung seperti
persepsi dan pengetahuan yang positif tentang PTM, keterlibatan serta kekompakan para kader
membuat program ini dapat berjalan secara berkesinambungan. Lebih jauh lagi, pemberdayaan
masyarakat merupakan salah satu strategi promosi kesehatan yang sangat potensial untuk
pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM di daerah pedesaan.

REKOMENDASI
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Sebagai saran kegiatan ini dapat replikasi di lokasi lain namun tetap memperhatikan
karakteristik 8 masyarakat setempat agar program dapat berjalan seperti yang diharapkan dan
pada akhirnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat.
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Topik 3:
Promosi Kesehatan dalam Upaya Meningkatkan
Perilaku terkait Sanitasi dan Kesehatan lingkungan
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ABSTRAK
Berdasarkan hasil observasi di Desa Kelampaian Ilir Kecamatan Astambul
Kabupaten Banjar, sebagian besar Kepala Keluarga tidak memiliki pembuangan sampah di
luar rumah yaitu 69,4% dari seluruh kepala keluarga yang disurvei dan yang memiliki tempat
pembuangan sampah hanya 12,94%. Permasalahan sampah di Desa Kelampaian Ilir
disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pembuangan sampah, rendahnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, tidak adanya kader
yang menghimbau dan mengawasi kebersihan lingkungan setempat, lingkungan
perumahan yang dekat dengan aliran sungai sehingga mempengaruhi perilaku membuang
sampah sembarangan, misalnya langsung membuang ke lingkungan serta aliran sungai.
Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan desa tersebut setiap tahun dilanda bencana
banjir. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui program pemberdayaan
masyarakat Desa Kelampaian Ilir.
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan system learning by doing
dengan bantuan media ajar berupa modul pelatihan, booklet, leaflet, poster maupun materi
kegiatan. Pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilakukan pemberian materi, simulasi,
pembentukan kelompok Kerja Peduli Sampah Rumah Tangga (K2PSRT), dan pembuatan
tempat sampah. Instrument yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kuesioner.
Penyuluhan dan pelatihan Bank Sampah dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan
samph rumah tangga. Sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan pengukuran pengetahuan,
sikap dan tindakan untuk mengetahui perbedaan yang ada. Berdasarkan hasil uji statistic
menggunakan Uji Wilcoxon didapatkan bahwa Ada perbedaan pengetahuan (p-value
0.0001), sikap (p-value 0.001), dan tindakan (p-value 0.001) antara sebelum dan sesudah
dilakukannya intervensi penyuluhan dan pelatihan Bank Sampah. Setelah kegiatan
penyuluhan dan pelatihan, maka dibentuk Kelompok Kerja Peduli Sampah Rumah Tangga
(K2PSRT) memiliki seorang ketua. Ketua dibantu sekretaris dan bendahara serta 6 orang
penanggung jawab masing-masing unit yaitu unit administrasi dan unit pengomposan yang
bertugas sebagai agent of change dalam program pemberdayaan yang akan dilakukan.
Perlu adanya upaya pembinaan dan pendampingan secara sistematis dan periodik
kepada Kelompok Kerja Peduli Sampah Rumah Tangga (K2PSRT) agar dapat menjalankan
tugas dan fungsinya sehingga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan awal
program.
Kata Kunci: sampah, pengelolaan, kelompok kerja, pemberdayaan, masyarakat
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LATAR BELAKANG
Permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi salah satunya adalah permasalahan sampah
yang semakin hari menumpuk jumlahnya. Menurut Fishbein (2008), secara
peningkatan

populasi

yang

global

terjadi

besar bersamaan dengan peningkatan gaya hidup dan konsumsi

masyarakat. Menurut data di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2015 menyebutkan,
volume rata-rata sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta
ton/tahun. Jika persoalan sampah tidak segera ditangani maka pada tahun 2020 volume sampah
di Indonesia meningkat lima kali lipat. (9) Desa Kelampaian Ilir merupakan salah satu Desa yang
berada dalam Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di
sepanjang sungai kecil. Berdasarkan hasil observasi pada 163 rumah tangga di Desa Kelampaian Ilir,
diketahui bahwa rumah tangga yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah di luar rumah
sebesar 69,4%. Selain itu, terdapat 7,7% yang membuang sampah ke belakang rumah, 0,4% yang
membuang sampah ke kebun, 14,5% yang mengubur sampah di pekarangan, 5,1% y a n g
membakar sampah dan 27,2% yang m e m b u a n g s a m p a h k e s u n g a i . Dari hasil wawancara
mengenai alasan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, diketahui bahwa minimnya
tempat sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah merupakan
masalah utama di masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya
banjir di Desa tersebut yang mana selalu terjadi pada setiap tahun dengan persentase 78,7%.(5) Oleh
karenanya, diperlukan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader
sampah di Desa Kelampaian Ilir yang mana kader sampah berfungsi sebagai promotor promosi,
pendidikan kesehatan serta intervensi melalui program “Pembentukan Program Kelompok Kerja
Peduli Sampah Rumah Tangga pada masyarakat di Daerah Bantaran Sungai”.
TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah menganalisis perbedaan pengetahuan, sikap dan tindakan
antara sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi penyuluhan dan pelatihan Bank Sampah.

METODE/STRATEGI
Pembentukan Kelompok Kerja Peduli Sampah Rumah Tangga (K2PSRT) pada masyarakat
di Daerah Bantaran Sungai merupakan upaya intervensi masalah kesehatan yang berkaitan dengan
sampah di Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan.

Makna dari program ini merupakan program yang terintegrasi untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah sehingga mengurangi tingkat sampah rumah
tangga yang akan menghasilkan keuntungan melalui program barterisasi, independent composting,
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serta creation (membuat kerajinan dengan mendaur ulang atau me re- create dan re-use sampah
non-organik). Pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat setempat.

HASIL
1. Pengetahuan
Untuk mengetahui efektivitas intervensi non-fisik diperlukan adanya analisis sebelum dan
sesudah penyuluhan dengan menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa
nilai sig. 0.0001 < 0.05 yang mana berarti keputusan adalah Ho ditolak, artinya adanya perbedaan
pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi penyuluhan dan pelatihan Bank
Sampah secara signifikan. Jika dilihat berdasarkan distribusi frekuensi sebelum dan sesudah, maka
dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Evaluasi Pengetahuan Sebelum dan Sesudah
Dilakukan Penyuluhan dan Pelatihan Bank Sampah

No.

Kategori
Sikap
Kurang
Cukup
Baik

1.
2.
3.
Jumlah

Persentase
Sebelum (%)
33.3
30.3
36.4
100%

Persentase
Sesudah (%)
0
0
100
100%

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan peserta sebelum dilakukan
penyuluhan dan pelatihan adalah pengetahuan rendah sebanyak 11 orang (33.3%), dengan
pengetahuan cukup sebanyak 10 orang (30.3%), dan dengan pengetahuan baik sebanyak 12 orang
(36,4%). Namun, setelah diberikan penyuluhan dan pelatihan, pengetahuan semua peserta
meningkat menjadi baik dengan persentase 100%.

2. Sikap
Untuk mengetahui perbedaan sikap sebelum dan sesudah intervensi penyuluhan dan
pelatihan Bank Sampah, maka dilakukan uji Wilcoxon. Hasil uji Wilcoxon mengenai sikap, diketahui
bahwa nilai sig. 0.001 < 0.05 yang berarti keputusannya adalah Ho ditolak, artinya ada perbedaan
sikap antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi berupa penyuluhan dan pelatihan Bank
Sampah secara signifikan. Jika dilihat berdasarkan distribusi frekuensi sebelum dan sesudah, maka
dapat disajikan sebagai berikut:
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Evaluasi Sikap Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penyuluhan
dan Pelatihan Bank Sampah

No.

Kategori
Sikap
Negatif
Positif

1.
2.
Jumlah

Persentase
Sebelum (%)
36.4
63.6
100%

Persentase
Sesudah (%)
9.1
90.9
100%

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa sikap negatif peserta setelah dilakukan
penyuluhan dan pelatihan terjadi penurunan sebesar 27.3%, yang mana tergambar dari persentase
sikap negatif peserta sebelum penyuluhan adalah 36,4%, namun setelah diberikan pelatihan dan
penyuluhan persentase menurun hingga menjadi 9.1%. Begitu pula dengan sikap positif peserta yang
mana terjadi peningkatan sebesar 27,3%. Sebelum dilakukan penyuluhan dan pelatihan
persentasenya, sikap positif peserta adalah 63,6%, namun setelah penyuluhan dan pelatihan selesai
diberikan, terjadi peningkatan persentase sikap positif hingga menjad 90,9%.

3. Tindakan
Untuk mengetahui perbedaan Tindakan sebelum dan sesudah intervensi penyuluhan dan
pelatihan Bank Sampah, maka dilakukan uji Wilcoxon. Hasil uji Wilcoxon mengenai tindakan,
diketahui bahwa nilai sig. 0.001 < 0.05 yang berarti keputusannya adalah Ho ditolak, artinya ada
perbedaan sikap antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi berupa penyuluhan dan pelatihan
Bank Sampah secara signifikan. Jika dilihat berdasarkan distribusi frekuensi sebelum dan sesudah,
maka dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Evaluasi Tindakan Sebelum dan Sesudah Dilakukan
Penyuluhan dan Pelatihan Bank Sampah

No.

Kategori
Tindakan
Kurang
Baik

1.
2.
Jumlah

Persentase
Sebelum (%)
39.4
60.6
100%

Persentase
Sesudah (%)
6.1
93.9
100%

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa tindakan yang kurang sebelum penyuluhan dan
pelatihan sebesar 39,4% namun terjadi penurunan setelah penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan
hingga menjadi 6,1%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tindakan sebelum dan
sesudah penyuluhan dan pelatihan. Menurut Setiawan (1999) dalam penelitian Habibillah (2010)
menyatakan bahwa tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan
dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
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Pada intervensi non-fisik menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan
tindakan. Kemudian dilakukan uji statistik dengan menggunakan Uji Wilcoxon yang mana dapat
diketahui bahwa perbendaan pengetahuan, sikap dan tindakan setelah diberikan lembar pre-post
test, dengan nilai sig 0,000<0,05. Berdasarkan, diketahui bahwa adanya peningkatan pengetahuan
masyarakat setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan.

Pada saat posttest, pengetahuan

masyarakat meningkat 100%.
Menurut Notoatmodjo (2007) dalam penelitian Fitra (2013) menyebutkan bahwa
pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap
suatu objek tertentu. Azwar (2007) berpendapat bahwa pengetahuan dapat menjadi penyebab atau
motivator bagi seseorang dalam bersikap dan berperilaku, sehingga dapat pula menjadi dasar dari
terbentuknya suatu tindakan seseorang. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan atau
berprilaku baru, terjadi beberapa proses yang berurutan dalam diri mereka seperti kesadaran,
ketertarikan, evaluasi, mencoba dan adopsi (Hombing, 2015). Keefektivan pelaksanaan intervensi
dapat dilihat berdasarkan hasil lembar posttest yang mana terjadi peningkatan sikap positif sebesar
90,1%. Menurut Johanto (2009) menyebutkan bahwa sikap yang baik (positif) didukung oleh
pengetahuan yang baik. Hal ini Syafrudie dan Mulyani dalam Yustina (2006) yang mana
menyimpulkan bahwa ada kaitan antara pendidikan dan pengetahuan seseorang dengan sikap
Adanya pengetahuan seseorang tentang suatu hal akan menyebabkan seseorang memiliki sikap
tertentu.
Adanya peningkatan tindakan yang dilakukan masyarakat setelah diberikan pelatihan dan
penyuluhan. Keefektivan pelaksanaan intervensi dapat dilihat dari hasil penyartaan tindakan pada
lembar posttest. Terjadi peningkatan tindakan sebesar 32.5%. Mananggel, dkk (2016) dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan seseorang berhubungan dengan tindakan
yang akan dilakukan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk
perilaku atau tindakan seseorang. Begitu pula dengan sikap, hasil penelitian Rajaratenam (2014)
menyebutkan bahwa sikap berhubungan dengan tindakan seseorang.
Kelompok Kerja Peduli Sampah Rumah Tangga (K2PSRT) memiliki seorang ketua. Ketua
dibantu sekretaris dan bendahara serta 6 orang penanggung jawab masing-masing unit yaitu unit
administrasi dan unit pengomposan.

SIMPULAN
Berdasarkan evaluasi input pelaksanaan kegiatan intervensi yang dilaksanakan di Desa
Kelampaian Ilir berdasarkan dengan 5 indikator, yaitu man, material, money, method, dan machine

171

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

maka dapat dinilai kegiatan intervensi telah sesuai dengan rencana kegiatan. Berdasarkan evaluasi
output, tergambar dari hasil pre-test dan post-test peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan
antara sebelum dan setelah penyuluhan. Pada Kegiatan intervensi telah dilaksanakan dengan baik
yang dilengkapi dengan evaluasi pada setiap kegiatan intervensi guna mengetahui dan menilai
seberapa jauh efektivitas intervensi yang dilaksanakan dalam mengatasi masalah kesehatan
masyarakat di Desa Kelampaian Ilir. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga terus dijalankan untuk
memastikan keberlanjutan program intervensi kedepannya.

REKOMENDASI
Saran kepada masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kesehatan lingkungannya
terutama masalah sampah dengan pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan
dapat membiasakan perilaku pemilahan sampah organik dan non-organik guna terciptanya
pemanfaatan dan pengelolaan sampah yang maksimal sehingga intervensi yang dilakukan dapat
berhasil dan terus berkelanjutan. Saran kepada kader diharapkan dapat lebih berbagi informasi yang
telah didapat baik di penyuluhan maupun di pelatihan mengenai pentingnya pengelolaan sampah
sehingga masyarakat dapat lebih peduli dan antusias dalam mengikuti program pengelolaan sampah.
Selain itu, perlunya penyegaran pengetahuan atau pembinaan rutin bagi kader yang akan di damping
oleh pihak Puskesmas.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN MELALUI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
Ramadanura
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI
ABSTRAK
Potensi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dengan anggotanya yang berjumlah
besar dalam masyarakat sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan (akar rumput) dan mempunyai
akses besar dengan masyarakat merupakan Kapasitas menggerakkan masyarakat yang baik.
Hal ini menjadi latar belakang mengapa Pemerintah memilih ORMAS sebagai mitra dalam
pembangunan kesehatan, khususnya melalui Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan Penanda tanganan
Nota Kesepahaman dengan 16 ORMAS pada 20 Agustus tahun 2010 untuk memberikan akses
yang besar bagi ORMAS agar dapat berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan
untuk mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri. Selama kerjasama total meliputi 23
ORMAS, sampai tahun 2017 ada 18 ORMAS termasuk PKK yang aktif mendukung Program
Kementerian Kesehatan. Tahun 2015 tidak ada kegiatan kerjasama karena berbagai kendala,
diantaranya dukungan dana.
Kegiatan ORMAS dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan dilaksanakan
dalam program: PHBS di berbagai tatanan, Promosi Kesehatan di Rumah Sakit, Kesehatan
Reproduksi, dan tahun 2017 fokus kepada Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat
Sasaran adalah meliputi masyarakat di Rumah Tangga, Sekolah, Tempat Ibadah, Rumah Sakit,
serta Pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Sasaran total: 464 Pesantren dan 899 santri
sehat, 11.272 Kader, 118 Posyandu, 500 Kelompok Pengajian, 8 Institusi Pendidikan/
Perguruan Tinggi, 49 Sekolah Menengan Pertama 44 Sekolah Dasar, 95 Rumah Sakit, 52
Tempat Kerja, 150 Masjid, 139 Gereja, Sinode & Sekolah Minggu, 8 Institusi Pendidikan
Kesehatan, 20 Keuskupan, dan 24 Pura dan 24 Pasraman. Wilayah Kerja 20 Provinsi, 96
Kab/Kota. Kegiatan dipublikasikan oleh 40 media lokal dan nasional. Pencapaian Kegiatan
ormas yang bersinergi dengan program kesehatan yang direncanakan dapat dicapai sesuai
dengan apa yang di tuangkan dalam Rencana Program Kerja saat melakukan Perjanjian
Kerjasama, kecuali yang tidak mampu melanjutkan sudah mengundurkan diri.
Hasil pemantauan dan evaluasi program menentukan keberlanjutan dukungan
Organisasi Kemasyarakatan terhadap program, selain faktor kapasitan internal Organisasi
Kemasyarakatan sendiri. Daya ungkit terhadap Program Kesehatan cukup berpengaruh,
disebabkan dapat menyasar langsung masyarakat dan setiap Organisasi Kemasyarakatan
mendukung program kesehatan yang berbeda dalam program kerjanya, sehingga masih
terbuka peluang untuk bermitra dengan ORMAS dalam berbagai program Pemberdayaan
Masyarakat kususnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Kata kunci: organisasi kemasyarakatan. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

LATAR BELAKANG
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Untuk itu, upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara
terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. (1)
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Perhatian terhadap permasalah kesehatan terus dilakukan terutama dalam perubahan
paradigma sakit yang selama ini dianut masyarakat ke paradigma sehat. Paradigma sakit merupakan
upaya untuk membuat orang sakit menjadi sehat, menekankan pada kuratif dan rehabilitatif,
sedangkan paradigma sehat merupakan upaya membuat orang sehat tetap sehat, menekan pada
pelayanan promotif dan preventif. Berubahnya paradigma masyarakat akan kesehatan, juga akan
merubah pemeran dalam pencapaian kesehatan masyarakat, dengan tidak mengesampingkan peran
pemerintah dan petugas kesehatan. Perubahan paradigma dapat menjadikan masyarakat sebagai
pemeran

utama

dalam

sakit menjadi paradigma

pencapaian

sehat ini

dapat

derajat

kesehatan.

membuat

Dengan

masyarakat

peruahan paradigma

menjadi

mandiri

dalam

mengusahakan dan menjalankan upaya kesehatannya, hal ini sesuai dengan visi Indonesia sehat,
yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. (8)
Pemberdayaan masyarakat terhadap usaha kesehatan agar menjadi sehat sudah sesuai
dengan Undang – undang RI, Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa pembangunan
kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat.
Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat setinggi – tingginya. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan
mendorong peran serta aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.(1)
Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan
unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan
sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global
promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat
penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.(8)
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan sasaran utama promosi
kesehatan, dimana salah satu strategy global dari promosi kesehatan adalah pemberdayaan
(empowerment) dengan sasaran masyarakat atau komunitas.(5)

TUJUAN
Makalah ini dibuat sebagai acuan dalam membandingkan antara teori dalam konsep
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, serta untuk mengetahui informasi-informasi
mengenai hasil implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan yang di
laksanakan atas Kerjasama Kementerian Kesehatan dan ORMAS Keagamaan di Indonesia. (Peran
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ORMAS dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan melalui Peran Serta Masyarakat dalam
keberhasilan Program Kesehatan).
HASIL
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah
upaya atau poses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam memelihara
dan meningkatkan kesehatan.(5)
Sulistiyani (2009) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologi pemberdayaan berasal dari
kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka
pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan
atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak
yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang
dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah
suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan
kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan
kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya
dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.(1)
Gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan kemampuan
masyarakat guna mengangkat harkat hidup, martabat dan derajat kesehatannya. Peningkatan
keberdayaan berarti peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat
mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemajuan.(1)
Gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan
mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat. Strategi ini tepatnya ditujukan pada sasaran primer agar berperan serta secara aktif.(8)
Bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu ekonomi, sosial (termasuk
di dalamnya bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya), dan bidang lingkungan. Sedangkan
masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu masyarakat sebagai sebuah tempat bersama,
yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di
daerah pertokoan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.(1)
Notoatmodjo (2012) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat ditandai dengan adanya
kegiatan yang tumbuh dari bawah dan non instruktif serta dapat memperkuat, meningkatkan atau
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mengembangkan potensi masyarakat setempat guna mencapai tujuan yang di harapkan. Sebagai
antara lain ciri-cirinya adalah adanya: Tokoh atau Pemimpin Masyarakat (Community Leaders),
Organisasi Masyarakat (Community Organization), Pendanaan Masyarakat (Community Fund),
Material Masyarakat (Community Material), Pengetahuan Masyarakat (Community Knowlwdge),
Teknologi Masyarakat (Community Technology).(5)
Menurut Kementerian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya Fasilitasi yang
bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu
mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan
potensi setempat dari fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) dan tokoh masyarakat.(5)
Dalam arti sempit istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sering dipadankan dengan
pembangunan masyarakat desa dengan mempertimbangkan desa dan kelurahan berada pada
tingkatan yang setara sehingga pengembangan masyarakat (desa) kemudian menjadi dengan konsep
pengembangan masyarakat lokal (locality development).
UKBM (upaya kesehatan bersumberdaya manusia) adalah salah satu wujud nyata peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kondisi ini ternyata mampu memacu munculnya
berbagai bentuk UKBM lainnya seperti Polindes, POD (pos obat desa), pos UKK (pos upaya kesehatan
kerja), TOGA (taman obat keluarga), dana sehat dan lain-lain.(1)

B. Proses Pemberdayaan Masyarakat
Pranarka & Vidhyandika (2009) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua
kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau
mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih
berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna
pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada
proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau
keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.(2)
Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui
empat proses yaitu:
1. Pertama: Mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
masalah-masalah kesehatan, terutama di lingkungan atau masyarakat setempat. Agar
masyarakat mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-fakor yang mempengaruhinya,
masyarakat harus mempunyai pengetahuan kesehatan yang baik (health literacy). Pengetahuan
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kesehatan dan faktor-fakor yang mempengaruhinya yang harus dimiliki masyarakat, sekurangkurangnya adalah: Pengetahuan tentang penyakit, Pengetahuan tentang Gizi dan makanan yang
harus dikonsumsi agar tetap sehat, Perumahan sehat dan sanitasi dasar yang diperlukan untuk
menunjang kesehatan keluarga atau masyarakat, Pengetahuan tentang bahaya- bahaya
merokok dan zat-zat lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau kecanduan yani
NARKOBA (narkotika dan obat-obatan berbahaya).(5)
2. Mampu mengatasi masalah- masalah kesehatan mereka sendiri secara mandiri, artinya
masyarakat mampu menggali potensi- potensi masyarakat setempat untuk mengatasi masalah
kesehatan mereka.(5)
3. Mampu memelihara dan melindungi diri (melalui pengetahuan yang dimiliki), baik individual,
kelompok atau masyarakat dari ancaman-ancaman kesehatan. Baik melalui antisipasi dengan
upaya pencegahan.(5)
4.

Mampu meningkatkan kesehatan, baik individual, kelompok maupun masyarakat secara terus
menerus (health promoting community).(5)

C. Ciri Pemberdayaan Masyarakat
Suatu kegiatan atau program dapat dikategorikan ke dalam pemberdayaan masyarakat
apabila kegiatan tersebut tumbuh dari bawah dan non-instruktif serta dapat memperkuat,
meningkatkan atau mengembangkan potensi masyarakat setempat guna mencapai tujuan yang
diharapkan. Bentuk-bentuk pengembangan potensi masyarakat tersebut bermacam-macam, antara
lain sebagai berikut:
1. Tokoh atau pimpinan masyarakat (Community leader)
Di sebuah mayarakat apapun baik pendesaan, perkotaan maupun pemukiman elite atau
pemukiman kumuh, secara alamiah aka terjadi kristalisasi adanya pimpinan atau tokoh masyarakat.
Pemimpin atau tokoh masyarakat dapat bersifat format (camat, lurah, ketua RT/RW) maupun
bersifat informal (ustadz, pendeta, kepala adat). Pada tahap awal pemberdayaan masyarakat, maka
petugas atau provider kesehatan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada para
tokoh masyarakat.
2. Organisasi masyarakat (community organization)
Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan baik formal
maupun informal, misalnya PKK, karang taruna, majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian,
koperasi-koperasi dan sebagainya.
3. Pendanaan masyarakat (Community Fund)
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Dana sehat telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1970-an. Pada masa sesudahnya
(1990-an) dana sehat ini semakin meluas perkembangannya dan oleh Depkes diperluas dengan nama
program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).
4. Material masyarakat (community material)
Seperti telah diuraikan disebelumnya sumber daya alam adalah merupakan salah satu
potensi msyarakat. Masing-masing daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda yang dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan.
5. Pengetahuan masyarakat (community knowledge)
Semua bentuk penyuluhan kepada masyarakat adalah contoh pemberdayaan masyarakat
yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat.
6. Teknologi masyarakat (community technology)
Dibeberapa komunitas telah tersedia teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan program kesehatan. Misalnya penyaring air bersih menggunakan pasir atau arang,
untuk pencahayaan rumah sehat menggunakan genteng dari tanah yang ditengahnya ditaruh kaca.
Untuk pengawetan makanan dengan pengasapan dan sebagainya.(5)

D. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ormas terhadap Keberhasilan Program Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara,
melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan adalah upaya atau poses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.(5)
Pemberdayaan masyarakat melalui ORMAS bertujuan untuk:
1. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok
atau masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran tentang cara – cara memelihara dan
meningkatkan kesehatan adalah awal dari keberdayaan kesehatan. Kesadaran dan pengetahuan
merupakan tahap awal timbulnya kemampuan, karena kemampuan merupakan hasil proses
belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya alih
pengetahuan dari sumber belajar kepada subyek belajar. Oleh sebab itu masyarakat yang
mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan juga melalui proses belajar kesehatan yang
dimulai dengan diperolehnya informasi kesehatan. Dengan informasi kesehatan menimbulkan
kesadaran akan kesehatan dan hasilnya adalah pengetahuan kesehatan.

178

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

2. Timbulnya kemauan atau kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan
pemahaman terhadap obyek, dalam hal ini kesehatan. Kemauan atau kehendak merupakan
kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Oleh sebab itu, teori lain kondisi semacam ini
disebut sikap atau niat sebagai indikasi akan timbulnya suatu tindakan. Kemauan ini
kemungkinan dapat dilanjutkan ke tindakan tetapi mungkin juga tidak atau berhenti pada
kemauan saja. Berlanjut atau tidaknya kemauan menjadi tindakan sangat tergantung dari
berbagai faktor. Faktor yang paling utama yang mendukung berlanjutnya kemauan adalah sarana
atau prasarana untuk mendukung tindakan tersebut.
3. Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan berarti masyarakat, baik seara individu
maupun kelompok, telah mampu mewujudkan kemauan atau niat kesehatan mereka dalam
bentuk tindakan atau perilaku sehat.
Suatu masyarakat dikatakan mandiri dalam bidang kesehatan apabila:
1. Pertama: Mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-fakor yang mempengaruhi masalahmasalah kesehatan, terutama di lingkungan atau masyarakat setempat. Agar masyarakat mampu
mengenali masalah kesehatan dan faktor-fakor yang mempengaruhinya, masyarakat harus
mempunyai pengetahuan kesehatan yang baik (health literacy). Pengetahuan kesehatan dan
faktor-fakor yang mempengaruhinya yang harus dimiliki masyarakat, sekurang-kurangnya
adalah: Pengetahuan tentang penyakit, Pengetahuan tentang Gizi dan makanan yang harus
dikonsumsi agar tetap sehat, Perumahan sehat dan sanitasi dasar yang diperlukan untuk
menunjang kesehatan keluarga atau masyarakat, Pengetahuan tentang bahaya- bahaya
merokok dan zat-zat lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau kecanduan yakni
NARKOBA (nrkotika dan obat-obatan berbahaya).
2.

Mampu mengatasi masalah- masalah kesehatan mereka sendiri secara mandiri, artinya
masyarakat mampu menggali potensi- potensi masyarakat setempat untuk mengatasi masalah
kesehatan mereka.

3. Mampu memelihara dan melindungi diri (melalui pengetahuan yang dimiliki), baik individual,
kelompok atau masyarakat dari ancaman-ancaman kesehatan. Baik melalui antisipasi dengan
upaya pencegahan.
4. Mampu meningkatkan kesehatan, baik individual, kelompok maupun masyarakat secara terus
menerus (health promoting community).(5)
Dilema dalam mencapai pemberdayaan masyarakat sering ditemui sebagai berikut:
1. Kemiskinan yang masih didefinisikan relatif
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2. Keberhasilan upaya pemberdayaan yang masih diperdebatkan dalam konteks teknis dan
substantif.
3. Bentuk-bentuk upaya pemberdayaanyang bersifat bantuan sering tidak menjawab masalah
ketidak berdayaan itu, tapi justru menimbulkan ketergantungan baru.
4. Tidak terjaga keberlanjutan program, atau lambat pergerakannya.
5. Agenda politik atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda ke dua, artinya
masyarakat yang benar-benar miskin akan memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa
bantuan ekonomi lebih dulu dari pada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha
dengan mandiri.
6. Pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena yang menarik, dengan kunci
‘Kesetaraan’, Bila ada “Dominasi” akan terjadi ketimpangan dan “Konsensus” tidak terwujud
dalam keadilan.
7. Kondisi “Globalisasi” akan menghadirkan ketidak berdayaan baru, dimana negara hanya jadi
penonton saja dan yang tidak berdaya akan menjadi semakin tidak berdaya.(4)

E. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Prinsipnya pemberdayaan masyarakat adalah menumbuhkan kemampuan masyarakat dari
dalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan sesuatu yang ditanamkan dari luar.
Pemberdayaan masyarakat adalah proses memampukan masyarakat dari oleh dan untuk masyarakat
itu sendiri, berdasarkan kemampuan sendiri. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dibidang
kesehatan:
1. Menumbuhkembangkan potensi masyarakat.
Didalam masyarakat terdapat berbagai potensi yang dapat mendukung keberhasilan program –
program kesehatan. Potensi dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi potensi sumber daya
manusia dan potensi dalam bentuk sumber daya alam / kondisi geografis.(5)
Tinggi rendahnya potensi sumber daya manusia disuatu komunitas lebih ditentukan oleh kualitas,
bukan kuatitas sumber daya manusia. Sedangkan potensi sumber daya alam yang ada di suatu
masyarakat adalah given. Bagaimanapun melimpahnya potensi sumber daya alam, apabila tidak
didukung dengan potensi sumber daya manusia yang memadai, maka komunitas tersebut tetap akan
tertinggal, karena tidak mampu mengelola sumber alam yang melimpah tersebut.

2. Mengembangkan gotong royong masyarakat.
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Potensi masyarakat yang ada tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya gotong
royong dari masyarakat itu sendiri. Peran petugas kesehatan atau provider dalam gotong royong
masyarakat adalah memotivasi dan memfasilitasinya, melalui pendekatan pada para tokoh
masyarakat sebagai penggerak kesehatan dalam masyarakatnya.
3. Menggali kontribusi masyarakat.
Menggali dan mengembangkan potensi masing – masing anggota masyarakat agar dapat
berkontribusi sesuai dengan kemampuan terhadap program atau kegiatan yang direncanakan
bersama. Kontribusi masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga,
pemikiran atau ide, dana, bahan bangunan, dan fasilitas – fasilitas lain untuk menunjang usaha
kesehatan.

4. Menjalin kemitraan
Jalinan kerja antara berbagai sektor pembangunan, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya
masyarakat, serta individu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.
Membangun kemandirian atau pemberdayaan masyarakat, kemitraan adalah sangat penting
peranannya.

5. Desentralisasi
Upaya dalam pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada
masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi daerah atau wilayahnya. Oleh sebab itu, segala
bentuk pengambilan keputusan harus diserahkan ketingkat operasional yakni masyarakat setempat
sesuai dengan kultur masing-masing komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, peran sistem
yang ada diatasnya adalah:
a. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan.
Misalnya masyarakat ingin membangun atau pengadaan air bersih, maka peran petugas adalah
memfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota masyarakat, pengorganisasian masyarakat, atau
memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, dan pihak lain yang dapat
membantu dalam mewujudkan pengadaan air bersih tersebut.
b. Memotivasi masyarakat untuk bekerjasama atau bergotong-royong dalam melaksanakan
kegiatan atau program bersama untuk kepentingan bersama dalam masyarakat tersebut.
Misalnya, masyarakat ingin mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan diwilayahnya. Agar
rencana tersebut dapat terwujud dalam bentuk kemandirian masyarakat, maka petugas

181

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

provider kesehatan berkewajiban untuk memotivasi seluruh anggota masyarakat yang
bersangkutan agar berpartisipasi dan berkontribusi terhadap program atau upaya tersebut.(5)

F. Peran Petugas Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Ormas terhadap
Keberhasilan Program Kesehatan
Peran petugas kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah:
1. Memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan
masyarakat meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program tersebut
3. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi kepada masyarakat dengan melakukan
pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional.(1)

G. Indikator Hasil Pemberdayaan Masyarakat melalui Ormas terhadap Keberhasilan Program
Kesehatan
1. Input
Input meliputi SDM (dari 19 ORMAS termasuk PKK), dana (tahun 2011: 16 M Rupiah, tahun
2012: 17,2 M Rupiah, tahun 2013: 12,7 M Rupiah, tahun 2014: 12,6 M Rupiah, tahun 2015: tidak ada
anggaran yang dialokasikan, tahun 2016: 7,2 M Rupiah, bahan-bahan berupa Kebijakan dan materi
Edukasi yang disesuaikan dengan Program yang didukung ORMAS dan yang telah di sepakati dalam
Perjanjian Kerjasama, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti
Media Edukasi Cetak dan Elektronik.
2. Proses
Proses, meliputi jumlah kegiatan yang dilaksanakan, frekuensi pelatihan yang dilaksanakan,
berapa jumlah kader yang dilatih, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat, dan pertemuan-pertemuan
yang dilaksanakan.
3. Output
Output, meliputi jumlah dan jenis usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat,
jumlah masyarakat yang telah meningkatkan pengetahuan dari perilakunya tentang kesehatan, dan
berapa Kebijakan dan Nota Kesepahaman yang di hasilkan.
4. Outcome
Outcome dari pemberdayaan masyarakat mempunyai kontribusi dalam menurunkan angka
kesakitan, angka kematian, dan angka kelahiran serta meningkatkan status gizi kesehatan.(5)
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H. Hasil Kerja Sama
Tabel 1 Hasil Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
No

ORMAS

Tahun

Kegiatan

Lingkup

Total Sasaran

Keterangan

20..
1

2

3

4

PB NU (Pesantren&

11,12,,13,

Poskestren/

Poskestren &

240 santri, 276

3 Prov,

Santri Sehat)

14,16

Santri Sehat

Santri Sehat

Ponpes

30 Kab/Kota

PP PERSIS (Pesanren&

11,12,,13,

Poskestren/

Poskestren &

459 santri, 148

3

Santri Sehat)

14,16

Santri Sehat

Santri Sehat

Ponpes

Kab/Kota

YANNUR (Poskestren)

13, 14,16

Poskestren/Sa

Poskestren &

200 santri, 40

1 Prov, 4

ntri Sehat

Santri Sehat

Ponpes

Kab/Kota

PHBS

Provinsi/Kab/

200 Kader, 118

6 Prov, 13

Kota

Posyandu,

kab/Kota

Musimat NU (PHBS)

11,12,,13,
14,16

48

Prov,

Desa
5

PP Aisyiyah (PHBS)

11,12,,13,

PHBS

14,16
6

Pengajian Al Hidayah

11,12,13,

(PHBS)

14,16

PHBS

Provinsi/Kab/

563 Kader, 44

8 Prov, 18

Kota

SD

kab/Kota

Provinsi/Kab/

4.931

Kota

500

Kader,
Kel.

8 Prov, 55
kab/Kota

Pengajian, 306
Desa
7

Persekutuan Gereja-

11,12,13,

gereja di Indonesia

14,16

PHBS

Rumah
Tangga

(PGI) (PHBS)

155 Kader, 109
&

8 Prov

Gereja/Sinode

Gereja,dan
Pencegahan
HIV/AIDS
Pelatihan
Kespro.

8

PELKESI (PHBS)

11,12,13,

PHBS

14,16
9

PKRS,& PHBS

194 Kader, 41

10 Prov, 11

Jemaat

RS, 30 Gereja

kab/Kota

Tempat Kerja

1510 Kader, 52

5 Prov, 9

Dharma Wanita

11,12,13,

PHBS di

Persatuan

14,16

Tempat Kerja

Tempat Kerja

kab/Kota

11,12,13,

PHBS

431 Kader

3 Prov, 10

(DWP) (PHBS)
10

KOWANI (PHBS)

14,16

kab/Kota
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11

PHDI (PHBS)

11,12,13,

PHBS di Pura

Pura

&

14,16

dan Pasraman

Pasraman

265 Kader, 24

6 Prov, 41

Pura,

kab/Kota

24

Pasraman
12

Pergerakan Wanita

11,12,13,

Nasional Indonesia

14,16

PHBS RT

270 Kader, 150

7 Prov, 10

Desa

kab/Kota

462 Kader

7 Prov, 13

(PERWANAS)
(PHBS)
Tabel Lanjutan
13

APPI (PHBS)

11,12,13,

PHBS KIBBLA

14,16
14

DMI (PHBS)

11,12,13,

kab/Kota
PHBS di Masjid

14,16
15

RT jamaah &

1500 Kader,

3 Prov,6

Masjid

150 Masjid

kab/Kota

282 Kader, 22

9 Prov, 6

MPKU PP

11,12,13,

PHBS RT &

RT

dan

Muhammadiyah

14,16

PKRS

Rumah Sakit

Desa, 6 RS

kab/Kota

Fatayat NU (Desa &

11,12,13,

DESA SIAGA

PHBS RT

209 Kader, 163

8 Prov, 7

Kelurahan Siaga Aktif)

14,16

Desa

kab/Kota

Pemudi PERSIS

11,12,13,

76 Desa

3 Prov, 8

(PKRS)
16

17

PHBS RT

PHBS RT

14,16
18

19

PERDHAKI

HMI

kab/Kota

11,12,13,

PHBS

14,16

PKRS

13, 14

PHBS

RT &

di

PHBS

RT &

20 Keuskupan,

3 Prov, 25

PKRS

48 RS

kab/Kota

SMP

49 sekolah

2

Sekolah

Prov,7Kab/Ko
ta

20

Pemuda

13, 14

Muhammadiyah

PHBS

Desa

12 Desa

Kesehatan

1 Prov, 3
kab/Kota

Lingkungan
21

Kwarnas Gerakan

11, 12

DESA SIAGA

Pramuka

PHBS

100

4 Prov, 8

Pramuka

pembina/Pamo

kab/Kota

ng
200
Penegak/pande
ga
Kwarda: 4
Kwarcab: 8
Kwaran: 40

Catatan: tahun 2015 tidak ada kegiatan kerjasama
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Sejumlah 16 dari 21 ORMAS mengikutikegiatan dari awal dengan MoU tahun 2010
dilanjutkan kegiatan bermula dari tahun 2011 sampai 2016 kecuali tahun 2015 tidak ada kegiatan
kerjasama, ORMAS Pramuka mengikuti tahun 2011 sampai 2012, HMI dan Pemuda Muhammadiyah
mengikuti tahun 2013 sampai 2014, DMI mengikuti kegiatan tahun 2013, 2014 dan 2016.
Capaian total: 464 Pesantren dan 899 santri sehat, 11.272 Kader, 118 Posyandu, 500
Kelompok Pengajian, 8 Institusi Pendidikan/ Perguruan Tinggi, 49 Sekolah Menengan Pertama 44
Sekolah Dasar, 95 Rumah Sakit, 52 Tempat Kerja, 150 Masjid, 139 Gereja, Sinode & Sekolah Minggu,
8 Institusi Pendidikan Kesehatan, 20 Keuskupan, dan 24 Pura dan 24 Pasraman. Wilayah Kerja 20
Provinsi, 96 Kab/Kota. Kegiatan dipublikasikan oleh 40 media lokal dan nasional.
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program menentukan keberlanjutan dukungan Organisasi
Kemasyarakatan terhadap program, selain faktor kapasitan internal Organisasi Kemasyarakatan
sendiri. Daya ungkit terhadap Program Kesehatan cukup berpengaruh, disebabkan dapat menyasar
langsung masyarakat dan setiap Organisasi Kemasyarakatan mendukung program kesehatan yang
berbeda dalam program kerjanya, sehingga masih terbuka peluang untuk bermitra dengan ORMAS
dalam berbagai program Pemberdayaan Masyarakat kususnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan.

I. Sasaran dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Ormas terhadap Keberhasilan Program
Kesehatan

1. Individu berpengaruh seperti Pengambil Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, dan Mitra
lainnya

2. Sekolah meliputi SD, SMP, Perguruan Tinggi Kesehatan, Pondok Pesantren, Pasraman, Sekolah
Minggu

3. Tempat Ibadah seperti Masjid, Gereja dan Pura
4. Rumah Sakit milik Ormas Keagamaan
5. Organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, dll
6. Masyarakat umum: desa, kota, dan Kabupaten.
Di lokasi binaan yang dipilih oleh ORMAS yang bersangkutan dan sesuai dengan Program
Kerja yang sudah disepakati melalui Nota Kesepakatan yang sudah di tanda tangani sejak 2010 dan
Perjanjian Kerja Sama yang di perbaharui setiap awal tahun anggaran.

J. Jenis Pemberdayaan Masyarakat
1. PHBS di Rumah Tangga, Tempat Ibadah dan Sekolah
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Selain implementasi PHBS di Rumah tangga, tempat ibadah dan masyarakat sekitarnya juga
disasar Sekolah, Kadernya dari masyarakat, pengurus organisasi di tempat ibadah dan warga
sekolah seperti siswa, guru dan masyarakat dilingkungan sekolah.
2. PHBS di Pondok Pesantren dan Pasraman
PHBS di Pondok Pesantren dan Pasraman walau di masukkan ke dalam tatanan Rumah Tangga,
lebih sederhana dari PHBS RT, dimana fokus kegiatan pada pada Cuci Tangan Pakai Sabun,
Kawasan Tanpa Rokok, Kebersihan diri (Personal Hygiene) dan membuang sampah pada
tempatnya. Kadernya dari warga Pondok Pesantren dan Pasraman, meliputi peserta didik,
pendidik dan lainnya.
Pesantren dan Pasraman juga berperan sebagai UKBM yang memiliki potensi untuk
mengembangkan Pos Kesehatan Pesantren (Pokestren) dan Pasraman sebagai wadah Promotif
dan Preventif serta sumber informasi seputar masalah kesehatan di Pesantren dan Pasraman.
3. PKRS
Selain meningkatkan cakupan PKRS melalui implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit
yang di kelola ORMAS, program juga menigkatkan kapasitas SDM RS terhadap PKRS dan
Program PHBS RT dan Program kesehatan lain, seperti: PHBS RT yang di laksanakan pada
penduduk yang berada di wilayah binaan RS
4. DESA SIAGA dengan POSYANDU dan KIBBLA dilakukan melalui kegiatan di Posyandu di wilayah
kerja ORMAS.
5. Untuk Program GERMAS (Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat) keterlibatan ORMAS dimulai
sejak Tahun 2017, terbit Inpres No.1 Tentang GERMAS yang lebih menguatkan peran aktif
Ormas dalam GERMAS, utamanya diarahkan kepada Gerakan Masyarakat yang tentunya ada
pada upaya pemberdayaan masyarakat.
Rencana Kegiatan ORMAS tahun 2017 pada umumnya meliputi:
•

Advokasi dan Sosialisasi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya di Kabupaten dan desa
sesuai dengan regulasi Permendagri no.32 tahun 2016(APBD- Germas) dan Permendes no.4
tahun 2017–Dana Desa

•

Pengembangan Media, Penyebarluasan informasi, Peningkatan kapasitas Sumber Daya,
Gerakan Masyarakat-per tatanan;

•

Penggalangan kemitraan dengan meningkatkan koordinasi di berbagai jenjang administrasi;

•

Monitoring dan evaluasi mengacu kepada indikator.
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•

Lokus masih di wilayah yang lama, beberapa ormas mengajukan wilayah kerja baru.
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SIMPULAN
Adapun kesimpulan dalam makalah ini adalah pemberdayaan masyarakat merupakan
sasaran utama dalam promosi kesehatan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar
mampu memelihara dan meningkatkan status kesehatannya menjadi lebih baik dengan
menggunakan prinsip pemberdayaan dimana ORMAS bersama petugas Kesehatan berperan untuk
memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuannya untuk
memelihara dan meningkatkan status kesehatannnya.
Dalam pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sangat vital, karena masyarakat
ORMAS bersama petugas kesehatan yang menjadi pemeran utamanya. Dalam pemberdayaan
masyarakat, ORMAS bersama petugas kesehatan memiliki peran memfasilitasi masyarakat melalui
kegiatan-kegiatan maupu program-program pemberdayaan masyarakat meliputi pertemuan dan
pengorganisasian masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program
tersebut, mengalihkan melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional.
Jenis-jenis pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang dilaksanakan melalui
kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah:


PHBS di Rumah Tangga, Tempat Ibadah dan Sekolah. Kadernya dari masyarakat, pengurus
organisasi di tempat ibadah dan warga sekolah seperti siswa, guru dan masyarakat dilingkungan
sekolah.

188

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7



PHBS di Pondok Pesantren dan Pasraman temasuk PHBS tatanan Rumah Tangga namun
kegiatannya lebih sederhana dari PHBS RT, Pesantren dan Pasraman juga berperan sebagai
UKBM yang memiliki potensi untuk mengembangkan Pos Kesehatan Pesantren (Pokestren) dan
Pasraman sebagai wadah Promotif dan Preventif serta sumber informasi seputar masalah
kesehatan di Pesantren dan Pasraman.



Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
Selain meningkatkan cakupan PKRS melalui implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit
yang di kelola ORMAS, program juga menigkatkan kapasitas SDM RS terhadap PKRS dan Program
PHBS RT dan Program kesehatan lain, seperti: PHBS RT yang di laksanakan pada penduduk yang
berada di wilayah binaan RS



DESA SIAGA dengan POSYANDU dan KIBBLA dilakukan melalui kegiatan di Posyandu di wilayah
kerja ORMAS.



GERMAS (Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat)

REKOMENDASI
Bagi masyarakat:
1.

Bagi masyarakat, diharapkan pada tenaga kesehatan agar dapat memfasilitasi masyarakat
melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan masyarakat meliputi
pertemuan dan pengorganisasian masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk
bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi
terhadap program tersebut

2.

Bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam mendukung program-program kesehatan
dalam sistem pemberdayaan masyarakat

3.

Bagi masyarakat, agar dapat memotivasi dan menggerakkan individu, keluarga dan masyarakat
untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan mengembangkan UKBM di wilayahnya

4.

Bagi pembaca, diharapkan agar makalah ini dapat menambah wawasan tentang pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan melalui Ormas.

Bagi penulis:
Terpenuhinya tugas dan fungsi dalam tugas manajemen pemberdayaan masyarakat yang berupa
makalah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
Bagi Institusi:
Membantu Kementerian Kesehatan dalam melakukan Sosialisasi dan Advokasi bersama kepada
PEMDA setempat untuk memfasilitasi upaya/kegiatan/program kesehatan.
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INOVASI PROMOSI KESEHATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN
SEHAT SERTA LINGKUNGAN SEHAT DESA;
PENGALAMAN PUSKESMAS DUKUN MEMOBILISASI GERAKAN “MANDI BUSA” DAN
MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN KAWASAN “KAMPUNG-KAMPUNG” DI DESA
SAMBOGUNUNG
Saifudin Ghozali

ABSTRAK
Desa Sambogunung merupakan salah satu wilayah kerja Puskesmas Dukun yang
terletak di Gresik Utara, relative dekat dengan laut. Kebiasaan masyarakat yang kurang
sehat menyebabkan masyarakat mudah terserang penyakit infeksi, penyakit tidak menular
dan penurunan status kesehatan. Mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan
dengan model/kawasan “kampung-kampung” merupakan strategi yang dilakukan.
Pendekatan dengan peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk melakukan
pemberdayaan masyarakat, advokasi kepada Kepala Desa dan Camat untuk menerbitkan
kebijakan berupa surat keputusan mendukung seluruh kegiatan peningkatan kesehatan
masyarakat, membangun kerjasama dengan lintas sektor pemerintah, sekolah, TP PKK
dalam mengembangkan kegiatan terpadu meningkatkan PHBS dan lingkungan sehat.
Kegiatan yang dilakukan diawali dengan Survei PHBS dengan sasaran 100% jumlah
KK di desa dan hasilnya dianalisis bersama lintas sektor jajaran pemeritah desa, tokoh
masyarakat, tokoh agama, TP PKK, kader kesehatan yang difasilitasi oleh Puskesmas Dukun
untuk mendiskusikan kegiatan solusi masalah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat. Peningkatan kapasitas kader agar mampu melaksanakan kegiatan merupakan
bentuk pembinaan dan fasilitasi dari Puskesmas Dukun. Kader yang dilatih akan
melaksanakan kegiatan membagun kawasan/Kampung Terbatas Rokok sebagai Kawasan
Anti Narkoba, Kampung Sayur dan Buah, Kampung ASI eksklusif, Kampung KB dan Kampung
Bank Sampah. Percepatan perubahan perilaku sehat di masyarakat diupayakan dengan
membuat model/kawasan pembelajaran yang spesifik dengan membuat pembagian
kampung-kampung. Kegiatan ini juga didukung kebijakan dari Kepala Desa berupa Surat
Penetapan “kampung-kampung” peraturan desa diantaranya tentang Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM), Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Surat Edaran
Gerakan “Mandi Busa” (Makan sejak dini buah dan sayur) bagi setiap keluarga.
Dukungan kegiatan lain yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat “Mandi
Busa”, melakukan Ceklis minimal 2 kali dalam seminggu kepada anak-anak usia dini untuk
makan sayur dan buah. Kegiatan peningkatan PHBS dan lingkungan sehat ini menjadikan
Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur meraih
Pakarti Utama 1 Pelaksana Terbaik PHBS tingkat Nasional pada Tahun 2017.
Mengupayakan
model
promosi
kesehatan
berdasarkan
kawasan
“kampungkampung” dan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur berdasarkan
pengorganisasian masyarakat dan terpadu dalam penggerakan masyarakat memudahkan
dalam pembelajaran penerapan PHBS dan lingkungan sehat di Desa Sambogunung. Peran
petugas Puskesmas yang harus menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Gerakan
“Mandi Busa” dan pembelajaran kawasan “kampung-kampung” di Desa Sambogunung
dapat direplikasi di desa lain tentu dengan mempertimbangkan metode dan teknik
pelaksanaannya sesuai dengan lokal spesifik daerah masing-masing.
Kata kunci: penggerakan dan pembelajaran kawasan “kampung-kampung”
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LATAR BELAKANG
Desa Sambogunung merupakan salah satu wilayah kerja Puskesmas Dukun yang terletak di
Gresik Utara, terletak relatif dekat pantai. Luas wilayah 368,520 HA tediri dari 18 RT dan 3 RW.Pada
tahun 2016 jumlah penduduk Desa Sambogunung 3.482 jiwa dengan jumlah rumah 738, Jumlah KK
997. Terdiri dari 18 RTdan 3 RW.Sebelum Tahun 2014 ada beberapa permasalahan kesehatan dan
perilaku mayarakat yang jauh dari perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya masih rendahnya
pemberian ASI Eksklusif, belum cuci tangan pakai air bersih dan sabun, BAB sembarangan, banyaknya
jentik, merokokdan karena lokasi tempat tinggal masyarakat yang dekat laut maka selalu tersedia
ikan dari laut dan tambak sehingga membuat kebiasaan masyarakat makan nasi dan hanya ikan saja
termasuk ikan asin, makan sayur dan buah tentunya menjadi jarang. Kebiasaan masyarakat yang
kurang sehat tersebut menyebabkan masyarakat mudah terserang penyakit infeksi, dan jika
dibiarkan akan terjadi pergeseran pola penyakit degeneratif dan metabolik serta berakibat pada
penurunan status kesehatan.
Tahun 1976 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pernah memilih Desa Sambogunung sebagai
Desa Sehat. Meningkatkan pengetahuan, membangun sikap dan merubah perilaku masyarakat desa
perlu diupayakan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan
dan meningkatkan status kesehatan masyarakat desa. Membangun dari desa sehat untuk
mewujudkan kecamatan sehat menuju Kabupaten Sehat merupakan Kebijakan Bupati Gresik yang
digagas tahun 2013 dengan dilaksanakannya Pembinaan Gresik Kabupaten Sehat. Potensi
masyarakat desa yang partisipatif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan menjadi peluang besar
dalam mempromosikan PHBS dan lingkungan sehat.

TUJUAN
Mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan dengan model/kawasan “kampungkampung” merupakan strategi yang dilakukan. Pendekatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas
kader kesehatan agar mampu dalam pemberdayaan masyarakat, advokasi kepada Kepala Desa dan
Camat untuk menerbitkan kebijakan berupa surat keputusan mendukung seluruh kegiatan
peningkatan kesehatan masyarakat, membangun kerjasama dengan lintas sektor pemerintah,
sekolah, TP PKK dalam mengembangkan kegiatan terpadu meningkatkan PHBS dan lingkungan sehat.

KEGIATAN
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Kegiatan yang dilakukan diawali dengan Survei PHBS dengan sasaran 100% jumlah KK di desa
dan hasilnya dianalisis bersama lintas sektor jajaran pemeritah desa, tokoh masyarakat, tokoh
agama, TP PKK, kader kesehatan yang difasilitasi oleh Puskesmas Dukun untuk mendiskusikan
kegiatan solusi masalah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sehingga
pengorganisasian kegiatan dapat dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas kader agar
mampu melaksanakan kegiatan merupakan bentuk pembinaan dan fasilitasi dari Puskesmas Dukun.
Inovasi pengembangan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan
dengan konsep promosi kesehatan berdasarkan kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang
terstruktur berdasarkan pengorganisasian masyarakat dan terpadu dalam penggerakan
masyarakatnyasehingga memudahkan dalam pembelajaran penerapan PHBS di RT sehingga
pembangunan berwawasan kesehatan di Desa Sambogunung dapat terwujud, masyarakat ber PHBS
serta berdampak pada lingkungan yang sehat.
Pemberdayaan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya
yang potensial diberi orientasi dan pelatihan serta membentuk tim yang akan melaksanakan kegiatan
membagun kawasan/kampung-kampung. Mengembangkan kawasan kampung sebagai upaya
percepatan pembelajaran antar warga/masyarakat yang mandiri karena disepakati dan dikelola oleh
masyarakat langsung. Kampung-kampung yang disepakati menjadi tempat pembelajaran disesuaikan
dengan jenis perilaku yang masih bermasalah sehingga ada beberapa “nama kampung” yang
terbentuk di desa. Ada 5 jenis kampung yang disepakati yaitu Kampung Sayur dan Buah, Kampung
Terbatas Rokok sebagai Kawasan Anti Narkoba, Kampung ASI Eksklusif, Kampung KB dan Kampung
Bank Sampah. Percepatan perubahan perilaku sehat di masyarakat diupayakan dengan membuat
model/kawasan pembelajaran yang spesifik dengan membuat pembagian kampung-kampung.
Pembagiannya berdasarkan RT/RW yang diorganisir dengan baikoleh masyarakat dengan menyusun
struktur organisasi setiap kampung dan membuat input, proses dan output dari setiap rincian
kegiatannya.
Dalam pengembangan kawasan ”kampung-kampung” dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang
bersifat preventif promotif seperti penggerakan makan sayur dan buah sejak dini, kemudian dikenal
dengan Gerakan “Mandi Busa”, deteksi dini kehamilan dan pendampingan Bumil Resti oleh Karang
Taruna, memasang Stiker P4K termasuk penadaan ibu hamil resti, kegiatan kunjungan rumah bagi
ibu nifas dan menyusui oleh nenek sebagai “Nekdulsi” (nenek peduli ASI) mengingatkan anak dan
cucu selalu diberi ASI, penyuluhan yang dilakukan remaja peduli ASI Eksklusif sejak dini “Redusi”
merupakan kegiatan dari pembinaan Saka Bhakti Husada (SBH) kecamatan, pengendalian Tidak
Merokok di dalam rumah melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sambogunung yang berisi juga tindak
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pidana ringan jika dilanggar mendapat Sanksi berupa kerja bakti membersihkan kampong dan
melakukan MoU dengan BNN menjadi wilayah binaan, melakukan Gerakan Jumat Bersih dengan
melakukan pemantauan “bebas jentik” ke rumah-rumah oleh Kader Jumantik dari PKK dan Anggota
Saka Bhakti Husada dari Gugus Depan SMA. Wamentik (Siswa pemantau Jentik di sekolah),
mengembangkan Bank Sampah “Arto Moro” dengan kegiatan pemilahan sampah sejak dari tiap
rumah, dan pengolahan sampah organik terpadu menjadi kompos. Kegiatan yang dilaksanakan oleh
kader kesehatan didukung sepenuhnya oleh Karang Taruna “Cendana” melalui keterlibatan langsung
mengaktifkan “kampung-kampung”. Selain pendampingan Bumil Resti, penggerak Bebas Rokok dan
Anti Narkoba juga menjadi penggerak Kampung KB.
Kegiatan ini juga didukung kebijakan dari Kepala Desa berupa Surat Penetapan “kampungkampung” dan peraturan desa diantaranya tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Surat Edaran Gerakan “Mandi Busa”(Makan sejak dini
buah dan sayur) bagi setiap keluarga.

HASIL
Upaya peningkatan makan sayur dan buah merupakan kegiatan yang berdampak pada
peningkatan lingkungan sehat karena menjadikan setiap rumah/ keluarga membibit, menjaga,
merawat dan mengupayakan tanamannya menghasilkan berbagai jeni sayur dan buah yang dapat
dikonsumsi sebagai pangan keluarga, juga tanaman obat keluarga. Gerakan “Mandi Busa” dikoordinir
dan digerakkan oleh kader. Kegiatan menanam sayur dan buah diawali dari sepasang warga desa
yang berusaha mengembangkan jenis tanaman yang tadinya hanya bisa tumbuh di daerah sejuk
(karena mereka sebelumnya tinggal di Kota Malang) dicoba di daerah panas. Peran dan bantuan
penyuluh pertanian setempat mebuahkan hasil dengan keberhasilan pertumbuhan kol, bunga kol,
sawi, tomat, terong, kelor, katuk, buah naga dan berbagai jenis tanaman bermanfaat lainnya bagi
kesehatan. Pekarangan warga yang indah dan menghijau penuh tanaman sayur buah mulai menarik
minat warga lain hingga membuat satu kampung menjadi hijau berseri dan menjadi Kampung Sayur
dan Buah. Bahkan sudah sampai setingkat menjual ke pasar karena produksi tanaman semakin
meningkat dan dapat menambah penghasilan keluarga/masyarakat. Kepala Desa juga
menyelenggarakan lomba, hal ini membuat warga masyarakat semakin bersemangat melakukannya.
Petugas Puskesmas melihat peluang membuat masyarakat rutin makan sayur dan buah
karena ketersediaan bahan di pekarangan rumah masing-masing warga. Mengembangkan kegiatan
melalui pengorganisasian masyarakat merupakan fasilitasi yang dilakukan petugas Puskesmas Dukun
sehingga masyarakat tahu pentingnya makan sayur dan buah, mau dan mampu secara mandiri
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mengupayakan sayur dan buah menjadi konsumsi setiap hari. Dukungan kegiatan lainyang dilakukan
oleh kader yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat “Mandi Busa”, melakukan Ceklis minimal 2
kali dalam seminggu kepada anak-anak usia dini untuk makan sayur dan buah, memberikan sanksi
yang mendidik kepada anak-anak yang tidak mengonsumsi sayur dan buah, mengajari ibu-ibu
mengolah bahan sayur dan buah dari mulai membuat tanaman sayur dan buah dalam bentuk
beraneka ragam (agar diminati oleh anak-anak mengonsumsinya) hingga pada tanaman sayur dan
buah yang berlebih menjadi keripik dan jus sayur/buah kemasan, kegiatan ini didukung oleh sektor
perdaganga dan usaha serta TP-PKK. Kader Kesehatan bekerjasama dengan Kader PKK danPetugas
Puskesmas Dukun juga melakukan pemberdayaan masyarakat sekolah dan ditindaklanjuti oleh guru
sekolah dengan melakukan ceklis minimal 2 kali dalam seminggu. Kegiatan peningkatan PHBS dan
lingkungan sehat ini menjadikan Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Propinsi
Jawa Timur meraih Pakarti Utama 1 Pelaksana Terbaik PHBS tingkat Nasional pada Tahun 2017.

SIMPULAN
Mengupayakan model/konsep promosi kesehatan berdasarkan kawasan “kampungkampung” dan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur berdasarkan pengorganisasian
masyarakat dan terpadu dalam penggerakan masyarakatnya ternyata memudahkan dalam
pembelajaran penerapan PHBS dan lingkungan sehat di Desa Sambogunung. Pembangunan
berwawasan kesehatan dilakukan dengan membangun pembelajaran kawasan/kampung
memerlukan partisipasi masyarakat yang mandiri, kepemimpinan yang kuatuntuk menerbitkan
kebijakan medukung kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan hal penting
lainnya adalah peran petugas Puskesmas yang harus menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat.

REKOMENDASI
Gerakan “Mandi Busa” dan pembelajaran kawasan “kampung-kampung” di Desa
Sambogunung dapat direplikasi di desa lain tentu dengan mempertimbangkan metode dan teknik
pelaksanaannya sesuai dengan lokal spesifik daerah masing-masing.
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PEKAN PEMANTAUAN JENTIK NYAMUK MELALUI STIKERISASI
Lissa Ervina
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
Email: Lissa.zhiezu.alen@gmail.com / promkeskotabengkulu@gmail.com

ABSTRAK
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh
virus dengue dan disebarkan melalui nyamuk Aedes Aegypti. Dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir angka kejadian DBD Di Kota Bengkulu semakin meningkat, dimana angka penderita
DBD Kota Bengkulu pada Tahun 2016 sebanyak 850 orang, meninggal 11 orang. Salah satu
penyebab peningkatan angka pasien DBD ini adalah karena disebabkan oleh masih belum
efektifnya pencegahan terjadinya DBD dengan cara melakukan PSN 3 M Plus.
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu melakukan gebrakan dalam hal pencegahan DBD
yaitu dengan melakukan Program Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi.
Tujuan dilaksanakan Program Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi ini
adalah agar masyarakat memahami tentang cara pencegahan DBD dengan cara PSN 3 M
Plus.
Program Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk merupakan salah satu Gebrakan Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu dalam hal mencegah dan menekan angka kejadian DBD. Pekan
Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi ini dilakukan setiap hari Jumat dengan cara
rotasi ke wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Bengkulu dengan melibatkan berbagai
lintas sektor masyarakat, antara lain dari Kecamatan, Kelurahan, Sekolah-Sekolah,
Kepolisian, TNI, Sekolah Tinggi Kesehatan/Universitas, Media Koran, Media Televisi, Radio,
Forum Kota Sehat, Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, dan Masyarakat.
Rangkaian Kegiatan Pekan Pemantauan Jentik Melalui Stikerisasi antara lain
Launching Program pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, Penyerahan Bubuk Abate
kepada Masyarakat, Pengukuhan Mahasiswa dari berbagai Sekolah Tinggi Kesehatan dan
Kader Jumantik, Sosialisasi Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi, Pemantauan
Jentik ke Rumah Warga, dan Penempelan Stiker Pemantauan Jentik di rumah-rumah warga.
Pekan Pemantauan Jentik Melalui Stikerisasi ini dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo,
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Gading Cempaka,
Kelurahan Betungan, Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Teluk
Segara dan Kecamatan Ratu Samban.
Diharapkan dengan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk ini masyarakat memahami
pentingnya melakukan PSN 3 M Plus dalam upaya pencegahan terjadinya DBD, sehingga
angka kejadian DBD di Kota Bengkulu bisa menurun.
Kata Kunci : DBD, Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk, Stikerisasi

LATAR BELAKANG
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus dengue
dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Demam Berdarah Dengue (DBD) ditandai
dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual dan manifestasi perdarahan
seperti uji tourniquet (rumple lead) positif, bintik-bintik merah di kulit (petekie), mimisan, gusi
berdarah dan lainnya.
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Sampai saat ini DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan
dampak sosial maupun ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan
kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan hidup
masyarakat. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal, sedangkan
dampak tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain yang dikeluarkan selain
pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan di rumah sakit.
Faktor-faktor yang berperan terhadap peningkatan kasus DBD antara lain kepadatan vector,
kepadatan penduduk yang terus meningkat sejalan dengan pembangunan kawasan pemukiman,
urbanisasi yang tidak terkendali, meningkatnya sarana transportasi (darat, laut dan udara), perilaku
masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan serta perubahan iklim (climate
change), serta salah satu penyebab peningkatan angka pasien DBD ini adalah karena disebabkan oleh
masih belum efektifnya pencegahan terjadinya DBD dengan cara melakukan PSN 3 M Plus.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka kejadian DBD Di Kota Bengkulu semakin
meningkat. Tercatat jumlah penderita pada tahun 2014 - 2016 berturut-turut sebanyak 234 orang,
369 orang dan pada tahun 2016 menembus angka 850 orang, dengan kematian 11 orang pada tahun
2016. Mengingat obat untuk mencegah virus Dengue hingga saat ini belum tersedia, maka cara
utama yang dapat dilakukan sampai saat ini adalah dengan pengendalian vektor penular (Aedes
Aegypti) yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan PSN 3M Plus. Untuk mengendalikan dan
mencegah agar jumlah penderita tidak bertambah banyak, maka dilakukanlah suatu gebrakan dalam
hal pencegahan DBD yaitu dengan melakukan Program Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui
Stikerisasi.

TUJUAN
Tujuan dilaksanakan Program Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi ini adalah
agar masyarakat memahami tentang cara pencegahan DBD dengan cara PSN 3 M Plus. Meningkatkan
peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan,
pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk DBD melalui kader jumantik.

STRATEGI
Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi ini dilakukan setiap Hari Jumat dengan
cara rotasi ke wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Bengkulu yang dilaksanakan di Kelurahan
Sidomulyo, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Gading Cempaka,
Kelurahan Betungan, Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Teluk Segara dan
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Kecamatan Ratu Samban. Program ini melibatkan berbagai lintas sektor masyarakat, antara lain dari
Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, Kepolisian, TNI, Sekolah Tinggi Kesehatan/Universitas, Media Koran,
Media Televisi, Radio, Forum Kota Sehat, Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, dan
Masyarakat.

HASIL
Rangkaian Kegiatan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi yaitu 1) Launching
Program pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, 2) Penyerahan Bubuk Abate kepada Masyarakat,
3) Pengukuhan Mahasiswa dari berbagai Sekolah Tinggi Kesehatan dan Kader Jumantik, 4) Sosialisasi
Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi, 5) Pemantauan Jentik ke Rumah Warga, 6)
Penempelan Stiker Pemantauan Jentik di rumah-rumah warga, dan 7) Pertemuan Penguatan Gerakan
Satu Rumah Satu Jumantik di Kelurahan Endemis DBD di Kota Bengkulu, serta 8) dialog interaktif
dengan media TV lokal.
Berdasarkan data kasus DBD selama pelaksanaan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui
Stikerisasi pada bulan Januari-Maret 2017, diketahui bahwa pada Bulan Januari terdapat 60 Kasus
DBD, kemudian dilakukan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi ini turun angka kasus
DBD menjadi 34 kasus di bulan Februari 2017 dan 35 kasus di Maret 2017.

PEMBAHASAN
Kegiatan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi di Kota Bengkulu pertama kali
di Launching dan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 di Puskesmas Sidomulyo yaitu di
Kelurahan Sidomulyo. Lokasi ini ditentukan karena pada tahun 2016 angka inciden rate (IR) sangat
tinggi yaitu 561. Kegiatan ini dihadiri oleh aparat pemerintah kota, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah,
Kepolisian, TNI, Sekolah Tinggi Kesehatan/Universitas, Media Koran, Media Televisi, Radio, Forum
Kota Sehat, Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, dan Masyarakat.
Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi di Kota Bengkulu adalah suatu kegiatan
yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dengan Penyerahan Bubuk Abate kepada
Masyarakat, Pengukuhan Mahasiswa dari berbagai Sekolah Tinggi Kesehatan dan Kader Jumantik,
Sosialisasi Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi, Pemantauan Jentik ke Rumah Warga, dan
Penempelan Stiker Pemantauan Jentik di rumah-rumah warga, yang dilaksanakan setiap hari jumat
di kelurahan, puskesmas ataupun di kecamatan yang ada di Kota Bengkulu dari Bulan Januari sampai
dengan Maret 2017.
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Kegiatan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi pada minggu II dilaksanakan
di Kelurahan Pagar Dewa yaitu salah satu kelurahan di Wilayah Puskesmas Basuki Rahmad yang
mempunyai IR paling tinggi yaitu 324 diantara kelurahan lainnya. Adapun pelaksanaan dilaksanakan
di Lapangan Sepak Bola Pagar Dewa pada tanggal 27 Januari 2017, Minggu ke III dilaksanakan di
Kecamatan Muara Bangkahulu pada tanggal 3 Februari 2017 dengan alasan bahwa pada bulan
Januari 2017 kasus terbanyak di Kecamatan Muara Bangkahulu (18 kasus), Minggu ke IV dilaksanakan
di Kecamatan Gading Cempaka pada tanggal 10 Februari 2017, Minggu ke V dilaksanakan di
Kelurahan Betungan pada tanggal 17 Februari 2017, Minggu ke V dilaksanakan di Kecamatan Ratu
Agung pada tanggal 24 Februari 2017, Minggu ke VI dilaksanakan di Wilayah Puskesmas Beringin
Raya pada tanggal 03 Februari 2017, dan Minggu ke VII dilaksanakan di Kecamatan Teluk Segara pada
tanggal 10 Februari 2017.
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bekerjasama dengan RBTV pada tanggal 1 Februari 2017
melaksanakan dialog interaktif pada acara Selamat Pagi Bengkulu tentang Gerakan Satu Rumah Satu
Jumantik, kemudian Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bekerjasama dengan BETV pada tanggal 23
Februari 2017 melaksanakan dialog interaktif tentang Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik bersama
Ibu Wakil Walikota Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan salah satu kader jumantik.
Program yang termasuk dalam Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi yaitu Penguatan
Satu Rumah Satu Jumantik di Kelurahan Endemis DBD Pada tanggal 9 Februari 2017 dilaksanakan di
Aula Gunung Bungkuk dengan dihadiri oleh 33 kelurahan endemis, lintas program dan lintas sektor
terkait.

SIMPULAN
Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk Melalui Stikerisasi yang dilaksanakan Bulan Januari-Maret
2017 mampu menekan dan menurunkan angka kasus DBD

REKOMENDASI
Diharapkan dengan Pekan Pemantauan Jentik Nyamuk ini masyarakat memahami
pentingnya melakukan PSN 3 M Plus dalam upaya pencegahan terjadinya DBD, sehingga angka
kejadian DBD di Kota Bengkulu bisa menurun.
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ABSTRAK
Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Kota
Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi termasuk di wilayah
bantaran sungai Code sehingga diperlukan upaya kesiapsiagaan masyarakat.
Menggambarkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir
di bantaran sungai Code Yogyakarta.
Penelitian dilaksanakan di RT 18 RW 04 Kelurahan Terban, Kecamatan
Gondokusuman, Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
metode kualitatif. Penelitian di lakukan pada 17 April - 17 Mei 2017. Jumlah informan
penelitian ini ada 8 orang. Pemilihan informan dilakukan dengan strategi purposive
sampling dan teknik pengambilan sampel maximum variation sampling.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat masih
pada tahap tahu. (2) Sikap masyarakat sangat baik terhadap kesiapsiagaan bencana
banjir. (3) Perilaku Masyarakat sudah benar dengan melakukan kesiapsiagaan sebelum,
saat dan sesudah terjadi bencana. (4) Rencana Tanggap Darurat sudah dimiliki dengan
adanya pos pengungsian, dapur umum, peralatan, alat komunikasi, pos siaga, pos Tagana,
adanya peta jalur evakuasi, kentongan dan titik kumpul. (5) Sistem Peringatan Dini sudah
mempunyai dipantau oleh BPBD kota Yogyakarta. (6) Status Pelatihan masyarakat sudah
mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali namun yang
mengikuti kegiatan tersebut hanya orang-orang tertentu (7) Penyuluhan Kesehatan sudah
diberikan oleh petugas Puskesmas Gondokusumn 2 (8) Kebijakan Penanggulangan
Bencana diatur dalam Rencana Kontijensi dan Pemerintah Daerah.
Keberhasilan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir
ditentukan dari pengetahuan, sikap, perilaku seseorang dan adanya dukungan dari
masyarakat serta pemerintah.
Kata Kunci: Kesiapsiagaan, Banjir, Yogyakarta

LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai
jenis ancaman bencana. Berdasarkan data statistik Departemen Kesehatan (2013), korban akibat
bencana alam selama tahun 2013 tercatat sebanyak 823 jiwa meninggal, 2.748 jiwa luka berat atau
dirawat inap, 154.870 jiwa luka ringan atau dirawat jalan, 192 jiwa hilang dan 312.620 jiwa
mengungsi. Bencana yang paling umum terjadi di Indonesia dari tahun 2004-2013 adalah bencana
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hidrometerologikal seperti banjir 4.838 kali, tanah longsor 1.947 kali, banjir dan longsor 323 kali,
gelombang ekstrim dan abrasi 232 kali, gempa bumi 128 kali, letusan gunung api 47 kali, gempa bumi
dan tsunami 4 kali, tsunami 1 kali yang disebabkan oleh cuaca dengan frekuensi kejadian bencana
yang meningkat.(6)
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2014 dalam Nurrahmah, W, 2015)
mengemukakan bahwa banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia.
Banjir disebabkan oleh dua kategori yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia.(12)
Berdasarkan data dari BPBD (2011) mengatakan bahwa kejadian banjir lahar hujan terjadi pada
tanggal 29 November 2010, 6 Desember 2010, dan 19 Maret 2011 serta 1 Mei 2011 yang
mengakibatkan beberapa rumah warga rusak dan terendam lumpur, talud ambrol, saluran air yang
rusak walaupun tidak menimbulkan korban jiwa.(3) Terban adalah salah satu kelurahan di kota
Yogyakarta. Kelurahan Terban juga mengalami kerusakan ekologi sungai pasca erupsi merapi tahun
2010 yaitu DAS dangkal oleh pasir, pada titik-titik tertentu talud retak, longsor dan dinding pembatas
rusak.(13)
Penelitian ini penting dilaksanakan karena lokasi penelitian ini rawan bencana dan sesuai
peran kesehatan masyarakat sebagai pelaksana kesehatan dalam mencapai tujuan kesehatan
melalui upaya promotif dan preventif dalam kaitannya untuk meningkatkan status kesehatan
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana banjir di Bantaran sungai Code Yogyakarta.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi
penelitian dilakukan di RT 18 RW 04 Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Terban, Kota
Yogyakarta. Waktu penelitian ini adalah 17 April-17 Mei 2017. Dalam penelitian ini jumlah informan
sebanyak 8 orang. Pemilihan informan dilakukan dengan strategi purposive sampling dan teknik
pengambilan sampel maximum variation sampling.
HASIL PENELITIAN
1. Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat
Berdasarkan wawancara mendalam semua informan pernah mendengar kesiapsiagaan
menghadapi bencana yang diberikan oleh BPBD Kota Yogyakarta, Pengurus RT/RW, PMI dan Dinas
Sosial. Kesiapsiagaan menurut mereka adalah kemampuan masyarakat siap, siaga, waspada,
tanggap, tahu informasi, upaya warga menghindar untuk berlindung dan saling membantu. Sebagian
besar informan menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu kesiapsiagaan. Masyarakat juga
sudah mengetahui manfaat kesiapsiagaan adalah masyarakat mengetahui informasi, warga segera
siap siaga untuk menyelamatkan diri, mengevakuasikan dirinya, mengetahui titik kumpul, dapat
mengurangi korban jiwa, meringankan penderitaan dan dapat membatu masyarakat. Sumber
informasi di dapatkan dari BPBD, pengurus RT/RW, PMI dan Dinas Sosial.
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2. Sikap Masyarakat
Pada umumnya masyarakat RT 18 RW 04 sudah mengetahui salah satu bencana yang terjadi
adalah banjir. Masyarakat memandang perlu mendirikan pos Tagana (Tanggap Bencana), melakukan
pemantauan CCTV yang dipantau oleh BPBD kota Yogyakarta dan sudah dibentuknya KTB (Kampung
Tangguh Bencana).
3. Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat
Berdasarkan wawancara mendalam menurut informan sebelum terjadinya banjir
masyarakat melakukan kesiapsiagaan yaitu mendengarkan informasi, tidak membuang sampah di
sungai, menyiapkan surat-surat ataupun barang-barang berharga dan persedian air minum.
Kemudian tindakan yang dilakukan saat terjadinya banjir adalah menyampaikan informasi menjauh
dari sungai, saling membantu terutama kelompok rentan (anak-anak dan orang tua) dan segera
mengungsi untuk menuju titik kumpul. Selanjunya tindakan yang dilakukan setelah terjadinya banjir
adalah melihat kondisi rumah, menunggu informasi selanjutnya, kerja bakti dan beres-beres serta
melakukan pendataan dan pelaporan yang dilakukan oleh pihak kelurahan.
4. Rencana Tanggap Darurat
Rencana tanggap darurat menjadi bagian yang penting dalam suatu proses kesiapsiagaan,
yang berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban bencana dapat di
minimalkan. Di RT 18 RW 04 sudah dibentuk rencana tanggap darurat yaitu pos pengungsian, dapur
umum, peralatan, alat komunikasi, pos siaga, pos Tagana, adanya peta jalur evakuasi, kentongan
dan titik kumpul. Dalam perencanaan tanggap darurat ini yang terlibat ialah pemerintah, tokoh
masyarakat, kelurahan, pengurus RT/RW, Pemuda, Dinas Sosial, seksi kegawatdaruratan, seksi dapur
umum, Dinas pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Puskesmas, relawan, Tagana, TNI, BPBD,
pemadam kebakaran, Kecamatan dan POLRI.
5. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)
Masyarakat di RT 18 RW 04 sudah mempunyai bentuk Sistem peringatan dini. Masyarakat
mengatakan bahwa sangat perlu adanya peringatan dini sebagai alat komunikasi kepada masyarakat
jika sewaktu-waktu terjadi suatu bencana. Bentuk sistem peringatan dini yang dimiliki oleh
masyarakat RT 18 RW 04 adalah pemantauan CCTV, sirine, HT (handy talkie), kentongan,
pengumuman di masjid, label pengukur ketinggian air sungai dan lampu jalan.
6. Status Pelatihan
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Masyarakat di RT 18 RW 04 sudah mendapatkan pelatihan tentang kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana khususnya bencana banjir karena salah satu resiko yang dapat terjadi di RT 18
RW 04 adalah banjir. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat dapat ikut serta dalam
pelatihan tersebut, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas dan perwakilan seperti
pemuda, pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat. Dalam penyampaian materi kesiapsiagaan
dilakukan setiap 3 tahun sekali yang difasilitasi oleh pihak BPBD seperti teori, praktek dan simulasi
kebencanaan.
7. Kebijakan Penggulangan Bencana
Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana di daerah rawan bencana khususnya
bencana banjir di Kelurahan Terban sudah di atur di dalam Rencana Kontijensi (Renkon). Tujuan dari
Rencana Kontijensi ini adalah sebagai Dokumen rencana kontijensi yang disusun sebagai pedoman
penanganan bencana banjir. Kemudian kelurahan Terban mengeluarkan surat keputusan bahwa di
daerah RT 18 RW 04 termasuk KTB (Kampung Tangguh Bencana) yang sudah memiliki komunitas
Tagana (Tanggap Bencana), dan Prokasi (Program Kali Bersih). Sehingga dengan adanya komunitas
ini masyarakat RT 18 RW 04 sudah dapat mengkoordinasikan secara mandiri untuk penanggulangan
bencana dan dengan pengawasan dari BPBD kota Yogyakarta dan pemerintah setempat.
8. Penyuluhan Kesehatan
Berdasarkan wawancara mendalam semua informan sudah mengetahui penyakit apa yang
terjadi saat terjadinya banjir namun sumber informasi yang didapatkan mereka berbeda-beda ada
yang mendapatkan informasi dari dinas kesehatan, petugas puskesmas, ada yang dari masyarakat
lain dan ada juga berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Semua informan mampu menjawab
penyakit yang dapat terjadi saat terjadi banjir gatal-gatal, ISPA, diare dan muntaber.
PEMBAHASAN
1. Pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat
Kesiapsiagaan masyarakat merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana
dan langkah-langkah dalam pencegahan resiko sebelum terjadinya suatu bencana.(15) Pengetahuan
tentang bencana adalah salah satu alasan seseorang untuk melakukan kegiatan perlindungan atau
upaya kesiapsiagaan (Sutton dan Tierney, 2006 dalam Dodon, 2013).(7)
Dalam teori Notoatmodjo, S (2010) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan domain
yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, dimana pengetahuan tersebut dibagi
menjadi 6 tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.(10)
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Dari hasil penelitian kepada informan diketahui bahwa pengetahuan informan masih pada
tingkat tahu, belum memahami. Tahu berarti mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya, karena dalam hal ini informan belum dapat menjelaskan secara rinci tentang
kesiapsiagaan.

2. Sikap Masyarakat
Sikap merupakan respon yang bersifat positif (menerima, merespon/tanggap, menghargai)
maupun sikap negatif (menjauh dan menghindar).(1) Hal ini sejalan dengan penelitan Djafar, I et al
yang mengatakan bahwa sikap merupakan fakor penentu karena sikap mempengaruhi persepsi,
kepribadian dan motivasi.
Dalam teori Notoatmodjo, S (2011) menyatakan bahwa sikap memiliki empat tingkatan yaitu
menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab.(11) Dari hasil penelitian kepada informan
menunjukkan bahwa informan melakukan ke empat tingkatan sikap seperti masyarakat bersedia
menerima sosialisai, mengikuti pelatihan, memiliki respon yang baik terhadap banjir, memiliki sikap
saling menghargai dengan ikut dalam pembangunan fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan sosial.

3. Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat
Perilaku merupakan respon individu terhadap rangsangan baik yang berasal dari luar
maupun dalam dirinya.(5) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam,
masyarakat di Kelurahan Terban sudah melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan banjir.
Tindakan sebelum banjir yaitu kesiapsiagaan, selalu mendengarkan informasi, tidak membuang
sampah di sungai, menyiapkan surat-surat ataupun barang-barang berharga dan persedian air
minum, menyiapkan dan menyimpan alat-alat perlengkapan di pos siaga, dan melakukan
pemantauan CCTV berkala. Penelitian ini agak berbeda dengan penelitian Hendarsah, H (2012) yang
menyatakan tindakan sebelum banjir adalah memindahkan barang-barang berharga, menyebarkan
informasi, pemantauan bahaya banjir dengan cara menjalin komunikasi yang efektif, menyiapkan
karung-karung pasir, dan usulan pengerukan endapan material lahar menggunakan alat berat di
lokasi-lokasi yang rawan bahaya banjir.(9)
Tindakan saat banjir yang dilakukan masyarakat Kelurahan Terban adalah menyampaikan
informasi, menjauh dari sungai, saling membantu terutama kelompok rentan (anak-anak dan orang
tua), segera mengungsi untuk menuju titik kumpul. Hal ini sejalan dengan BPBD (2012) mengatakan
bahwa tindakan yang dilakukan saat terjadi banjir adalah segera menyelamatkan diri ketempat yang
aman, selamatkan barang barang berharga dan memastikan kondisi ketinggian air setiap saat
sehingga dapat menjadi dasar untuk tindak selanjutnya.(4)
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Tindakan setelah banjir yang dilakukan masyarakat Kelurahan Terban adalah melihat kondisi
rumah, menunggu informasi selanjutnya, kerja bakti/beres-beres dan melakukan pendataan dan
pelaporan yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Haruman, H (2012)
mengatakan bahwa tindakan setelah terjadi banjir adalah melakukan pendataan untuk distribusi
bantuan, tindak lanjut bagi para pengungsi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.(9)

4. Rencana Tangap Darurat
Berdasarkan RNPB, 2010-2014 mengatakan bahwa rencana tanggap darurat adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian untuk menangani dampak
buruk yang timbul dari bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta
pemulihan prasarana dan sarana.(16) Hal ini sejalan dengan teori ISDR/UNESCO, (2006) dalam Dodon
2013 mengatakan bahwa rencana tanggap darurat menjadi bagian yang penting dalam suatu proses
kesiapsiagaan, terutama yang terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban
bencana dapat diminimalkan.(7)

5. Sistem Peringatan Dini
Sistem peringatan dini merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir disuatu sungai.
Bentuk sistem peringatan dini yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Terban adalah pemantauan
CCTV, sirine, HT (handy talkie), kentongan, pengumuman di masjid, label pengukur ketinggian air
sungai dan lampu jalan. Hal ini sejalan dengan penelitian Adi, S (2013) yang mengatakan bahwa
bentuk sistem peringatan yang dapat diterapkan adalah menggunakan alat penakar curah hujan dan
alat pengukur ketinggian muka air sungai, dimana hasil pengukuran dengan batas ambang tertentu
digunakan sebagai indikasi status banjir.(17)

6. Status Pelatihan
Berdasarkan teori John H dan William M dalam dalam Amin S, (2014) mengatakan bahwa
pelatihan adalah tindakan yang disengaja untuk memberikan alat agar pembelajaran dapat
dilaksanakan. Salah satu tujuannya dari pelatihan dapat meningkatkan kemapuan peserta latihan
dalam mengerjakan tugasnya.(2)
Berdasarkan hasil wawancara mendalam bahwa Masyarakat di RT 18 RW 04 sudah
mendapatkan pelatihan dengan cara sosialisasi dan praktek tentang kesiapsiagaan bencana namun
tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi hanya orang-orang tertentu yang dapat mengikuti
pelatihan tersebut.
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7. Kebijakan Penanggulangan Bencana
Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dalam Tondobala, L (2011) tentang penanggulangan
bencana yaitu identifikasi, asesmen, dan pemantauan terhadap resiko bencana dan meningkatkan
kemampuan deteksi dini.(18) Berdasarkan hasil wawancara mendalam bahwa kebijakan
penangulangan bencana sudah ada dibuat di dalam Rencana Kontijensi (Renkon). Dalam kebijakan
ini instansi yang terkait adalah BNPB dan seluruh kementrian/lembaga penaggulangan. Berdasarkan
wawancara mendalam di Kelurahan Terban yang terlibat dalam penanggulangan bencana adalah
pemerintah setempat melalui BPBD kota Yogyakarta dengan membentuk KTB dan melakukan
sosialisasi maupun pelatihan kesiapsiagaan.

8. Penyuluhan Kesehatan
Penyuluhan kesehatan merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan
kemampuan seseorang sehingga, dapat mengubah perilaku secara individu, kelompok maupun
masyarakat.(8) Berdasarkan wawancara mendalam bahwa masyarakat Kelurahan Terban sudah
mendapatkan penyuluhan kesehatan dan sudah mengetahui beberapa penyakit yang terjadi saat
banjir seperti ISPA, gatal-gatal, muntaber dan diare. Penelitian ini sejalan dengan Depkes, 2014
dalam Nurrahmah, W (2015) yang mengatakan bahwa dampak banjir dapat menimbulkan bebrapa
penyakit sepeti ISPA, diare, penyakit kulit, kecelakaan (tersengat listrik), leptospirosis, konjungtivitas
dan gigitan binatang.(12)

SIMPULAN
Masyarakat di RT 18 RW 04 sudah mengetahui tentang kesiapsiagaan bencana banjir,
Masyarakat merespon dengan baik terkait tentang kesiapsiagaan terhadap bencana banjir, sudah
mengetahui upaya pencegahan sebelum, saat dan sesudah banjir, sudah mempunyai rencana
tanggap darurat, sudah mempunyai sistem peringatan dini, sudah mendapatkan pelatihan,
kebijakan dalam penanggulangan bencana diatur di dalam Renkon (Rencana Kontijensi) oleh
pemerintah kota Yogyakarta, dan sudah mendapatkan Penyuluhan kesehatan tentang penyakit.
REKOMENDASI
1. Pihak BPBD Kota Yogyakarta dapat mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang
diberikan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mencapai kelompok
sasaran yang tepat.
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2. Pemerintah Kelurahan Terban dapat mendukung dalam setiap kegiatan terkait tentang
penanggulangan bencana.
3. Tokoh masyarakat dan warga RT 18 RW 04 selalu aktif mendengarkan informasi dan selalu siap
siaga jika sewaktu-waktu ada bencana.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali hasil temuan dilapangan dengan maksimal.
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PROGRESS PENINGKATAN DESA ODF MELALUI MEDIA FILM DI UPLOAD DI YOUTUB DENGAN
CHANNEL DKK_PATI
Sayoko1, I.G.P Arya Yuanantara2
Staf Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

1,2

ABSTRAK
STBM merupakan sebuah metoda dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat
dengan meningkatkan kepedulian masyarakat akan sanitasi. STBM terdiri dari 5 (lima) pilar,
yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum
dan makanan rumah tangga yang tepat, pengamanan sampah rumah tangga, pengamanan
limbah cair yang tepat (Permenkes RI No.3, 2014). Capaian pilar pertama desa ODF (Open
Defecation Free) di Kabupaten Pati tahun 2015 sebanyak 5 desa dari 406 desa (1,2%), tahun
2016 Desa ODF bertambah 18 desa (4,4%) dan tahun 2017 desa ODF bertambah 19 desa
(4,6%), secara kumulatif desa ODF di Kabupaten Pati sampai dengan Bulan Juli 2017 sebanyak
42 desa (10,3%). Target Propinsi Jawa Tengah tahun 2019 semua desa harus sudah ODF
(Open Defecation Free). Langkah yang diambil menuju desa ODF pada tahun 2019 di
Kabupaten Pati dibuat inovasi promosi kesehatan dengan media film dan diupload
(diunggah) di youtub dengan channel dkk_pati dengan judul film “Cintaku Nyangkut di
Jamban Tetangga”.
Metode penelitian yaitu dengan produksi film “Cintaku Nyangkut di Jamban
Tetangga” dengan kru petugas promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Film
di upload di youtub channel dkk_pati. Analisis dilakukan terhadap follower yang view
(menyaksikan) film, like (menyukai film) dan dislike (tidak menyukai film).
Hasil penelitian sampai dengan 10 Agustus 2017 diketahui bahwa follower yang view
(menyaksikan) film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak 5.733 orang. Follower
yang like (menyukai film) “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak 21 orang dan
dislike (tidak menukai film) “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak 4 orang.
Follower 5.733 orang yang sudah menyaksikan film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga”
diharapkan tidak buang air sembarangan karena diberikan efek dari Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) yaitu dapat menyebabkan penyakit diare, disenteri, kolera, penyakit
kulit dll. Follower juga dapat melihat bagaimana buang air besar di WC yang memenuhi syarat
kesehatan yang tidak menimbulkan efek atau menimbulkan gangguan kesehatan. Follower
juga dapat melihat calon pengantin berjanji akan membuat jamban sehat sebelum
melakukan pernikahan.
Follower setelah menyaksikan film diharapkan tidak melakukan buang air besar
sembarangan, dan menyebarluaskan informasi kepada keluarga, teman, tetangga dan
seluruh lapisan untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan
Kata kunci: promosi kesehatan, desa ODF (Open Defecation Free), media film

LATAR BELAKANG
STBM merupakan sebuah metoda dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dengan
meningkatkan kepedulian masyarakat akan sanitasi (Permenkes RI No.3, 2014). Tujuan
penyelenggaraan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter
secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
STBM memiliki 5 pilar, yaitu (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), (2) Cuci Tangan Pakai
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Sabun (CTPS), (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT), (4) Pengamanan
Sampah Rumah Tangga (PS-RT), dan (5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).(1)
Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) adalah kebiasaan atau praktik budaya seharihari masyarakat yang masih membuang kotoran atau tinjanya di tempat terbuka dan tanpa ada
pengamanan tinja yang higienis. Tempat terbuka untuk BABS biasanya dilakukan di kebun, semaksemak, hutan, sawah, sungai maupun di tempat-tempat masyarakat secara kolektif membuat
jamban helikopter atau jamban plung lap (jamban yang dibuat tanpa ada lubang septik langsung
dibuang ke tempat terbuka seperti sungai, rawa dll).(1)
Kebiasaan BABS ini berisiko karena tidak adanya pengamanan tinja yang memenuhi syaratsyarat kesehatan, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan baik untuk
individu yang melakukan praktik BABS maupun komunitas lingkungan tempat hidupnya. Kondisi
masyarakat seperti ini perlu diubah melalui sebuah kegiatan perubahan perilaku secara kolektif
dengan pendekatan STBM.(1)
Capaian pilar pertama yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) menuju desa ODF
(Open Defecation Free) di Kabupaten Pati tahun 2015 sebanyak 5 desa dari 406 desa (1,2%), tahun
2016 Desa ODF bertambah 18 desa (4,4%) dan tahun 2017 desa ODF bertambah 19 desa (4,6%),
secara kumulatif desa ODF di Kabupaten Pati sampai dengan Bulan Juli 2017 sebanyak 42 desa
(10,3%).(3) Target Propinsi Jawa Tengah tahun 2019 semua desa harus sudah ODF (Open Defecation
Free). Langkah yang diambil menuju desa ODF pada tahun 2019 di Kabupaten Pati dibuat inovasi
promosi kesehatan dengan media film dan diupload (diunggah) di youtub dengan channel dkk_pati
dengan judul film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga”.
TUJUAN
Peningkatan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dalam progress peningkatan
desa ODF melalui media film di upload di Youtube dengan channel dkk_pati.

METODE
Metode penelitian yaitu dengan produksi film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga”
dengan kru petugas promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pesan yang disampaikan
yaitu diberikan tayangan risiko perilaku Buang Air Besar Sembarangan dan contoh untuk membuat
jamban yang sehat serta melakukan stop Buang Air Besar Sembarangan.
Film di upload di Youtube channel dkk_pati tanggal 16 Nopember 2015. Analisis dilakukan
terhadap follower yang view (menyaksikan) film, like (menyukai film) dan dislike (tidak menyukai
film).
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HASIL
Hasil penelitian sampai dengan 10 Agustus 2017 diketahui bahwa follower yang view
(menyaksikan) film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak 5.733 orang. Follower yang
like (menyukai film) “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak 21 orang dan dislike (tidak
menyukai film) “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak 4 orang. Follower 5.733 orang
yang sudah menyaksikan film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” diharapkan tidak buang air
sembarangan karena diberikan efek dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yaitu dapat
menyebabkan penyakit diare, disenteri, kolera, penyakit kulit dll. Follower juga dapat melihat
bagaimana buang air besar di WC yang memenuhi syarat kesehatan yang tidak menimbulkan efek
atau menimbulkan gangguan kesehatan. Follower juga dapat melihat calon pengantin berjanji akan
membuat jamban sehat sebelum melakukan pernikahan. Follower dapat mengetahui jamban yang
sehat adalah leher angsa, memiliki spetik tank dengan jarak minimal 10 m dari sumber air bersih,
penerangan ventilasi cukup, lantai kedap air dan tersedia air serta alat pembersih jamban.
PEMBAHASAN
Follower yang view (menyaksikan) film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak
5.733 orang, like (menyukai film) sebanyak 21 orang dan dislike (tidak menyukai film) sebanyak 4
orang. Follower yang view diharapkan ada perubahan perilaku untuk stop buang air besar
sembarangan dan menyebarluaskan informasi untuk tidak buang air sembarangan kepada teman
tetangga.
Follower yang menyaksikan film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” diharapkan terjadi
proses perubahan perilaku sesuai dengan tangga perubahan perilaku Visi STBM (Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat) Kementerian Kesehatan RI (2014) yaitu masyarakat yang OD (Open
Defecation) dapat menuju ODF (Open Defecation Free) dengan dilakukan pemicuan, adanya natural
leader, rencana aksi (penanyangan film promosi kesehatan lewat Youtube), adanya pemantauan
terus menerus dan adanya supply.
Follower yang menyaksikan film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” diharapkan terjadi
proses perubahan perilaku melalui tahap awarenes (kesadaran), dimana follower tersebut
menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu bahwa buang air besar sembarangan dapat
menyebabkan penyakit diare, disenteri, kolera, penyakit kulit dll, risiko jatuh karena tempatnya licin
dan risiko digigit ular karena di alam terbuka yang tidak ada tutupnya. Follower mengetahui manfaat
membuat jamban yang sehat yaitu nyaman saat buang air besar, dan tidak berisiko terhadap
penularan penyakit. Follower kemudian Interest (merasa tertarik) jamban yang sehat yaitu nyaman
saat buang air besar, dan tidak berisiko terhadap penularan penyakit, disini sikap follower sudah
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mulai timbul. Kemudian follower melakukan evaluation (menimbang-nimbang) bahwa mempunyai
jamban yang sehat lebih baik daripada buang air besar sembarangan, hal ini berarti sikap responden
sudah lebih baik lagi. Kemudian follower trial (mencoba), dimana follower mau membuat jamban
yang sehat dan tidak buang air besar sembarangan. Tahap terakhir follower adoption (beradaptasi),
dimana follower telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya
membuat jamban yang sehat dan tidak buang air besar sembarangan.
Penelitian Rogers dalam Notoatmodjo (2007) sebelum orang mengadopsi perilaku baru
(berperilaku baru) dalam diri orang tersebut menjadi proses berurutan, yakni: awarenes
(kesadaran), interest (merasa tertarik) evaluation (menimbang-nimbang). trial (mencoba) dan
adoption (beradaptasi), dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,
kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.(2)

SIMPULAN
Follower yang view (menyaksikan) film “Cintaku Nyangkut di Jamban Tetangga” sebanyak
5.733 orang, like (menyukai film) sebanyak 21 orang dan dislike (tidak menyukai film) sebanyak 4
orang diharapkan ada perubahan perilaku untuk stop buang air besar sembarangan dan
menyebarluaskan informasi untuk tidak buang air sembarangan.
REKOMENDASI
Follower setelah menyaksikan film diharapkan tidak melakukan buang air besar
sembarangan, dan menyebarluaskan informasi kepada keluarga, teman, tetangga dan seluruh
lapisan untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan.
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ABSTRAK

Promosi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya untuk
memberdayakan tenaga kerja di tempat kerja untuk mengenal masalah keselamatan dan
kesehatan serta mampu mengatasi, memelihara serta meningkatkan tempat kerja yang
aman dan sehat untuk mencegah timbulnya penyakit dan kecelakaan akibat kerja.
Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan namun
bisa dicegah. Penyebab kecelakaan disebabkan oleh manusia, faktor lingkungan dan
interaksi manusia dengan sarana pendukung. Beberapa penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa faktor manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap
terjadinya kecelakaan kerja yaitu antara 80–85% Salah satu cara untuk mencegah
kecelakaan kerja adalah dengan melakukan promosi budaya keselamatan dan kesehatan
kerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara promosi budaya K3
meliputi pengetahuan K3, pelatihan, peraturan K3, prosedur K3, komunikasi K3, komitmen
manajemen, lingkungan kerja dan tekanan kerja terhadap kejadian kecelakaan kerja.
Metode dalam penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan sampel
berjumlah 90 orang dari populasi berjumlah 768 orang. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Variabel budaya
K3 yang diteliti adalah pengetahuan K3, pelatihan, peraturan k3, prosedur K3, komunikasi
K3, komitmen manajemen, lingkungan kerja dan tekanan kerja. Analisis data dilakukan
secara univariat, bivariat dengan analisis uji chi- square dan multivariat dengan analisis
regresi logistik berganda.
Hasil penelitian bivariat menunjukkan bahwa lingkungan kerja, peraturan K3 dan
komitmen manajemen mempunyai hubungan yang signifikan dengan terjadinya kecelakaan
kerja. Peraturan K3 merupakan faktor yang mempunyai hubungan yang paling dominan
terhadap terjadinya kecelakaan kerja setelah dikontrol oleh lingkungan kerja dan komitmen
manajemen.
Untuk mencegah serta menghindari terjadinya kecelakaan kerja maka hendaknya
peraturan K3 dibuat lebih ringkas dan komrehensif supaya mudah dilaksanakan dalam
rangka pengendalaian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat
kerja dan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif terhindar dari kecelakaan kerja
Kata kunci: promosi budaya K3, kecelakaan kerja

LATAR BELAKANG
Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, datang secara langsung dan tidak
terduga, yang dapat menyebabkan kerugian pada manusia, perusahaan, masyarakat dan
lingkungan. (Soekidjo Notoatmodjo, 2007, h 362). Faktor terjadinya kecelakaan kerja disebabkan
karena dua golongan. Golongan pertama adalah faktor mekanis dan lingkungan (unsafe condition),
sedangkan golongan kedua adalah faktor manusia (unsafe action). Beberapa penelitian yang telah
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dilakukan menunjukkan bahwa faktor manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap
terjadinya kecelakaan kerja yaitu antara 80–85% (Suma’mur, 2014,h 453).
Unit kerja X adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang beroperasi dalam bidang
hulu dan hilir minyak dan gas bumi (migas) yang berperan melalui penelitian, pengembangan dan
perekayasaan bidang migas. Kegiatan tersebut didukung oleh sarana dan prasarana laboratorium
pengujian fisika dan kimia yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya terjadinya kecelakaan kerja.
Upaya pencegahan yang dilakukan unit kerja x dalam melindungi karyawan terhindar dari resiko
kecelakaan kerja antara lain (1) menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
(SMK3) berdasarkan Peraturan Menteri No. PER- 05/MEN/1996 tentang

sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, (2) menerapkan ISO 14001:2004 untuk Sistem Manajemen
Lingkungan dan OHSAS 18001:2008 (Occupational Health and Safety Assesment Series-1800)
merupakan standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan
kerja mengembangkan organisasi K3 yang efektif dan (3) mengembangkan program pembentukan
budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Konsep penerapan budaya K3 merupakan bagian dari budaya organisasi. Budaya organisasi
merupakan kombinasi dari sikap-sikap, nilai-nilai, keyakinan, norma-norma dan persepsi dari para
pekerja dalam sebuah organisasi dan keluarannya berupa performansi, yang dapat menggerakan
roda organisasi. (Blair, 2003) Budaya K3 merupakan penjelmaan dari perilaku, sikap, dan nilai secara
bersama untuk mencapai derajad performansi sehat dan selamat, yang dipahami dan dijadikan
prioritas utama dalam suatu organisasi yang memiliki keterkaitan secara bersama terhadap K3,
perilaku selamat, dan penerapannya secara praktis (Clarke, 2000). Dalam Surat Keputusan Menteri
Tenaga Kerja RI No. 245/Men/1990 tertanggal 12 Mei 1990, tertulis bahwa budaya K3 adalah
perilaku kinerja, pola asumsi yang mendasari persepsi, pikiran dan perasaan seseorang yang
berkaitan dengan K3 dalam upaya untuk mengembangkan kemandirian yang dilakukan dengan cara
menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam bertindak dan memahami suatu
permasalahan, dan proses memberdayakan pekerja sehingga mereka mengetahui, memahami,
bertindak sesuai norma dan aturan serta menjadi panutan atau acuan bagi pekerja Faktor-faktor
yang menghambat dan mempengarhui pengembangan program budaya K3 adalah (1) budaya
organisasi perusahaan yang belum kuat dan tidak fokus terhadap masalah K3 (2) kesalahan dalam
memahami pengertian budaya K3 yaitu hanya memandang bahwa faktor kesalahan manusialah
yang menjadi sumber penyebab kecelakaan dam tertuju hanya pada satu aspek saja tetapi
melupakan aspek-aspek penting dalam peningkatan budaya K3. (3) aspek pekerja atau sumber daya
manusia yang masih menganggap keselamatan dan kesehatan kerja bukan sebagai sebuah nilai
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penting pada saat bekerja hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemahaman tentang nilai-nilai K3
sejak awal baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
Pengukuran terhadap budaya K3 menggunakan instrument yang dapat mencatat persepsipersepsi tentang isu-isu K3 dari individu sebagai sampel. Diadopsi menurut Guldenmund (2000) dan
Cooper (2000), pengukuran budaya K3 yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan kuisioner
melalui administrasi pelaporan diri dengan pendekatan survey. Secara umum digunakan untuk
mengungkapkan persepsi pekerja, sikap, nilai, dan keyakinan terhadap K3 yang berkaitan dengan
budaya K3. (Cooper, 2000). Berdasarkan Cooper (2002), terdapat tiga komponen utama yang
merupakan aspek-aspek budaya K3 yaitu bersifat psikologis, situasional, dan perilaku, seperti
terlihat pada gambar 1 yang dapat diukur baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.
Aspek situasional dapat diketahui melalui tataran organisasional yaitu berupa kebijakan, aturan,
prosedur, sistem manajemen dan kepemimpinan. Komponen perilaku dapat diketahui dengan
mengukur melalui pelaporan diri kadangkala perilaku diukur melalui rata-rata terjadinya kecelakaan
yang dianggap sebagai performansi K3, walaupun dianggap kurang pas dibandingkan dengan
perilaku aktual, sehingga hanya sebagai sampel dari kondisi sesaat saja. Komponen psikologis secara
umum dapat diketahui dengan mengukur norma, nilai, sikap, dan persepsi pekerja terhadap K3 yang
menghasilkan gambaran sesaat secara individual, yang jika dikumpulkan sampai pada tingkat
kelompok atau organisasi, maka cenderung dapat digunakan untuk mengukur budaya K3.

Gambar .1 Cooper’s Reciprocal Safety Culture Model (Sumber: Cooper, 2002)

TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan budaya keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap kejadian kecelakaan kerja di Unit Kerja X Jakarta tahun 2016
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METODE
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan rancangan cross sectional karena
pengamatan variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada suatu saat atau periode tertentu.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, melalui pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis
Populasi pada penelitian ini adalah cara teknisi laboratorium dan staff di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” yang berjumlah 768 orang dan sample
dalam penelitin ini mengunakan Simple Random sampling. Simple Random Sampling yaitu
pengambilan sampel secara acak sederhana dimana setiap anggota atau unit dari setiap populasi
mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel yang berjumlah 90. Variabel
independen pada penelitian ini meliputi pengetahuan, prosedur K3, komitmen manajemen,
peraturan K3, komunikasi, lingkungan kerja, tekanan kerja, dan pelatihan menggunakan lembar
kuesioner yang dikembangkan oleh Copper et all (2002) yaitu kuisioner budaya keselamatan dan
kesehatan kerja (SCQ) jenis kuisioner tertutup dengan pengukuran menggunakan skala Likert.
Pengkategorian persepsi karyawan dibagi menjadi dua kategori yaitu baik dan kurang baik,
penentuan kategori tersebut dihitung berdasarkan median sedangkan kuat hubungan antar variabel
independen dan dependen diuji mengunkan analisis statistik Analisa univariat untuk melihat
distribusi frekuensi, analisis bivariat dengan uji chi square dan analisis multivariat dengan uji regresi
logistik.

HASIL
A. Distribusi Responden Variabel Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Persepsi responden terhadap variabel pengetahuan 76,7 % memiliki tingkat pengetahuan K3
tinggi, Persepsi responden terhadap Variabel Pelatihan 61,1 % menilai bahwa sistem pelatihan
kategori baik , Persepsi responden terhadap variabel lingkungan kerja 52,2 % menilai bahwa
lingkungan kerja kategori baik. Persepsi responden terhadap variabel prosedur kerja 52,2 % menilai
bahwa prosedur kerja yang berkaitan dengan pekerjaan kategori baik.
Persepsi responden terhadap variabel peraturan K3 54,4 % menilai bahwa peraturan yang
berkaitan dengan keselamatan pekerja kategori baik.Persepsi responden terhadap variabel
komitmen manajemen 51,1 % menilai bahwa komitmen manajemen terhadap program
keselamatan dan kesehatan kerja kategori baik. Persepsi responden terhadap variabel komunikasi
55,6 %) menilai bahwa komunikasi kategori baik. Persepsi responden terhadap variabel tekanan
kerja 57,8 % menyatakan tekanan kerja rendah dengan kategori baik.
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B. Analisis Bivariat
1. Hubungan Pengetahuan K3 Terhadap kecelakaan kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

Celaka
F

%

F

%

F

%

Rendah

24

71.4

6

28.6

30

100

Tinggi

15

34.8

45

65.2

60

100

(0.258-

39

43.33

51

56.67

90

100

2.183)

1. Pengetahuan

Jumlah

0.792

0.75

Tabel 1 Hubungan Pengetahuan K3 Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 1 menunjukan bahwa dari 30 yang berpengetahuan rendah 71,4% berpotensi celaka
sedangkan dari 60 yang pengetahuan tinggi 34,8% berpotensi celaka hasil perhitungan dengan Chi
Square Tests, diperoleh nilai Pvalue 0,792, p > 0,05 dan Odd ratio 0,75 maka Ho diterima, Ha ditolak.
Hasil nilai ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada hubungan yang signifikan antara
pengetahuan K3 terhadap kecelakaan kerja.

1. Hubungan Pelatihan K3 Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 2 Hubungan Pelatihan Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

19

44.19

24

55.814

43

100

Baik

11

23.4

36

76.5957

47

100

(0.351-

30

33.33

60

66.67

90

100

2.146)

2. Pelatihan K3

Jumlah

0.821

0.868

Tabel 2 menunjukan bahwa dari 43 pelatihan yang kurang baik 44,19% berpotensi celaka
sedangkan dari pelatihan yang baik 23,4% berpotensi celaka. Hasil perhitungan dengan Chi Square
Tests, diperoleh Pvalue 0,821, p > 0,05 dan odd ratio 0,868 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil
ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada hubungan yang signifikan antara pelatihan K3
terhadap kecelakaan kerja.
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3. Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 3 Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

19

47.5

21

52.5

40

100

Baik

11

22

39

78

50

100

(0.575-

30

33.33

60

66.67

90

100

3.476)

3.Pelatihan K3

Jumlah

0.014

3.208

Tabel 3 menunjukan bahwa dari 40 yang menyatakan lingkungan kerja kurang baik, 47,5%
berpotensi celaka dan lingkungan kerja baik 34,5 % berpotensi celaka . Hasil perhitungan dengan Chi
Square Tests, diperoleh Pvalue = 0,014, p < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil nilai ini
menunjukkan bahwa secata statistik terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja
terhadap kecelakaan kerja.
4. Hubungan Prosedur Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 4 Hubungan Prosedur Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

19

40.4

28

59.6

47

100

Baik

11

25.6

32

74.4

43

100

(0.206-

30

33.33

60

66.67

90

100

1.245)

4.Prosedur Kerja

Jumlah

0.18

0.507

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa dari 47 responden menunjukan prosedur kerja
kurang baik 40,4 % berpotensi celaka dan sedangkan 43 menyatakan prosedur kerja yang baik 25,6%
berpotensi celaka. Hasil perhitungan dengan Chi Square Tests, diperoleh Pvalue = 0,18, p > 0,05 dan
odd ratio 0,507 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil nilai ini menunjukkan bahwa secara statistik
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara prosedur kerja terhadap kecelakaan kerja.
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5.

Hubungan Peraturan Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 5 Hubungan Peraturan K3 Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

20

48.8

21

51.2

41

100

Baik

10

20.4

39

79.6

49

100

(1.471-

30

33.33

60

66.67

90

100

9.377)

5.Peraturan Kerja

Jumlah

0.007

3.714

Tabel 5 menunjukan bahwa dari 41 responden menyatakan peraturan K3 yang kurang baik,
20 (48,8 %) berpotensi celaka dan sedangkan 49 menyatakan baik, 20,4% berpotensi mengalami
celaka. Hasil perhitungan dengan Chi Square Tests, diperoleh Pvalue = 0,007, p < 0,05 dan odd ratio
3,714 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil nilai ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat
hubungan yang signifikan antara peraturan kerja terhadap kecelakaan kerja.
6. Hubungan Komitmen Manajemen Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 6 Hubungan Komitmen Manajemen Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

20

44.4

21

55.6

41

100

Baik

10

22.2

39

77.8

49

100

(1.120-

30

33.33

60

66.67

90

100

7.000)

6.Komitmen Manajemen

Jumlah

0.043

2.8

Tabel 6 menunjukan dari 41 yang menytakan komitmen manajemen kurang baik, 44,4 %
berpotensi celaka sedangkan 49 menyatakan baik, 22,2% yang berpotensi terjadinya celaka. Hasil
perhitungan dengan Chi Square Tests, diperoleh Pvalue = 0,043, p < 0,05 dan odd ratio 2,8 maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Hasil nilai ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang
signifikan antara komitmen manajemen terhadap kecelakaan kerja.
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7. Hubungan Komunikasi Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 7 Hubungan Komunikasi Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

21

42

29

58

50

100

Baik

9

22.5

31

77.5

40

100

(0.158-

30

33.33

60

66.67

90

100

1.017)

7.Komunikasi

Jumlah

0.072

0.401

Tabel 7 menunjukan bahwa 50 responden menyatakan komunikasi manajemen kurang baik,
42 % berpotensi celaka sedangkan 40 menyatakan baik, 22,5% berpotensi celaka. Hasil perhitungan
dengan Chi Square Tests, diperoleh Pvalue = 0,072, p > 0,05 dan odd ratio 0,041 maka Ho ditolak
dan Ha diterima. Hasil nilai ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara komitmen manajemen terhadap kecelakaan kerja

8. Hubungan Tekanan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja
Tabel 8 Hubungan Tekanan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja
Variabel

Kecelakaan Kerja
Celaka

P

Tidak Celaka

Jumlah

OR (95% Cl)

Value

F

%

F

%

F

%

Kurang Baik

19

36.6

33

63.5

52

100

Baik

11

28.9

27

71.5

38

100

(0.575-

30

33.33

60

66.67

90

100

3.476)

8.Tekanan Kerja

Jumlah

0.503

1.413

Tabel 8 menunjukan bahwa dari 52 responden menyatakan tekanan kerja tinggi, 36,6 %
potensi celaka, sedangkan 38 menyatakan tekanan kerja rendah berpotensi terjadinya celaka
sebesar 28,9%. Hasil perhitungan dengan Chi Square Tests, diperoleh Pvalue = 0,503, p > 0,05 dan
odd ratio 1,413 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil nilai ini menunjukkan bahwa secara statistik
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan Kerja terhadap kecelakaan kerja.
Berdasarkan analisis bivariat tersebut, variabel peraturan K3, lingkungan kerja dan komitmen
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manajemen mempunyai hubungan secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
Tekanan Kerja terhadap kecelakaan kerja.

Berdasarkan analisis bivariat tersebut, variabel peraturan K3, lingkungan kerja dan komitmen
manajemen mempunyai hubungan yang signifikan dengan terjadinya kecelakaan
kerja.
C. Analisis Multivariat
Variabel

B

Lingkungan

Wald

Sig.

Exp(B)

95% CI for
Lower

Upper

-,696

,574

,035

2,877

,082

3,021

Peraturan K3

-,745

,692

,008

3,714

,082

2,747

Komitmen

1,004

3,924

,048

2,728

1,011

7,366

Kerja

Manajemen

Tabel 9 Pemodelan Multivariat Variabel Budaya K3 Terhadap Kecelakaan Kerja
Berdasarkan pada hasil analisis multivariat, dapat disampaikan bahwa:
a. P value variabel komitmen manajemen (0,048), lingkungan kerja (0,035) dan peraturan K3 (0,008)
variabel tersebut menunjukan nilai P value < 0.05 berarti ke tiga variabel tersebut mempunyai
hubungan signifikan secara bersama terhadap kecelakaan kerja
b. Odds Ratio (OR) Variabel komitmen manajemen (2,278) maka apabila komitmen manajemen
kurang baik potensi terjadi kecelakan sebanyak 2 dibandingkan komitmen manajemen baik ,
lingkungan kerja (2,8775) maka apabila lingkungan kerja kurang baik potensi terjadi kecelakan
sebanyak 2,877 dibandingkan komitmen manajemen baik dan peraturan K3 (2,380) maka apabila
peraturan K3 kurang baik potensi terjadi kecelakan sebanyak 2,380 dibandingkan komitmen
manajemen baik.
c. Berdasarkan nilai P value dan OR memperlihatkan bahwa variabel peraturan K3 yang paling
dominan dengan P value 0,008 dan OR 2,380, berarti variabel peraturan K3 merupakan faktor
yang mempunyai hubungan paling kuat terhadap kecelakaan kerja
SIMPULAN
Hasil penelitian tentang hubungan promosi budaya keselamatan dan kesehatan kerja
terhadap kejadian kecelakaan kerja terdapat 3 (tiga) variabel budaya K3 (Komitmen manajemen,
peraturan K3 dan lingkungan kerja). Mempunyai hubungan signifikan secara bersama-sama
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terhadap kejadian kecelakaan kerja. Berdasarkan nilai P value dan faktor resiko (OR) faktor budaya
K3 yang mempunyai hubungan paling dominan terhadap kejadian kecelakaan kerja. Adalah
Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja setelah dikontrol oleh lingkungan kerja dan komitmen
manajemen.
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APLIKASI PERHITUNGAN SURVEY PHBS
Sri Wahyuni
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK
PHBS adalah Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil
pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di
bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan Masyarakatnya.
Sebahagian besar masalah kesehatan yang dihadapi sangat dipengaruhi oleh aspek perilaku.
untuk melihat sampai sejauh mana tingkatan PHBS masyarakat, maka dilakukanlah Survey
PHBS. Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga dengan 10 indikatornya merupakan upaya untuk
menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga. Indikator PHBS tatanan
rumah tangga diarahkan pada aspek program prioritas yaitu KIA, Gizi, kesehatan lingkungan,
Gaya Hidup dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Rapid survey yaitu suatu teknik survey yang
cepat dan murah untuk mengevaluasi keberhasilan program PHBS tatanan rumah tangga,
kegiatan ini rutin dilakukan oleh Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas yang dibantuk
oleh kader kesehatan. Untuk memudahkan dan meminimlkan kesalahan dalam perhitungan
survey PHBS maka dirancang sebuah aplikasi excel perhitungan survey PHBS. Tujuan dari
Aplikasi Perhitungan PHBS RT adalah memudahkan dalam perhitungan hasil survey PHBS RT
dalam satu wilayah, meminimalkan kesalahan perhitungan, memperoleh gambaran yang
lebih akurat tentang kondisi PHBS RT dalam satu wilayah.
Aplikasi perhitungan ini digunakan pada saat survey sudah selesai dilakukan dan
data sudah selesai dirampungkan. Penggunaan Aplikasi ini cukup sederhana dan mudah
karena menggunakan aplikasi excel yang mayoritas semua petugas dapat dengan mudah
menggunakannya. Dalam aplikasi ini terdiri dari 2 sheet. Yaitu Sheet Data dan Sheet
Perhitungan. Pada sheet data, semua data hasil Perhitungan Survey dimasukkan mulai dari
indikator I (Persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan) hingga indikator terakhir (tidak
merokok dalam rumah). Pada sheet Perhitungan, data yang ada pada sheet I, diterjemahkan
dengan menggunakan insert function. Sehingga jawaban “ya” diterjemahkan dengan angka
“1”, sedangkan jawaban “tidak” diterjemahkan dengan angka “0”. Untuk indikator I, II dan
III, ditmbahkan dengan 2 kolom bantuan, satu kolom untuk memberikan informasi tentang
keberadaan target dalan rumah tangga misalnya ada persalinan, ada bayi dan ada balita. Hal
ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua Rumah Tangga memiliki persalinan
atau bayi atau anak balita. Sehingga perhitungan RT ber PHBS bias lebih akurat. Dikatakan
RT ber PHBS jika ke 10 indikatornya semuanya Ya. Pada sheet II jug sudah bisa kita melihat
apakah RT tersebut telah ber PHBS atau tidak. Dari hasil perhitungan otomatis terhitung dan
tergambar dalam bentuk gafik, bagaimana kondisi PHBS dalam suatu wilayah.
Aplikasi ini dirancang sejak tahun 2014, dan hingga saat ini sudah diperkenalkan ke
24 kab/kota dan diteruskan ke Puskesmas. Walaupun demikian aplikasi ini masih terus
disempurnakan untuk memudahkan petugas Promkes yang berada di Puskesmas. Dengan
hasil survey PHBS RT, dapat dijadikan dasar perencanaan kegiatan Promkes di Puskesmas.
Aplikasi Perhitungaan PHBS ini merupakan suatu kegiatan inovatif yang bertujuan untuk
memudahkan dalam perhitungan Survey PHBS, oleh Karena itu kami sangat mengharapkan
jika aplikasi yang sederhana ini bermanfaat bagi petugas Promkes bukan hanya yang berada
di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan
dari aplikasi ini.
Kata kunci: aplikasi, survey, PHBS
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LATAR BELAKANG
Sesuai dengan visi pembangunan nasional yaitu “Indonesia yang Mandiri, Adil dan Makmur”
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah menjadi
bangsa yang berdaya saing. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing diperlukan
pembangunan sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
Salah satu unsur penting bagi peningkatan IPM adalah derajat kesehatan. Dalam rangka
mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, pemerintah Indonesia telah menetapkan
tujuan pembangunan kesehatan, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang kesehatan. Dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menberdayakan dan mendorong peran aktif
masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Ada banyak strategi yang ditempuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, dana
salah satunya adalah upaya untuk memandirikan masyarakat agar sadar, mau dan mampu
melakukan upaya promotive dan preventif. Salah satunya yang kita kenal adalah PHBS (Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat). PHBS adalah Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran
sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya
sendiri

di

bidang

kesehatan

dan

berperan

aktif

dalam

mewujudkan

kesehatan

masyarakatnya.Sebahagian besar masalah kesehatan yang dihadapi sangat dipengaruhi oleh aspek
perilaku. Untuk melihat sampai sejauh mana tingkatan PHBS masyarakat, maka dilakukanlah Survey
PHBS. Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga dengan 10 indikatornya merupakan upaya untuk menilai
keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga. Indikator PHBS tatanan rumah tangga
diarahkan pada aspek program prioritas yaitu KIA, Gizi, kesehatan lingkungan, Gaya Hidup dan Upaya
Kesehatan Masyarakat. Sehingga hasil survey PHBS Rumah Tangga juga merupakan dasar dalam
membuat atau merancang suatu kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas.
Rapid survey yaitu suatu teknik survey yang cepat dan murah untuk mengevaluasi
keberhasilan program PHBS tatanan rumah tangga, kegiatan ini rutin dilakukan oleh Petugas
Promosi Kesehatan di Puskesmas yang dibantu oleh kader kesehatan. Untuk memudahkan dan
meminimlkan kesalahan dalam perhitungan survey PHBS maka dirancang sebuah aplikasi excel
perhitungan survey PHBS.
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TUJUAN
Adapun tujuan dari Aplikasi Perhitungan PHBS RT adalah:
1. Memudahkan dalam perhitungan hasil survey PHBS RT dalam satu wilayah.
2. Meminimalkan kesalahan perhitungan.
3. Memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kondisi PHBS RT dalam satu wilayah.
RUMUSAN MASALAH
1. Perhitungan hasil survey PHBS selama ini tidak begitu akurat.
2. Memaksimalkan hasil survey PHBS.
3. Perhitungn hasil survey cukup menyita waktu.
TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi PHBS
1) Defenisi PHBS adalah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran
sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat
mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat.
2) Defenisi Rumah Tangga Adalah wahana atau wadah, dimana keluarga yang terdiri dari bapak, ibu
dan anak-anaknya melaksanakan kehidupan sehari-hari.
3) Defenisi PHBS Rumah Tangga adalah Adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga
agar sadar, mau dan mampu melakukan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit
serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

B. Defenisi Operasioanal 10 Indikator PHBS
Indikator PHBS rumah tangga yang digunakan yaitu mengacu kepada standar pelayanan
minimal bidang kesehatan ada sepuluh indikator, yaitu:
1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga para medis lainnya). Persalinan ditolong oleh tenaga
kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya
infeksi dan bahaya kesehatan lainnya.
2. Memberi bayi ASI eksklusif, adalah bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa memberikan
tambahan makanan atau minuman lain. ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan
kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan
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berkembang dengan baik. ASI pertama berupa cairan bening berwarna kekuningan (colostrums),
sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit.
3. Menimbang bayi dan balita adalah Penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau
pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita dilakukan mulai umur 1 bulan
sampai 5 tahun di posyandu. Dengan demikian dapat diketahui apakah balita tumbuh sehat atau
tidak dan mengetahui kelengkapan imunisasi serta bayi yang dicurigai menderita gizi buruk.
4. Menggunakan air bersih adalah kebutuhan dasar air yang diperlukan sehari-hari untuk minum,
memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur dan sebagainya agar
kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap
air bersih adalah rumah tangga yang sehari-harinya memakai air minum yang meliputi air dalam
kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung yang berjarak minimal 10
meter dari tempat penampungan kotor air limbah.
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun adalah Manfaat mencuci tangan dengan sabun
adalah membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit diare,
kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit kulit, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, flu burung atau
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) serta tangan mejadi bersih dan bebas dari kuman.
6. Menggunakan jamban sehat Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas
pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher
angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit pembuangan kotoran dan
air untuk membersihkannya. Jamban cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air, sedangkan
jamban leher angsa digunakan untuk daerah yang cukup air dan daerah padat penduduk.
7. Memberantas jentik di rumah, rumah bebas jentik adalah rumah tangga yang setelah dilakukan
pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Pemeriksaan jentik berkala
adalah pemeriksaan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk (tempat-tempat penampungan
air) yang ada dalam rumah seperti bak mandi atau WC, vas bunga, tatakan kulkas dan lain-lain.
Hal yang dilakukan agar rumah bebas jentik adalah melakukan 3 M plus (menguras, menutup,
mengubur plus menghindari gigitan nyamuk).
8. Makan buah dan sayur setiap hari. Makan sayur dan buah sangat penting karena sayur dan buah
mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh serta
mengandung serat yang tinggi. Konsumsi sayur dan buah yang tidak merusak kandungan gizinya
adalah dengan memakannya dalam keadaan mentah atau dikukus. Merebus dengan air akan
melarutkan beberapa vitamin dan mineral dalam sayur dan buah tersebut. Pemanasan tinggi
akan menguraikan beberapa vitamin seperti vitamin C.
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9. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang
menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik,
mental dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas
fisik yang dapat dilakukan antara lain kegiatan sehari-hari yaitu berjalan kaki, berkebun, mencuci
pakaian, mencuci mobil dan turun tangga. Selain itu kegiatan olahraga seperti push up, lari ringan,
bermain bola, berenang, senam, fitness, dapat juga dilakukan sebagai aktifitas fisik.
10. Tidak merokok. Anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas tidak boleh merokok di dalam
rumah ketika berada bersama dengan anggota keluarga yang lainnya.

C. Survey PHBS dan Aplikasi Perhitungan Survey
Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga adalah Rapid Survey, dengan mengunakan system
Random Sampling. Dalam sebuah wilayah (Desa/Kelurahan) disepakati untuk mengambil sample
minimal 210 Rumah Tangga. Survey PHBS Rumah Tangga minimal dilakukan sekali daam setiap tahun
yang dilakukan oleh petugas Promosi Kesehatan Puskesmas dibantu oleh kader.
PEMBAHASAN
Setelah melaksanakan survey PHBS Rumah Tangga maka dilakukan perhitungan, untuk
memudahkan dalam perhitungan dipergunakan sebuah aplikasi. Aplikasi perhitungan ini digunakan
pada saat survey sudah selesai dilakukan dan data sudah selesai dirampungkan. Penggunaan Aplikasi
ini cukup sederhana dan mudah karena menggunakan aplikasi excel yang mayoritas semua petugas
dapat dengan mudah menggunakannya.
Dalam aplikasi ini terdiri dari 2 sheet. Yaitu Sheet Data dan Sheet Perhitungan. Pada sheet
data, semua data hasil Perhitungan Survey dimasukkan mulai dari indikator I (Persalinan ditolong
oleh tenaga Kesehatan) hingga indikator terakhir (tidak merokok dalam rumah).
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Adapun contoh dari Sheet Data adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Sheet Data

Gambar 2 Sheet Perhitungan

Pada sheet Perhitungan, data yang ada pada sheet I, diterjemahkan dengan menggunakan
insert function. Sehingga jawaban “ya” diterjemahkan dengan angka “1”, sedangkan jawaban “tidak”
diterjemahkan dengan angka “0”. Untuk indicator I, II dan III, ditmbahkan dengan 2 kolom bantuan,
satu kolom untuk memberikan informasi tentang keberadaan target dalan rumah tangga misalnya
ada persalinan, ada bayi dan ada balita. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua
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Rumah Tangga memiliki persalinan atau bayi atau anak balita. Sehingga perhitungan RT ber PHBS
bias lebih akurat.
Dikatakan RT ber PHBS jika ke 10 indikatornya semuanya Ya. Pada Sheet II juga sudah bisa
kita melihat apakah RT tersebut telah ber PHBS atau tidak. Dari hasil perhitungan otomatis
terhitung dan tergambar dalam bentuk gafik, bagaimana kondisi PHBS dalam suatu wilayah.

Gambar 3 Grafik Kondisi PHBS Suatu Wilayah

Aplikasi ini dirancang pada tahun 2014, dan mulai disosialisasikan ke kab/kota di Sulawesi
Selatan untuk diperkenalkan ke Puskesmas, dan hingga saat ini aplikasi ini sudah digunakan oleh
tenaga Promosi Kesehatan di tingkat Puskesmas, walaupun belum keseluruhan.

SIMPULAN
Survey PHBS Rumah Tangga merupakan salah satu survey yang memberikan gambaran PHBS
dalam suatu wilayah tertentu, dari hasil survey tersebut merupakan data awal bagi perencanaan
Puskesmas untuk membuat atau merancang suatu kegiatan promotif dan preventif. Oleh Karena itu
dibutuhkan hasil survey yang mendekati akurat, yang diperoleh dengan cara yang efektif dan efesien
sehingga dapat memaksimalkan kinerja petugas Puskesmas.
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REKOMENDASI
1. Untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi
lapangan.
2. Saran-saran lain sangat dibutuhkan oleh penulis dalam mengembangkan aplikasi survey PHBS
tatanan RT dimasa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
1.
2.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tahun 2011.
Panduan penilaian dan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Tatanan Rumah Tangga melalui
Tim Penggerak PKK, tahun 2011
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PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN BERDASARKAN HEALTH IMPACT ASSESSMENT (HIA)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS HIA UNTUK PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECAMATAN CIWANDAN, KOTA CILEGON, PROVINSI
BANTEN 2015-2017
Intan Endang
Pejabat Fungsional PKM Ahli Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes

ABSTRAK
Selain faktor perilaku maka faktor lingkungan dapat memberikan dampak pada
kesehatan masyarakat. Penilaian dampak kesehatan (Health Impact Assesment/HIA) dapat
dijadikan “tools” membuat suatu kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. HIA dapat
membantu pengambil keputusan membuat pilihan alternatif dan perbaikan untuk mencegah
penyakit/cidera serta secara aktif mempromosikan kesehatan di semua sektor. Sektor
industri misalnya merupakan faktor utama dalam kecelakaan akibat kerja, pencemaran air,
polusi udara dan kebisingan. Tujuh puluh persen jumlah perusahaan dengan jenis industri
kimia dan bahan berbahaya berada di Banten. Kota Cilegon menjadi tempat berdirinya
pabrik-pabrik tersebut dan yang terbanyak berada di hampir setiap kelurahannya di
Kecamatan Ciwandan dan dampak masalah kesehatan masyarakat sering terjadi (data tahun
2015). Tujuan kegiatan ini adalah Memberdayakan masyarakat dan mendorong pemerintah
Kota Cilegon lebih tanggap terhadap komitmen perusahaan industri melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungannya dapat diupayakan berbasis HIA.
Metode yang digunakan: 1) peningkatan pemahaman petugas kesehatan, petugas
lintas sektor terkait, pihak perusahaan industri tentang manfaat dan pentingnya HIA, 2)
pelaksanaan HIA dan 3) penggalangan komitmen bersama antar jajaran pemerintahan Kota
Cilegon, Forum CSR Kota, organisasi kemasyarakatan dan pihak perusahaan industri dalam
menyepakati ruang lingkup kegiatan preventif promotif dalam program kegiatan CSR.
Kegiatan diawali dengan penilaian dampak kesehatan (HIA) yang dilakukan dengan
metode kualitatif dan partisipatif di 4 kelurahan. Melibatkan perwakilan masyarakat yaitu
Kader Karang Taruna, PKK, MUI, Posyandu, jajaran kelurahan/RW/RT bekerjasama dengan
Puskesmas yang berperan sebagai fasilitator. Hasil HIA diketahui masih banyak masyarakat
yang mengeluhkan merasa pusing dan mual setelah menghirup bau/aromatik yang berasal
dari buangan gas industri, debu berbentuk gram yang mengganggu pernafasan dan kulit,
kebersihan rumah serta belum optimalnya pemberitahuan/penyebarluasan informasi
tentang bahaya dampak hidup di lingkungan industri kimia dan bahan berbahaya. Analisis
dan kajian formatif dilakukan untuk menyusun intervensi kegiatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat sekaligus menentukan metode dan media komunikasi yang
sesuai. Forum komunikasi dilakukan dengan pihak perusahaan industri bersama seluruh
jajaran pemerintah dan perwakilan masyarakat untuk menyepakati pentingnya dilakukan
MoU. Advokasi dilakukan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Forum CSR
kepada para penentu kebijakan di perusahaan industri. Hasilnya di tahun 2017 telah
dilakukan penandatangan MoU antara Dinas Kesehatan Cilegon dengan dua perusahaan
yaitu PT. Indofero dan PT. Chandra Asri. Kegiatan CSR berlanjut dalam mendukung Germas
dengan pencanangan oleh Walikota Cilegon dan Kampanye Germas oleh seluruh lintas sektor
terkait dan masyarakat seluruh kegiatan difasilitasi oleh PT. Chandra Asri. Kegiatan lainnya
adalah Sosialisasi Germas di tingkat kecamatan Ciwandan oleh PT. Indocement dan
pembangunan 2 Posyandu oleh PT. Asahimas walaupun belum ada MoU dengan Dinas
Kesehatan Cilegon.
Pemberdayaan masyarakat berbasis HIA dapat mengendalikan dampak kesehatan
masyarakat yang hidup di lingkungan industri yang didorong dengan adanya kesepakatan
kerjasama membuat upaya preventif dan promotif dalam program CSR. Dapat direplikasi di
wilayah provinsi dan kabupaten/kota lain dengan lingkungan banyaknya perusahan industri
menjadi wilayah pemukiman penduduk juga.
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Kata kunci: HIA, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat

LATAR BELAKANG
Selain faktor perilaku maka faktor lingkungan dapat memberikan dampak pada kesehatan
masyarakat. Penilaian dampak kesehatan (Health Impact Assesment/HIA) dapat dijadikan “tools”
membuat suatu kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. WHO mendukung alat dan inisiatif
di HIA untuk secara dinamis meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di seluruh sektor. HIA dapat
membantu pengambil keputusan membuat pilihan alternatif dan perbaikan untuk mencegah
penyakit/cidera serta secara aktif mempromosikan kesehatan di semua sektor.
Sektor industri misalnya merupakan faktor utama dalam kecelakaan akibat kerja,
pencemaran air, polusi udara dan kebisingan. Namun "kebijakan industri yang sehat" dapat
membantu mengurangi risiko ini, serta memberdayakan masyarakat sadar tinggal dan hidup sehat
di daerah industri, seperti masyarakat harus menggunakan masker pada saat pabrik kimia
membuang limbah pabrik ke udara bebas, sehingga tidak menghirup partikel debu sebagai dampak
dari buangan pabrik. Pabrik harus rutin berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat
khususnya desa dan kelurahan serta kecamatan agar mengeluarkan kebijakan memperingatkan
masyarakat pada saat-saat pembuangan limbah. Selain itu Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan
dari perusahaan industri perlu dioptimalkan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang
terdampak dari adanya kegiatan industri di lingkungannya sesuai dengan amanah Undang-undang
yang mengatur dan kegiatan yang dilakukan sebaiknya merupakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat agar tahu, mau dan mampu melaksanakan hidup sehat walaupun hidup dan tinggal di
wilayah yang lingkungannya berisiko tinggi bagi timbulnya dampak masalah kesehatan.
Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki perusahaan industri terbanyak jumlah dan
jenisnya di Indonesia. Tujuh puluh persen jumlah perusahaan dengan jenis industri kimia dan bahan
berbahaya berada di Banten. Kota Cilegon menjadi tempat berdirinya pabrik-pabrik tersebut dan
yang terbanyak berada di hampir setiap kelurahannya di Kecamatan Ciwandan dan dampak masalah
kesehatan masyarakat sering terjadi. Dari Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Cilegon
Tahun 2015 menunjukan bahwa status pengaduan masyarakat terkait dengan masalah/gangguan
yang dialami masyarakat yang terbanyak bersumber dari Kecamatan Ciwandan, ada 12 (dua belas)
pengaduan dari 33 (tiga puluh tiga) pengaduan (dari berbagai kecamatan di Kota Cilegon).
Perusahaan industri bahan kimia berbahaya, industri semen dan batubara, industri mesin dan
logam, industri gula rafinasi, dll. Mengembangkan promosi kesehatan berdasarkan Health Impact
Assesment (HIA) dilaksanakan dari tahun 2015-2017.
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TUJUAN
Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berperilaku
sehat dan dapat tinggal di lingkungan industri sehat, mendorong pemerintah Kota Cilegon lebih
tanggap terhadap komitmen perusahaan industri melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungannya serta komitmen pemerintah daerah dapat menerbitkan kebijakan publik
berwawasan kesehatan.

METODE
Penggalangan komitmen dengan lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi, mengawali
kegiatan HIA. Penjelasan manfaat dan pentingnya HIA sebagai Kajian Dampak Lingkungan yang
hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
serta evaluasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. HIA diintegrasikan dengan situasi
dan kondisi perilaku kesehatan masyarakat di wilayah provinsi yang terdampak dari kesehatan
lingkungan di Provinsi Banten. Dari pertemuan ini didapat data-data kualitatif, kuantitatif dan data
sekunder lainnya yang diperlukan untuk mendukung HIA. Rekomendasi wilayah yang akan
diintervensi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis HIA mengarah
pada dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah industri.
Perusahaan industri terbanyak sejumlah 15 perusahaan dengan jenis perusahaan industri bahan
kimia berbahaya, industri semen dan batubara, industri mesin dan logam, industri gula rafinasi, dll
lokasinya berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat berada di wilayah Kota Cilegon,
Kecamatan Ciwandan.
Penggalangan komitmen dengan lintas sektor dilaksanakan untuk mereview upaya yang telah
dilakukan oleh seluruh lintas sektor terkait seperti BPLH Kota, BPMD Kota, Kepolisian Kota,
organisasi kemasyarakatan/TP-PKK, LSM Rumah Hijau, Forum CSR Kota Cilegon, dalam memantau
dampak lingkungan dan kesehatan yang terjadi sebagai akibat dari keberadaan perusahaan dan
industri yang produktif sehingga mengeluarkan limbah/buangan yang berpotensi merubah bahkan
dapat merusak lingkungan (informasi BPLH provinsi) dan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang tinggal disekitar pabrik.
Pertemuan berikutnya berbentuk forum komunikasi yang terdiri dari petugas kesehatan,
petugas lintas sektor terkait dan pihak perusahaan industri yang berlokasi di Kecamatan Ciwandan
untuk menyampaikan pelaksanaan HIA. Forum komunikasi dilakukan dengan pihak perusahaan
industri bersama seluruh jajaran pemerintah dan perwakilan masyarakat untuk menyepakati
pentingnya dilakukan MoU. Dalam forum disepakati HIA dilaksanakan agar komitmen bersama antar
jajaran pemerintahan Kota Cilegon, Forum CSR Kota, organisasi kemasyarakatan/LSM dan pihak
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perusahaan industri dapat menyusun ruang lingkup kegiatan preventif promotif dalam program
kegiatan CSR. Penilaian dampak kesehatan (HIA) dilakukan dengan metode kuantitatif (data
sekunder), kualitatif dan partisipatif di 4 Kelurahan; Kubang Sari, Gunung Sugih, Randakari dan
Kepuh yang dimodifikasi dengan Survey Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
Melibatkan perwakilan masyarakat yaitu Kader: Karang Taruna, PKK, MUI, Posyandu, UPTD Badan
KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), jajaran kelurahan/RW/RT bekerjasama dengan
Puskesmas yang berperan sebagai fasilitator.

HASIL
Dari hasil HIA diketahui masih banyak masyarakat yang mengeluhkan merasa pusing dan
mual setelah menghirup bau/aromatik yang berasal dari buangan gas industri. Selain itu debu
“posco” berbentuk gram (seperti partikel besi warna silver) yang mengganggu pernafasan dan kulit,
kebisingan dari mesin pemotong kayu dan debu kayu yang juga mengakibatkan gatal pada kulit serta
mengganggu kebersihan rumah. Walaupun masyarakat memahami banyaknya debu di lingkungan
tinggalnya namun jarang sekali menggunakan masker kecuali jika anak naik motor saja. Belum
optimalnya pemberitahuan/ penyebarluasan informasi tentang bahaya dampak hidup di lingkungan
industri kimia dan bahan berbahaya merupakan hal lain yang menjadi hasil kajian dampak kesehatan
masyarakat yang tinggal dilingkungan perusahaan industri. Surat Edaran dari kecamatan/kelurahan
tidak pernah ada, Surat Himbauan (pernah ada dari RT/RW) mengenai informasi dari PT. Chandra
Asri tentang pembuangan gas. Namun tidak pernah menjelaskan apa tindakan yang akan dilakukan
masyarkat agar tidak mendapatkan dampak dari buangan gas tersebut. Tempat masyarakat tinggal
dan lingkungan hidupnya di lokasi berdiri serta berproduksinya PT. Jawa Manis Rafinasi di Kelurahan
Randakari, di Kelurahan Kepuh terdapat PT. Indo Fero dan PT Indocement. Kelurahan Kubang Sari
terdapat PT. Krakatau Posco serta di Kelurahan Gunung Sugih ada PT. Asahimas dan PT Chandra Asri.
Menanam pohon sendiri telah dilakukan tetapi bukan sebagai upaya penahan debu dari industri
tetapi untuk diambil hasilnya (buah). Informasi kesehatan didapatkan dari Puskesmas,
kecamatan/kelurahan, media televisi dan radio, papan reklame, pamflet namun tidak spesifik
mengenai dampak kesehatan tinggal di lingkungan perusahaan industri.
Analisis dan kajian formatif dilakukan untuk menyusun rencana intervensi kegiatan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menentukan metode dan media komunikasi
yang sesuai. Pemberdayaan masyarakat berbasis HIA adalah proses memposisikan masyarakat
berperan besar dalam pengambilan keputusan, membuat pilihan alternatif perbaikan dan
menetapan

kegiatan/tindakan

untuk

mencagah

penyakit/cedera/

bencana

serta

aktif

mempromosikan kesehatan berdasarkan penilaian dampak kesehatan yang terjadi karena adanya
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suatu kebijakan, rencana dan proyek-proyek di sektor ekonomi. Rencana kegiatan dapat dijadikan
ruang lingkup dalam Program CSR yang disesuaikan berdasarkan sumber daya dan potensi
masyarakat. Berbagai kelompok potensial yang dapat diharapkan mendukung kegiatan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, seperti: Karang Taruna dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat menanam pohon, melakukan pelatihan penghijauan dengan penanaman, perawatan
dan penjualan bibit tanaman dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya debu,
bau dan polusi lainnya. TP-PKK dapat melakukan orientasi oleh kader kepada masyarakat tentang
bahaya industri terhadap kesehatan masyarakat dan menyadarkan masyarakat untuk segera
melaporkan kejadian-kejadian yang timbul akibat bahaya industri dengan membuat catatan warga
(melalui pelatihan Kelompok Dasawisma). MUI dapat menyampaikan informasi tentang bahaya
industri terhadap kesehatan melalui Khotbah Jumat, Pengajian-pengajian di Majelis Taklim. Forum
Industri dapat memediasi pihak industri dengan masyarakat terkait timbulnya bahaya/dampak
kesehatan terhadap masyarakat sebagai akibat dari buangan limbah industri. Jajaran Kelurahan
dapat melakukan pertemuan rutin/ koordinasi dengan pihak industri dalam pengendalian
lingkungan industri termasuk yang berdampak kesehatan dan eningkatkan kerjasama Tim Pokjanal
Kelurahan Siaga Aktif sebagai penyampai data dan informasi terkait kesehatan lingkungan, bencana
dan kegawatdaruratan melalui Forum komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Puskesmas dapat
melaksanakan STBM dan pemberdayaan masyarakat berbasis HIA untuk program prioritas di
Puskesmas: KIA, Gizi, Kesling, Bencana dan kegawatdaruratan. HIA dapat menjadi dasar bagi
perusahaan industri menyusun Program CSR yang tepat tujuan dan sasaran dengan ruang lingkup
kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Penyajian Hasil HIA dari 4 kelurahan, Kecamatan Ciwandan disampaikan dalam forum
diskusi demikian juga Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis HIA kepada lintas
program, lintas sektor dan perusahaan industri yang pabriknya berlokasi di keempat kelurahan
tersebut. Dalam forum diskusi disepakati tindak lanjut untuk menyusun kerjasama/MoU antara
Dinas Kesehatan dengan perusahaan industri. Advokasi dilakukan oleh perwakilan Dinas Kesehatan
Kota Cilegon dan Forum CSR kepada para penentu kebijakan di perusahaan industri PT. Chandra
Asri, PT. Asahimas Chemical dan PT. Pertamina Tanjung Sekong.
Upaya promosi kesehatan berbasis HIA yang dilakukan dengan berbagai langkah kegiatan,
pada tahun 2017 telah diselenggarakan penandatangan MoU antara Dinas Kesehatan Kota Cilegon
dengan dua perusahaan yaitu PT. Indofero dan PT. Chandra Asri, disaksikan Direktur Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes RI. Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian
Kerjasama merupakan Peningkatan Kapasitas Promosi Kesehatan melalui HIA dan merupakan
Program CSR. Kegiatan dimaksud selanjutnya merupakan kegiatan yang mendukung Germas.
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Dicanangkan oleh Walikota Cilegon dan pelaksanaan Kampanye Germas oleh seluruh lintas sektor
terkait serta masyarakat berperan serta dalam melaksanakan Germas. Seluruh kegiatan difasilitasi
oleh PT. Chandra Asri. Kegiatan lainnya adalah Sosialisasi Germas di tingkat kecamatan Ciwandan
oleh PT. Indocement dan pembangunan 2 Posyandu oleh PT. Asahimas walaupun MoU dengan Dinas
Kesehatan Cilegon masih belum dilaksanakan.

SIMPULAN
HIA penting dilakukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan karena merupakan
sarana menilai dampak kesehatan dari kebijakan, rencana dan proyek-proyek di sektor ekonomi
yang beragam. Pemberdayaan masyarakat berbasis HIA dapat mengendalikan dampak kesehatan
masyarakat yang hidup di lingkungan industri yang didorong dengan adanya kesepakatan kerjasama
membuat upaya preventif dan promotif dalam Program CSR.

REKOMENDASI
Pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis HIA dapat
direplikasi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota lain dengan lingkungan yang banyak terdapat
perusahan industri dan menjadi wilayah pemukiman penduduk juga.
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TOPIK 4 : PROMOSI KESEHATAN DALAM MENCEGAH
PENYAKIT MENULAR BAIK UANG TERLUPAKAN MAUPUN
YANG KEMBALI MUNCUL
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ABSTRAK
Tuberkulosis (TB) paru menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat global dan
nasional yang ditetapkan dalam kebijakan SDGs 2015-2030. Upaya preventif, promotif,
kuratif, dan rehabilitatif telah dilakukan namun angka penemuan kasus baru dan putus obat
meningkat setiap tahun. Jumlah kasus TB paru di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis
tahun 2015 sebanyak 83 kasus dan 2 orang meninggal dunia. Hal ini disebabkan oleh
pemahaman keluarga dan masyarakat tentang penularan penyakit belum dapat
memampukan klien dalam beradaptasi dan mengelola penyakit. Perawat di masyarakat
sebagai lini terdepan pelayanan kesehatan TB paru perlu berinovasi dalam pemberian
intervensi keperawatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi kelompok klien
TB paru terhadap penyakit dan menurunkan risiko penularan melalui pemberian asuhan
keperawatan berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai strategi intervensi.
Pemberian asuhan keperawatan diberikan berdasar pada kerangka pikir yang merupakan
paduan Community as Partner dan Roy Adaptation Model. Tahapannya terdiri dari
pengkajian, analisis prioritas masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan
evaluasi. Penentuan diagnosis keperawatan berdasarkan NANDA dan penyusunan intervensi
berdasarkan NOC NIC. Implementasi kegiatan didasarkan pada pencegahan primer,
sekunder, dan tersier. Evaluasi didasarkan pada Donadebian Model terdiri dari struktur,
proses, dan hasil.
Paket CERMAT (Cerdas Melawan TB Paru) terdiri dari edukasi kesehatan, terapi
kelompok, dan latihan fisik. Materi edukasi kesehatan meliputi pengenalan penyakit,
manajemen batuk, dan cuci tangan benar. Media yang digunakan power point, video, dan
poster. Terapi kelompok terdiri dari senam otak, jaring pendapat, permainan harapan
kekuatan, dan berbagi pengalaman. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kelurahan Curug
Kecamatan Cimanggis Kota Depok pada tanggal 6, 8, dan 14 Desember 2016. Kegiatan ini
diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari 6 klien TB paru yang sedang menjalani pengobatan, 2
klien TB paru yang telah selesai pengobatan, 6 PMO, dan 6 kader kesehatan. Jumlah peserta
yang memiliki pengetahuan baik tentang penyakit TB paru meningkat dari 63,63% menjadi
72,72%. Sikap baik meningkat dari 36,36% menjadi 63,63%. Mekanisme koping adaptif
meningkat dari 58,3% menjadi 60%. Dukungan keluarga baik meningkat dari 58,3% menjadi
60%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan,
sikap, mekanisme koping, dan dukungan keluarga.
Penanggung jawab program TB paru di puskesmas dapat mengaplikasikan paket
intervensi CERMAT melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang terdiri dari edukasi
kesehatan, terapi kelompok, dan latihan fisik sesuai dengan kebutuhan. Kelompok
pendukung TB paru yang mencakup keluarga, masyarakat, kader kesehatan, dan lembaga
swadaya masyarakat di masing-masing kelurahan dapat dibentuk sebagai perpanjangan
tangan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap klien TB paru. Advokasi ke
pemerintah setempat juga perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan material dalam
pelaksanaan kegiatan dan pengakuan terhadap kelompok pendukung TB paru.
Kata kunci: CERMAT, TB paru, keperawatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat
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LATAR BELAKANG
Tuberkulosis (TB) paru masih menjadi ancaman bagi masyarakat nasional dan global
meskipun OAT dan vaksin BCG telah diberikan. Pengendalian penyakit TB paru ditetapkan dalam
SDGs 2015-2030 dengan target menurunkan morbiditas dan mortalitas. Upaya penanggulangan TB
paru menjadi prioritas masalah karena tren peningkatan jumlah kasus baru terjadi setiap tahunnya
terutama di negara berkembang. WHO menetapkan TB paru sebagai kedaruratan global
kemanusiaan.
TB paru merupakan penyakit infeksi menular pada paru-paru disebabkan oleh
mycobacterium tuberculosis. Perubahan fisik yang terjadi pada klien TB paru yaitu batuk berdahak
> 2 minggu, demam > 1 minggu, sesak nafas, nyeri dada, kehilangan nafsu makan dan berat badan,
nyeri otot, dan berkeringat pada malam hari.(13) Klien TB paru mengalami perubahan psikologis
seperti malu, merasa bersalah, menarik diri, bosan, kurang motivasi, tidak percaya diri, sedih, dan
takut penyakitnya tidak sembuh.(6)
WHO melaporkan terdapat 10,4 juta kasus TB paru dan 1,2 juta orang diantaranya
meninggal dunia tahun 2015. Sebanyak 330.910 kasus terdapat di Indonesia tahun 2015 meningkat
1,96% dari tahun sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TB paru terbesar
di dunia.(8) Jumlah kasus TB paru di Jawa Barat tahun 2015 sebanyak 59.446 kasus (38%) merupakan
wilayah dengan kasus TB paru tertinggi di Indonesia.(2)
Angka penemuan kasus TB paru di Kota Depok tahun 2015 sebanyak 1.996 kasus dengan
angka kesembuhan hanya mencapai 85,83% dan keberhasilan pengobatan 93,89%.(2)(4) Jumlah kasus
TB paru di Kelurahan Curug tahun 2015 sebanyak 83 kasus dengan 19 kasus merupakan BTA (+) dan
2 orang diantaranya meninggal dunia.(10)
Beban permasalahan TB paru meningkat disebabkan tingkat ekonomi masyarakat rendah,
sanitasi lingkungan buruk, kebutuhan pangan tidak terpenuhi, pengangguran, tingkat pendidikan
dan pendapatan rendah, kebiasaan merokok, dan penyakit lainnya seperti diabetes mellitus dan HIV
AIDS. Berdasarkan hal tersebut, klien TB paru termasuk dalam kategori kelompok rentan.(12)
Klien TB paru memiliki kerentanan terhadap sumber stress yang dapat mempengaruhi
status kesehatan ditandai dengan menurunnya kualitas hidup, meningkatnya morbiditas dan
mortalitas. Sebagian besar klien TB paru termasuk dalam kategori usia produktif sehingga diprediksi
kehilangan waktu kerja rata-rata 3-4 bulan dan 20-30% pendapatan tahunan. Masalah yang dialami
klien TB paru tersebut berdampak pada keluarga, masyarakat, dan Negara.(9)
Dampak yang dirasakan keluarga dan masyarakat yaitu beban psikologis dan meningkatnya
risiko penularan TB paru sehingga mempengaruhi status kesehatan keluarga dan masyarakat.
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Pemerintah harus mengalokasikan dana khusus untuk program pengendalian TB paru dengan
melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan TB paru baik di fasyankes. Perawat di masyarakat yang
berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, pendidik, peneliti, koordinator, advokator, dan
manajer kasus harus mampu menjawab tantangan permasalahan kesehatan TB paru melalui upaya
pemberdayaan, advokasi, dan jejaring.
Salah satu intervensi keperawatan komunitas yang dapat dilakukan yaitu pembentukan
kelompok pendukung TB paru melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Kelompok
pendukung ini menjadi perpanjangan tangan puskemas yang akan mendampingi klien TB paru
selama pengobatan sehingga klien TB paru mampu beradaptasi dan mengelola penyakitnya.
Kemampuan adaptasi dan pengelolaan penyakit akan meminimalisir kemungkinan putus obat dan
risiko penularan penyakit. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kelompok pendukung TB paru
antara lain edukasi kesehatan, terapi kelompok, dan latihan fisik.
TUJUAN
Meningkatkan kemampuan adaptasi klien TB paru terhadap penyakit dan menurunkan
risiko penularan melalui asuhan keperawatan komunitas berbasis keluarga dan masyarakat dengan
pendekatan integrasi model Community as Partner dan The Roy Adaptation Model.
METODE ATAU STRATEGI
Pengkajian keperawatan komunitas didasarkan pada kerangka konsep model Community as
Partner(1) dan The Roy Adaptation Model.(11) Partisipan merupakan seluruh klien TB paru usia
dewasa. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner, pedoman wawancara, dan observasi.
Diagnosis keperawatan berdasarkan NANDA-I yaitu ketidakefektifan koping dan perilaku
kesehatan cenderung beresiko pada kelompok klien TB paru usia dewasa di Kelurahan Curug
Kecamatan Cimanggis Kota Depok.(7)
Intervensi paket CERMAT yang terdiri dari edukasi kesehatan, terapi kelompok, dan latihan
yoga pernafasan merupakan pengembangan intervensi keperawatan berdasarkan Nursing
Intervention Classification (NIC).(3) Intervensi ini telah dilaksanakan di Kelurahan Curug Kecamatan
Cimanggis Kota Depok pada tanggal 6,8,14 Desember 2016. Materi edukasi kesehatan terdiri dari
pengenalan penyakit, manajemen batuk dan dahak, cuci tangan benar. Media yang digunakan
power point, video, dan poster. Terapi kelompok terdiri dari senam otak, jaring pendapat,
permainan dinamika kelompok, dan berbagi pengalaman. Jumlah partisipan sebanyak 20 orang
terdiri dari 6 klien TB paru yang sedang menjalani pengobatan, 2 klien TB paru yang selesai
pengobatan, 6 PMO, dan 6 kader kesehatan. Partisipan mengisi kuesioner sebelum dan setelah
intervensi.
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Model evaluasi yang digunakan yaitu donabedian model terdiri dari evaluasi struktur,
proses, dan hasil.(5)

HASIL
1. Pengkajian karakteristik
Berdasarkan hasil pengkajian karakteristik didapatkan mayoritas (81,8%) jenis kelamin klien
TB paru usia dewasa adalah laki-laki. Seluruhnya (100%) beragama Islam. Mayoritas suku Betawi
(63,62%). Setengahnya tidak bekerja (54,5%). Mayoritas pendapatan < UMR (90,9%). Setengahnya
tamat SMA (45,4%).

2. Pengkajian statistik vital
Berdasarkan pengkajian statistik vital, Setengahnya mengeluh batuk berdahak (45,4%).
Mayoritas menjalani pengobatan tahap lanjutan 3-6 bulan (63,6%). Hampir seluruhnya BTA (+) dan
rontgen kesan TB paru (+) (90,9%).

3. Pengkajian subsistem komunitas
Hasil pengkajian subsistem komunitas, mayoritas (72,7%) memiliki lingkungan fisik rumah
tidak memenuhi syarat sehat dan sudah memanfaatkan puskesmas. Setengahnya (45,5%) memiliki
jarak rumah ke fasyankes < 1 km. Hampir seluruhnya (90,9%) memiliki JKN. Setengahnya (45,5%)
mengkonsumsi obat tradisional. Seluruhnya telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Setengahnya
(45,4%) menggunakan kendaraan pribadi ketika berobat ke fasyankes.

4. Tingkat pengetahuan dan sikap
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Grafik 1. Distribusi frekuensi pengetahuan dan sikap (n=12)
Berdasarkan grafik 1, terjadi peningkatan pengetahuan baik dari 63,63% menjadi 72,72%
dan sikap baik dari 36,36% menjadi 63,63% setelah diberikan edukasi kesehatan tentang penyakit
TB Paru.
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5. Tingkat mekanisme koping dan dukungan
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Grafik 2. Distribusi frekuensi mekanisme koping dan dukungan (n=12)
Berdasarkan grafik 2, terjadi peningkatan mekanisme koping adaptif dari 58,3% menjadi
60% dan peningkatan dukungan keluarga baik dari 58,3% menjadi 60% setelah diberikan terapi
kelompok dan latihan yoga relaksasi.

PEMBAHASAN
Pengkajian keperawatan komunitas berdasarkan model Community as Partner memandang
memandang masyarakat sebagai mitra terdiri dari anggota masyarakat yang dipengaruhi subsistem
dan proses keperawatan.(1) Pengkajian dilakukan melalui winshield survey berpedoman pada inti
komunitas terdiri dari demografi (jenis kelamin, agama, suku, pekerjaan, pendapatan, pendidikan)
dan statistik vital (keluhan, pengobatan, dan hasil pemeriksaan) serta subsistem komunitas
(lingkungan fisik rumah, pemanfaatan fasyankes, sosial, transportasi).
The Roy Adaptation Model menjelaskan sistem adaptasi manusia mempengaruhi tindakan
individu dalam mencapai tujuan tertentu. Pengkajian pada model ini terdiri dari input (stimulus) dan
output (respon adaptasi) yang dipengaruhi oleh mekanisme koping, fungsi fisiologis, konsep diri,
fungsi peran, dan interdependensi.(11) Stimulus berupa pengetahuan, sikap, perilaku, mekanisme
koping, dan dukungan.
Hasil pengkajian integrasi kedua model tersebut menjadi acuan dalam menentukan
diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan menjadi dasar untuk menentukan tujuan dan
luaran.(7) Diagnosis yang muncul yaitu ketidakefektifan koping dan perilaku kesehatan cenderung
beresiko pada kelompok klien TB paru usia dewasa di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota
Depok sesuai dengan NANDA-I.
Intervensi keperawatan terdiri dari tahapan defining, analyzing, choosing, dan mapping.(5)
Intervensi keperawatan Paket CERMAT merupakan pengembangan NIC(3) dalam bentuk edukasi
kesehatan, terapi kelompok, dan latihan fisik. Intervensi tersebut fokus pada pencegahan primer,
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sekunder, dan tersier dengan luaran meningkatkan adaptasi dan pencegahan penularan sesuai
dengan NOC. Strategi yang digunakan yaitu pemberdayaan keluarga dan masyarakat, negosiasi
dengan kader kesehatan dan RW, advokasi kepada kelurahan dan puskesmas, bermitra dengan
pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa keberlanjutan program
dapat terjamin.
Evaluasi didasarkan pada Donadebian Model mencakup struktur, proses, dan hasil. Evalusi
struktur yaitu penentuan tempat kegiatan harus lebih memadai. Evalusi proses yaitu beberapa
partisipan perlu dibantu dalam mengisi kuesioner dan didampingi selama kegiatan. Evaluasi hasil
didapatkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap baik setelah diberikan edukasi
kesehatan tentang penyakit TB Paru. Selain itu juga terjadi peningkatan mekanisme koping adaptif
dan dukungan keluarga baik dari setelah diberikan terapi kelompok dan latihan yoga relaksasi.
SIMPULAN
Paket CERMAT terdiri dari edukasi kesehatan, terapi kelompok, dan latihan fisik merupakan
modifikasi dan inovasi intervensi keperawatan berbasis keluarga dan masyarakat dapat
meningkatkan pengetahuan, sikap, mekanisme koping, dan dukungan keluarga.
REKOMENDASI
Penanggung jawab program TB paru di puskesmas dapat mengaplikasikan intervensi
keperawatan Paket CERMAT yang terdiri dari edukasi kesehatan, terapi kelompok, dan latihan fisik
sesuai dengan kebutuhan. Kelompok pendukung TB paru yang terdiri dari keluarga, masyarakat,
kader kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat di masing-masing kelurahan dapat dibentuk
sebagai perpanjangan tangan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap klien TB paru.
Advokasi ke pemerintah setempat juga perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan material
dalam pelaksanaan kegiatan dan pengakuan terhadap kelompok pendukung TB paru.
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ABSTRAK
Tuberkulosis (Tb) merupakan salah satu penyakit menular dan mematikan yang
mengancam kesehatan masyarakat di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia menduduki
peringkat kedua dunia dan TB menjadi penyebab kematian nomor dua di Indonesia. Secara
nasional, Jawa Timur juga menduduki peringkat ke dua dengan jumlah kasus TB dan
Kabupaten Jember menjadi dua terbesar kasus TB terbanyak seJawa Timur. Di Jember
tercatat > 3.000 kasus Tb baru pertahun dan 80% diantaranya adalah Tb BTA positif.(4) Hal ini
diperparah dengan peningkatan kasus penderita Tb kebal obat dari 6 orang tahun 2014
menjadi 137 orang dan 2 kasus Tb XDR (eTb Manager Indonesia Triwulan II 2017). Hasil Survei
Cepat Tim UKM dan Litbang RSP Jember, di Kecamatan Pakusari diketahui masyarakat yang
terdiagnosis Tb selama satu tahun sebesar 7% atau 10 x lebih besar dari standar nasional.
Angka putus berobat pada pasien TB BTA Positif sebesar 32,6%
Berdasarkan masalah diatas, RS Paru Jember melalui inovasi ini bertujuan untuk
menyelenggarakan upaya pengendalian TB berbasis masyarakat demi membebaskan
Kecamatan Pakusari dari penyakit TB. Inovasi ini merupakan salah satu upaya penguatan
strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) dan TOSS TB yang dimulai dari
membangun kemandirian masyarakat ditingkat kecamatan melaksanakan upaya
pengendalian TB secara bersama-sama.
Strategi yang dipakai dengan menggunakan prinsip 3R yaitu Revolusi Paradigma,
Revolusi Penemuan Kasus (massive case finding) dan Revolusi Pengobatan. Indikator
keberhasilan inovasi yaitu;1) Peningkatan Penemuan Kasus dan perilaku berobat Obat Anti
Tuberkulosis (OAT), 2) Penurunan Angka Putus Berobat (dropout), 3) Peningkatan Angka
Keberhasilan Pengobatan.
Pakusari Merdeka Tb dilaksanakan sebagai langka yang strategis dan inovatif
menggunakan pendekatan holistik melalui prinsip 3 Revolusi: a) Revolusi paradigma bahwa
pemberantasan Tb merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat, instansi
kesehatan, pemerhati kesehatan, dan stakeholder. Media promosi kesehatan demi
mewujudkan komitmen bersama dilambangkan melalui Lokakarya Kecamatan “Panjat
Pinang TB”; b) Revolusi metode penemuan terduga Tb secara passive case finding menjadi
massive case finding. Yaitu dengan melibatkan pemerhati kesehatan dan kader kesehatan
sebagai Pengelola Kasus Tb (PEKA Tb); Penegakan diagnosis baru dengan Mobile X Ray dan
Tim RSP Jember dengan mampu menjangkau langsung ke desa-dea dan memberikan akses
pemeriksaan kesehatan berkualitas; c) Revolusi Konsep Pengobatan dilakukan melalui
pendampingan pasien dan keluarga oleh PEKA TB terlatih, pemberian suplemen ikan gabus
dan kamar sehat dengan GeJaLa (genteng kaca, Jendela terpasang, Lantai keras) untuk
memutus mata rantai penularan. Keberhasilan inovasi ini secara statistik, ditunjukkan
dengan terjadinya trend peningkatan penemuan penderita Tb di Pakusari sebesar 85% pada
tahun 2016, kemauan berobat OAT 96%, Angka Keberhasilan Pengobatan mencapai 95 % (9),
pengetahuan masyarakat meningkat sebesar 80%, Angka putus berobat turun dari 20%
menjadi 1,2 % (sesuai indikator nasional yaitu < 5 %) dan peningkatan konversi pengobatan
dalam waktu < 2 bulan meningkat 34,5%.
Penerapan Inovasi Program Pakusari Merdeka Tb perlu diadobsi dan direplikasi di
daerah/kecamatan lain demi menuju Indonesia Eliminasi Tb 2035
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LATAR BELAKANG
Tuberkulosis (TB) masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan
dan kematian yang tinggi.(1) Tuberkulosis menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di
banyak negara di dunia. Tahun 1993, World Health Organization (WHO) menyatakan tuberculosis
merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan (global emergency). Laporan WHO tahun 2010
meng-estimasi 9,4 juta kasus baru (137 kasus per 100.000 pen-duduk). Saat ini Indonesia
menempati peringkat kedua dengan kasus Tuberkulosis (TB) terbanyak di dunia. (11) Setiap tahun di
Kabupaten Jember ditemukan kurang lebih 3000 kasus TB baru dan 90% BTA+.
Tahun 2016, target angka insiden kasus TB di Kabupaten Jember sebesar 316/100.000.
Angka ini tentunya meningkat tiga kali lipat dari tahun 2011-2015 yaitu 107/100.000. Padahal
angka cakupan penemuan kasus masih sampai tahun 2016 relatif sama. Sehingga untuk mencapai
target tersebut maka diperlukan revolusi penemuan kasus. Faktor penyebab penemuan penderita
baru TB BTA positif berdasarkan studi pendahuluan dan analisis situasi belum optimal antara lain
paradigma TB merupakan tugas Puskesmas/tenaga kesehatan, CDR menggunakan metode passive
case finding, dukungan sektor pemerintah dalam hal ini Desa dan Kecamatan belim optimal, dan
belum dilakukannya upaya pemberdayaan masyakarat. Secara kompleks dapat dikatakan belum
adanya upaya pengendalian TB yang berbasis masyarakat.
Angka cakupan penemuan kasus di Kecamatan Pakusari tahun 2015 sebesar 61,15%. (4)
Sedangkan cakupan pengobatan pada semua kasus TB yang diobati (case detection rate/CDR)
sebesar 26,39% (sangat rendah). Angka ini masih tergolong rendah sehingga menjadikan tingginya
sumber penular TB di masyarakat. Akibatnya, upaya pengendalian TB menjadi sia-sia. Selain itu,
angka putus berobat pada pasien TB selama 3 tahun terakhir masih cukup tinggi yaitu 6%, 7,2%, dan
5,40% atau melebihi target nasional <5%. (Dinkes Jember, 2015). Keadaan ini menimbulkan
munculnya TB Kebal Obat atau Resisten Obat. Pada tahun 2013, di Jember terdapat 11 orang dan
pada pertengahan tahun 2017 sudah ditemukan lebih dari 200 penderita TB Resisten Obat (eTB
Manager Indonesia per Triwulan II, 2017) artinya terjadi peningkatan kasus lebih dari 11 kali lipat.
Hasil Survei Cepat Tim UKM dan LitBang RSP Jember terhadap 210 KK di Kecamatan Pakusari
diketahui bahwa masyarakat yang terdianosis TB dan terduga TB selama satu tahun masing-masing
sebesar 7% dan 73%. Diantara masyarakat yang menderita TB dan terduga TB memiliki perilaku
batuk/ bersin tidak ditutup dan membuang dahak sembarangan sebesar 93%. Hasil survei juga
menunjukkan sebagian besar penderita TB dan terduga TB memiliki kriteria rumah tidak sehat
sebesar 63%. Selain itu, tingginya diskriminasi dan stigma masyarakat seperti pengasingan dan
pengucilan disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB.
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TUJUAN
Menyelenggarakan upaya pengendalian TB berbasis masyarakat demi membebaskan
Kecamatan Pakusari dari penyakit TB. Indikator keberhasilan inovasi yaitu;
1) Terbentuknya komitmen masyarakat dalam upaya pengendalian TB
2) Peningkatan Penemuan Kasus dan perilaku berobat Obat Anti Tuberkulosis (OAT)
3) Penurunan Angka Putus Berobat (dropout).
4) Peningkatan Angka Keberhasilan Pengobatan.

METODE/STRATEGI
Penelitian ini bersifat explanatory study dengan tujuan menjelaskan pengaruh dan
hubungan antarvari-abel berdasarkan kenyataan empiris dan memberikan penjelasan analisis
kualitatif.(10) Inovasi ini menggunakan prinsip tiga revolusi antara lain Revolusi Paradigma Revolusi
Penemuan Kasus dan Revolusi Pengobatan.
Prinsip Revolusi Paradigma merupakan langkah utama sebagai upaya peningkatan
pemberdayaan masyarakat dengan mengubah cara pandang masyarakat benar tentang penyakit TB.
Kelompok sasaran adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas Pakusari, Camat Pakusari dan seluruh Kepala
Desa. Sedangkan, prinsip revolusi penemuan kasus (case finding) merupakan langkah terpadu dalam
mencari, menemukan dan melaporkan penderita TB dan terduga TB menggunakan pendekatan
massive case finding. Kelompok sasaran kegiatan adalah tenaga kesehatan setempat, kader
kesehatan, petugas kesehatan Puskesmas. Dan prinsip revolusi pengobatan adalah upaya
pengobatan TB yang disertai dengan strategi pengendalian faktor risiko antara lain gizi dan
lingkungan.
Dengan demikian, metode penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan metode
(mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualititatif
dilakukan dengan studi kasus terhadap satuan variabel pada prinsip revolusi paradigma. Sedangkan
penelitian kuantitatif dilakukan melalui instrument dengan kuisoner dan observasi pada analisa data
Angka Penemuan Kasus (CDR/Case Detection Rate) dan angka perilaku berobat Obat Anti
Tuberkulosis (OAT), Angka Putus Berobat (dropout), dan Angka Keberhasilan Pengobatan.
Populasi penelitian adalah 7 desa di Kecamatan Pakusari. Sampel penelitian secara langsung
total populasi. Pengumpulan data studi kasus dilakukan dengan melalui wawancara mendalam,
observasi partisipasi dan dan kajian dokumen. Responden penelitian adalah Camat Pakusari,
petugas program tuberkulosis Puskesmas Pakusari, Kepala desa dan kader kesehatan.
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HASIL
1. Penemuan penderita TB
Inovasi Pakusari Merdeka TB merupakan revolusi penguatan strategi DOTS melalui suatu
pendekatan yang holistik berbasis masyarakat. Keberhasilan inovasi ini secara statistik ditunjukkan
dengan terjadinya trend peningkatan penemuan penderita TB (CDR) di Pakusari sebesar 157 kasus.
Cakupan suspek TB dengan angka penemuan kasus TB yang ternotifikasi 100%. Angka ini jika
dibandingkan dengan insiden rate di Kabupaten Jember yang sebesar 316/100.000, capaian program
inovasi sudah melebihi angka tersebut pada tahun 2016.

2. Perilaku berobat OAT
Angka kemauan berobat OAT sebesar 96% dari total penderita. Keberhasilan lainnya dapat
ditunjukkan dengan Angka Keberhasilan Pengobatan mencapai 95% pada tahun 2016 (Puskesmas
Pakusari, 2017) serta Angka putus berobat turun dari 5,2% menjadi 1,2 % (sesuai indikator nasional
yaitu < 5 %).

Studi Kasus
Dari data studi kasus, diketahui bahwa revolusi paradigma terdiri atas dimensi kognitif,
partisipasi aktif dan kebijakan. Dimensi kognitif meliputi pengetahuan masyarakat menyeluruh
tentang TB dan kepercayaan antar masyarakat. Dimensi partisipasi aktif meliputi keterlibatan
masyarakat dalam upaya penanggulangan TB, dukungan sosial maupun psikis, kerja sama, jejaring
masyarakat, persatuan dan pembentukan sistem tatanan masyarakat dalam struktur dan local
wisdom. Sedangkan dimensi kebijakan meliputi regulasi sistem tatanan kemasyarakatan baik yang
secara tertulis maupun tidak.
“…warga Desa Pakusari memiliki sikap respon cepat dan tanggap jika ada warga yang terkena
tuberculosis akan memberikan dukungan dan akan ikut mengontrol proses pelaksanaan
pengobatan sampai sembuh (informan 5 Desa Pakusari)
“…semua masyarakat sudah tahu dan percaya bahwa penyakit tuberculosis bisa disembuhkan
dengan berobat rutin dan tidak dikucilkan (informan 3 Desa Kertosari)
“…saya selalu mengingatkan dan ikut memberikan motivasi kepada keluarga saya yang sakit
tuberculosis untuk minum obat rutin, menggunakan masker, tidak membuang dahak yang benar
dan melakukan upaya pencegahan melalui kamar sehat dengan pemasangan genteng kaca
(informan 1 Desa Patemon)
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“….Pemerintah melalui Dinas Kabupaten Jember akan selalu siap memberikan dukungan dalam
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam program penanggulangan
tuberculosis (informan 2 Kabid P2PL Dinkes Jember).
“…saya siapka anggaran untuk pengadaan genteng kaca gratis bagi warga saya yang menderita
Tuberkulosis (Informan 4 Desa Subo).
“…saya sering mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu melaporkan diri jika batuk lebih
dari 2 mingggu berturut-turut ke puskesmas pembantu atau puskesmas pakusari dan memotivasi
bagi penderita untuk jangan takut melapor dan berobat demi kesehatan bersama dalam
bermasyarakat (informan 6 tokoh Agama)
“…saya akan terus menghimbau melalui pertemuan-pertemuan dan kunjungan lapangan ke
masyarakat langsung untuk terus melaporkan bagi tetangga atau keluarganya yang sakit batuk
lebih dari 2 minggu dan segera dibawa ke puskesmas. Dan bagi yang sakit saya akan perintahkan
perangkat kecamatan maupun kader untuk terus memantau dan menjaga pengobatannya supaya
tuntas serta tidak boleh berhenti sendiri (informan 1 Camat Pakusari).
Hasil dari observasi, diketahui bahwa langkah-langkah pelaksanaan inovasi diawali dengan
Lokakarya Mini menggunakan kajian ilmiah dengan melibatkan Dinas Kesehatan Jember, Akademisi
Universitas Jember dan Kecamatan. Kecamatan Pakusari mejadi hasil penentuan wilayah yang
menjadi pilot project pelaksanaan program inovasi. Selanjutnya, dilanjutkan Survei Cepat TB
menggunakan standar acuan WHO dengan jumlah sample sebesar 210 KK di 7 Desa Kecamatan
Pakusari. Selanjutnya program inovasi dijalankan menggunakan tiga prinsip revolusi yang dilakukan
secara bertahap dan berurutan antara lain;
a.

Revolusi Paradigma
Pada tahap ini, inovasi telah mampu membentuk paradigma baru dimasyarakat melalui

upaya Lokakarya Kecamatan menggunakan media promosi “Panjat Pinang”. Media promosi ini
mampu memberikan pemahaman yang efektif kepada masyarakat bahwa penanggulangan TB
merupakan tanggungjawab bersama. Disimulasikan juga, setiap Desa melakukan Musaywarah
Masyarakat Desa (MMD) dan membentuk tim kecil penanggulangan TB yang terdiri dari Perangkat
desa, Kader, tokoh agama, masyarakat biasa, petugas Poskesdes dan secara langsung dikomando
oleh Kepala Desa. Dari lokakarya ini, masyarakat menyadari bahwa melalui tim kecil yang mereka
bentuk oleh tiap desa akan mampu menjadi suatu strategi ampuh untuk bangkit melawan TB. Hal
ini tentu akan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang membangun kemandirian dan
bersinergi bangkit melawan tuberkulosis.
Keberhasilan inovasi ini terbentuknya Pengelola Kasus TB (PEKA-TB) yang merupakan tenaga
kesehatan yang professional dan terlatih dari sarjana/ diploma kesehatan yang berasal dari pakusari
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dan kecamatan terdekat lainnya. Kedua, terbentuknya komitmen berantas TB melalui Lokakarya dan
Musyawarah Kecamatan, terbentuknya Tim Pelayanan Mobil Unit (TMU), terbentuknya citizen
charter Kecamatan Pakusari TB yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama,
terbentuknya Perhimpunan Pemerhati Tuberkulosis Indonesia cabang Jember, Forum Pakusari
Sehat dan terbentuknya dukungan stakeholder terkait diantaranya Mou Kerjasama RS Paru Jember
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Paguyuban SEKAWAN’s TB dan ‘Aisyiyah Jember.
Terbentuknya komitmen bersama ini dalam memberantas TB dapat memberikan dukungan
dan pengendalian stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita TB. Sehingga penderita
TB secara nyata mendapat dukungan secara psikis yang akan berdampak terdahap keberhasilan
pengobatan. Komitmen bersama yang terbentuk meliputi elemen antara lain Dinas Kesehatan,
Puskesmas Pakusari, Camat Pakusari dan seluruh Kepala Desa.
b. Revolusi Penemuan Kasus
Prinsip Revolusi penemuan kasus (case finding) menggunakan konsep Massive case finding
yaitu melibatkan semua pihak baik petugas puskesmas, perangkat desa, akademisi, mahasiswa,
kader maupun masyarakat. Inovasi ini mampu membentuk tokoh kunci dalam upaya peningkatan
penemuan kasus TB antara lain a) Terbentuknya Tim Pengelola Kasus TB (PEKA TB) yang profesional
dan terlatih. PEKA TB berasal dari tenaga perawat/bidan/sarjana kesehatan yang berasal dari
masyarakat Pakusari dan wilayah terdekat Pakusari yang dilatih. Tugas dan fungsi PEKA TB yaitu
melakukan kegiatan pendampingan/ pengwasan, pembinaan, surverilan, pelacakan dan pemberian
Konseling Informasi Edukasi (KIE) kepada penderita, keluarga dan masyarakat. b) Tim
Pemberantasan TB Tingkat Kecamatan (camat, dokter, pengelola program TB, petugas
laboratorium, Pustu dan Polindes) dan Forum Pakusari Sehat yang secara terus-menerus melakukan
upaya penanggulangan TB.
c. Revolusi Pengobatan
Revolusi pengobatan TB dalam program inovasi ditujukan untuk upaya penguatan berobat
tuntas dan upaya pengendalian faktor risiko. Hasilnya, a) Semua penderita TB menerima pengobatan
anti TB standar WHO minimal 6 bulan, dan mendapat pendampingan dan pengawasan rutin
penderita TB oleh Pengelola Kasus TB (PEKA TB), petugas Puskesmas, serta Dinas Kesehatan
menjamin ketersediaan obat anti TB berkualitas. b) Penerapan perilaku Hidup bersih dan sehat.
Semua penderita TB menerapkan perilaku pencegahan penularan dengan memakai masker rutin
selama 2 bulan pengobatan fase awal, penerapan etika batuk yang baik dan benar, etika membuag
dahak yang benar, olahraga rutin dan perilaku menjemur bantal, guling dan kasur secara rutin. c)
Adanya Dukungan gizi melalui pemberian suplemen ikan gabus kepada penderita TB. Sehingga
terjadi perbaikan gizi dalam mempercepat konversi BTA dan peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT)
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penderita TB. d) Modifikasi lingkungan, yaitu upaya pencegahan penularan dalam rumah tanggga
dengan pemasangan Genteng kaca, Jendela dan Lantai keras (GeJaLa).

PEMBAHASAN
Keberhasilan penanggulangan tuberkulosis berhubungan erat dengan partisipasi
masyarakat. Terjadi trend peningkatan penemuan penderita TB (CDR) di Pakusari sebesar 157 kasus.
Angka ini jika dibandingkan dengan insiden Rate di Kabupaten Jember yang sebesar 316/100.000,
capaian program inovasi sudah melebihi angka tersebut pada tahun 2016. Selain itu angka kemauan
berobat OAT sebesar 96% dari total penderita. Keberhasilan lainnya dapat ditunjukkan dengan
Angka Keberhasilan Pengobatan mencapai 95% pada tahun 2016.(9) serta Angka putus berobat turun
dari 5,2% menjadi 1,2 % (sesuai indikator nasional yaitu < 5 %).
Dalam penelitian Reviono,dkk (2013), Desa dengan partisipasi tinggi lebih banyak yang
melampaui target CDR ≥ 70% daripada desa dengan partisipasi masyarakat rendah. Partisipasi
masyarakat yang berhubungan dengan penemuan kasus baru BTA positif terdiri dari identifikasi
kebutuhan, menggerakan sumber daya program, dan kepemimpinan.(10) Hal ini juga sesuai dengan
yang diuraikan Notoatmodjo (2005) bahwa kegiatan mencari dukungan sosial melalui tokoh
masyarakat pada dasarnya adalah mensosialisasikan program kesehatan agar masyarakat mau
menerima

dan

mau

berpartisipasi

terhadap

program

tersebut. Sedang pemberdayaan

masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan
meningkatkan kesehatan mereka.(7)
Identifikasi kebutuhan penanggulangan tuberkulosis diawali pada penemuan penderita
tuberkulosis untuk mendeteksi tuberkulosis sedini mungkin. Sebagian besar informan
menyampaikan bahwa PEKA TB yang ditempatkan di desa mereka sangat efektif dan strategis.
Dukungan keterlibatan tenaga professional akan membangun perubahan sistem secara optimal di
masyarakat. Peran PEKA TB terlibat dalam membantu masyarakat menemukan kasus TB, melakukan
pemberdayaan kepada kader serta membangun jejaring dengan warga masyarakat agar mampu
mengidentifikasi penyakit tuberkulosis, misalnya batuk lebih dari 2 minggu, dan badan kurus, serta
mampu menentukan kebutuhan penanggulangan, dengan melakukan pemeriksaan ke puskesmas.
PEKA TB adalah tenaga professional kesehatan yang terlatih yang ditugaskan untuk
melaksanakan program pengelola TB di masyarakat yang diambilkan dari wilayah setempat guna
program pemberdayaan. Hal itu sejalan dengan semangat program stop tuberkulosis partnership
poin 5, yaitu memberdayakan pasien dan masyarakat.(8) PEKA TB telah mendorong peningkatan
pengetahuan tentang TB melalui kegiatan penyuluhan.
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Menurut Depkes RI (2010), Penyuluhan TB akan meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengidentifikasi kebutuhan program penemuan penderita tuberkulosis baru BTA positif yang
utama adalah melalui penyuluhan tuberkulosis.(3) Juga selaras dengan hasil penelitian Kasmel et al
(2011) yang menemukan bahwa pemberdayaan penderita dan masyarakat yang paling utama
adalah partisipasi, selain pengetahuan, keterampilan, sumber daya, visi bersama, sensitivitas
komunitas, dan komunikasi.(6) Penggerakan sumber daya program penemuan penderita
tuberkulosis baru BTA positif sudah tampak di lokasi penelitian, terutama penggerakan sumber daya
tenaga seperti kader kesehatan dan tokoh masyarakat.
Program Inovasi ini dijalankan dengan melibatkan masyarakat sendiri dan memperhatikan
serta menyesuaikan diri dengan sistem budaya setempat seperti pengoptimalan kelompok pengjian
dan pondok pesantren (local wisdom). Selain itu, keterlibatan pemerintah Desa yang mampu
memberikan partisipasi melalui bantuan transportasi kepada penderita dan pengadaan genteng
kaca memiliki pengaruh yang bermakna. Ife (2002) menegaskan bahwa salah satu prinsip dalam
pemberdayaan masyarakat adalah menghargai sumber daya lokal (valuing local resources) sejalan
dengan gagasan kemandirian sendiri (sefreliance) yang menyatakan bahwa masyarakat seharusnya
berupaya memanfaatkan sumber dayanya sendiri.(5) Berdasarkan hasil studi kasus terungkap bahwa
kepemimpinan desa berhubungan dengan penemuan penderita baru tuberkulosis BTA positif.
Kepemimpinan desa dijalankan secara kolektif antara aparat pemerintahan desa, kepala
dusun/lingkungan, RW, dan RT yang memfokuskan pada antisipasi perubahan dan mengelola secara
efektif, serta menerapkan kewirausahaan.(1)
Hasil

penelitian

tersebut

sesuai

dengan

Laporan Upaya

Pengendalian

TB

di

Maguindanao, Filipina tahun 2009, disebutkan bahwa tokoh agama yang berperan dalam KIE
tentang TB, melalui pemberian informasi di mesjid dan sekolah bahasa Arab, akan mendorong
individu dengan gejala TB untuk mencari pengobatan. Dan dapat meningkatkan deteksi kasus,
pada tahun 2007 14 % menjadi 68 % pada tahun 2008.(2)

SIMPULAN
Inovasi Pakusari Merdeka TB tergolong sangat efektif untuk mencapai keberhasilan upaya
pengendalian TB tingkat kecamatan. Inovasi ini mampu membentuk komitmen yang kuat dari
seluruh elemen utamanya masyarakat sendiri untuk bersatu padu melakukan upaya
penanggulangan TB secara bersama-sama.
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REKOMENDASI
a. Keberhasilan dari inovasi ini tergantung dari tokoh kunci yaitu keterlibatan tokoh masyarakat
seperti Camat, Kepala Desa dan PEKA TB dalam upaya menjalankan program pengendalian TB
b. Inovasi sangat perlu untuk direplikasi dan diterapkan di daerah yang lain menuju Indonesia
Eliminasi TB 2035.
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ABSTRAK
Indonesia termasuk dalam enam besar negara dengan kasus TB baru
terbanyak di dunia. Jumlah kasus TB resistensi di Indonesia pada tahun 2013
diperkirakan sebanyak 5700 diantara kasus baru dan 1100 di antara kasus
pengobatan ulang. Kasus TB banyak terjadi di daerah urban dimana kepadatan dan
mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor tingginya kejadian TB dan TB resistensi
obat, seperti halnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pasien terduga TB resistensi
obat yang dirujuk oleh puskesmas mengalami kendala untuk mendatangi rumah
sakit rujukan. Kendala dapat berupa biaya, jarak yang jauh dan kurangnya motivasi
untuk sembuh menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
diagnosis dan pengobatan pada pasien TB resistensi obat sehingga berpotensi
meningkatnya penyebaran, kesakitan dan kematian akibat TB resistensi obat.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan model intervensi untuk
meningkatkan cakupan rujukan suspek TB resistensi obat dari puskesmas ke rumah
sakit rujukan sehingga dapat terdiagnosis dan diobati sedini mungkin. Penelitian ini
merupakan penelitian operasional yang bertujuan untuk mendapatkan model
intervensi dalam rangka meningkatkan cakupan suspek TB resistensi obat dari
Puskesmas ke rumah sakit rujukan untuk didiagnosis dan mengikuti pengobatan.
Penelitian dilakukan secara kuasi eksperimental tanpa menggunakan kelompok
control. Pendekatan mix methods digunakan untuk mendapatkan gambaran lebih
lengkap tentang pengetahuan, sikap dan perilaku pasien TB resistensi obat di 20
Puskesmas terpilih secara acak di Jakarta.
Secara statistik didapatkan nilai odds ratio sebesar 2.66 dengan tingkat
kepercayaan 95% yang dapat diartikan bahwa responden pada kelompok voucher
dan konseling lebih besar peluangnya sebesar 2.66 kali daripada responden pada
kelompok yang hanya mendapatkan voucher pengganti transport saja untuk
mendatangi rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Tidak
ada perbedaan secara statistik waktu keterlambatan diantara kelompok intervensi 1
dan kelompok intervensi 2 pada setiap rentang waktu kunjungan pasien.
Hasil dari riset operasional ini dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan
acuan dalam pengembangan kebijakan nasional untuk pengendalian TB khususnya
untuk meningkatkan kunjungan pasien terduga TB resistensi obat dari layanan
primer ke rumah sakit rujukan dengan mekanisme pemberian voucher transport dan
penambahan konseling.
Kata kunci: TB MDR, TB Resistensi Obat, Konseling, Voucher Transport
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LATAR BELAKANG
Indonesia termasuk dalam enam besar negara dengan kasus TB baru terbanyak di dunia.
jumlah kasus TB resistensi di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 5700 di antara kasus
baru dan 1100 di antara kasus pengobatan ulang. Kasus TB banyak terjadi di daerah urban dimana
kepadatan dan mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor tingginya kejadian TB dan TB resistensi
obat, seperti halnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
Pasien terduga TB resistensi obat yang dirujuk oleh puskesmas mengalami kendala untuk
mendatangi rumah sakit rujukan. kendala dapat berupa biaya, jarak yang jauh dan kurangnya
motivasi untuk sembuh menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan diagnosis dan
pengobatan pada pasien TB resistensi obat sehingga berpotensi meningkatnya penyebaran,
kesakitan dan kematian akibat TB resistensi obat.
Penelitian operasional tentang intervensi efektif untuk meningkatkan cakupan suspek TB
resistensi obat yang didiagnosis dan diobati sangat dibutuhkan sebagai model intervensi yang efektif
dalam pengembangan program pengobatan TB Resistensi obat. Penelitian ini akan melihat faktor
penyebab suspek TB Resistensi obat tidak mendatangi rumah sakit rujukan untuk didiagnosis lebih
lanjut dan memulai pengobatan. Intervensi yang akan dilakukan adalah pemberian konseling oleh
petugas khusus dan subsidi berupa transport kepada suspek TB resistensi obat untuk meningkatkan
motivasi pasien agar datang ke rumah sakit rujukan untuk didiagnosis dan diobati. Diharapkan
penelitian ini dapat menjawab tantangan program TB nasional dalam meningkatkan cakupan
rujukan suspek TB resistensi obat dari puskesmas ke rumah sakit rujukan.

TUJUAN
a. Tujuan Umum
Mengembangkan model intervensi untuk meningkatkan cakupan rujukan suspek TB resistensi
obat dari puskesmas ke rumah sakit rujukan sehingga dapat terdiagnosis dan diobati sedini
mungkin.
b. Tujuan Khusus
1) Mengetahui median waktu pasien terduga TB resistensi obat terdiagnosis.
2) Mengetahui median waktu pasien TB resistensi obat memulai pengobatan.
3) Mengetahui efektivitas intervensi pemberian konseling dan voucher biaya transportasi
kepada pasien terduga TB resistensi obat dalam meningkatkan cakupan rujukan suspek ke
rumah sakit rujukan untuk melakukan diagnosa dan pengobatan.

257

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian operasional yang bertujuan untuk mendapatkan model
intervensi dalam rangka meningkatkan cakupan suspek TB resistensi obat dari Puskesmas ke rumah
sakit rujukan untuk didiagnosis dan mengikuti pengobatan menggunakan pendekatan mix methods
Penelitian kuantitatif menggunakan metode Quasi Experiment tanpa kelompok kontrol
dengan block randomization. Penelitian ini dibagi ke dalam dua kelompok intervensi yang berbeda
yaitu:
a.

Kelompok intervensi 1: diintervensi dengan pemberian subsidi biaya transportasi dalam bentuk
voucher bagi suspek TB resistensi obat untuk datang ke RS Rujukan. Biaya transportasi sebesar
50,000 rupiah perkunjungan ke rumah sakit rujukan akan diganti maksimal selama 4 (empat) kali
kunjungan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sampai pasien melakukan inisiasi
pengobatan. Sehingga total voucher transportasi yang diberikan sebesar Rp. 200.000 per pasien

b.

Kelompok intervensi 2: diintervensi dengan pemberian subsidi biaya transportasi dalam bentuk
voucher bagi suspek TB RESISTENSI OBAT untuk datang ke RS Rujukan (sama dengan intervensi
1) ditambah dengan intervensi “SMILE” (Suspect of MDR-TB Intervention to Leverage the
Effectiveness of Diagnosis and Treatment) berupa konseling terhadap pasien TB resistensi obat
melalui komunikasi motivasi dengan menggunakan standar program TB nasional oleh petugas
promosi kesehatan atau petugas lain yang relevan.
Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam melalui komunikasi

via telephone terhadap responden yang menyelesaikan inisiasi pengobatan, responden yang tidak
datang ke rumah sakit rujukan, petugas puskesmas kelompok intervensi 1, petugas puskesmas
kelompok intervensi 2 dan petugas RS persahabatan. Selain itu triangulasi data dilakukan dengan
pengambilan data petugas puskesmas dan petugas RS persahabatan agar data yang dikumpulkan
memiliki validitas yang tinggi karena mempunyai sudut pandang dari sisi pasien dan petugas.
HASIL
A. Pra Intervensi
Untuk memastikan seluruh petugas kesehatan dari puskesmas terpilih terstandarisasi maka
dilakukan kegiatan orientasi petugas puskesmas “Model Intervensi Peningkatan Cakupan pasien
terduga TB resistensi obat ke Layanan Diagnosis dan Penobatan di Propinsi DKI Jakarta. Kegiatan
dilakukan selama 2 hari pada tanggal 3 - 4 Maret 2016 di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta dan diikuti Sebanyak 10 petugas promkes dan 20 petugas TB.
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Berdasarkan hasil pre dan post test terdapat peningkatan terhadap pengetahuan dan sikap
petugas baik dari petugas TB dan promosi kesehatan. Sebelum orientasi skor rata-rata pengetahuan
dan sikap petugas TB 10.6 dengan standar deviasi (SD) 2.52 dan 34.4 (4.4) setelah orientasi terdapat
peningkatan rerata pengetahuan dan sikap petugas TB menjadi 12.65 (1.57) menjadi 35.75 (4.8).
Demikian pula dengan petugas promosi kesehatan, terdapat peningkatan skor pengetahuan dan
sikap sebelum dan sesudah orientasi. Skor pengetahuan meningkat dari 9.1 (2.51) menjadi 12.4
(2.01) dan skor sikap petugas promosi kesehatan juga meningkat dari 30.6 (4.2) menjadi 33.1 (2.51).
B. Intervensi
Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga Pasien Terduga TB Resistensi obat
Pasien pada saat kunjungan pertama dibagikan kuesioner untuk mengukur pengetahuan,
sikap dan dukungan keluarga pasien terhadap penyakit TB dan TB resistensi obat. Pada kuesioner
terdapat 28 pertanyaan terkait pengetahuan, 15 pernyataan terkait sikap dan 20 pernyataan terkait
dukungan keluarga terhadap pasien.
Tabel 1. Pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga Pasien terhadap TB

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa median pengetahuan terhadap penyakit TB pasien
para arm 1 sebesar 13.5 dengan nilai minimum 3 dan nilai maksimal 24, sedangkan nilai median
pada pasien di arm 2 sebesar 11 dengan nilai minimal 0 dan maksimal 27. Sikap pasien pada arm 1
terhadap pengobatan TB dapat di lihat dari dari median skor sebesar 12 dengan nilai minimum 7
dan nilai maksimum 15, sedangkan pada arm 2 median nilai sikap sebesar 13.5 dengan nilai
minimum 12 dengan nilai maksimum 15. Majoritas dari pasien pada arm 1 dan 2 mempunyai
dukungan keluarga dalam pengobatan TB resistensi obat, median skor untuk arm 1 adalah 17
dengan nilai minimal 5 dan maksimal 20, sedangkan pada arm 2, nilai median sebesar 18 dengan
nilai minimal 5 dan nilai maksimum 20.
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Tabel 2. Pengetahuan Pasien Terkait Penyakit Tuberkulosis

Lebih dari 90% responden dari arm 1 dan arm 2 mempunyai pengetahuan bahwa penyakit
TB dapat menular ke orang lain. Responden pada arm 1 menyatakan bahwa penularan TB dapat
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melalui penyakit keturunan (15%), percikan dahak penderita TB (76%), polusi udara (24%), melalui
sarana pelayanan umum (misal WC, telepon umum dll) (4%) dan menggunakan alat makan yang
sama dengan penderita TB (31%). Sedangkan responden pada arm 2 menyatakan bahwa penularan
TB dapat melalui penyakit keturunan (10%), percikan dahak penderita TB (54%), polusi udara (51%),
sarana pelayanan umum (6%), berjabat tangan (2%) dan menggunakan alat makan yang sama
dengan penderita TB (22%).
85% dari responden pada arm 1 dan 63% responden pada arm 2 menyebutkan bahwa batuk
berdahak lebih dari dua minggu merupakan tanda dan gejala penyakit TB. 80% responden pada arm
1 dan 85% responden pada arm 2 menjawab dengan benar bahwa seorang penderita TB harus
mengkonsumsi obat selama 6 bulan. 93% responden pada arm 1 menyatakan bahwa semua orang
berisiko untuk tertular penyakit TB sedangkan pada arm 2 sebanyak 78 % dapat menjawab
pernyataan tersebut. 83 % respoden para arm 1 dan 96% responden pada arm 2 menjawab bahwa
penderita TB dapat disembuhkan dengan minum obat teratur selama 6 bulan. 89% responden pada
arm 1 dan 84% pada arm 2 menjawab bahwa pasien akan tidak sembuh/meninggal jika tidak diobati.
Walaupun demikian terdapat kontradiksi jawaban pada responden di kedua arm bahwa 96%
menyatakan bahwa TB dapat sembuh dengan sendirinya. Hampir seluruh responden menjawab
bahwa jika tidak diobati TB dapat menyebabkan kecacatan.
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Tabel 3. Pengetahuan Pasien tentang TB Resistensi Obat

Lebih dari 97% responden di kedua arm menjawab bahwa tidak masalah dan lebih dari 96%
responden menjawab akan sembuh dengan sendirinya jika penderita TB tidak teratur minum obat.
Hanya 33% responden pada arm 1 dan 21% responden pada arm 2 menyatakan akan menyebabkan
kebal terhadap obat TB, 20% (arm 1) dan 24% (arm 2) akan menularkan kepada orang lain dan 26%
(arm 1) dan 18% (arm 2) menyebabkan pasien meninggal dunia.
Dari keseluruhan responden hanya 56% (arm 1) dan 37% (arm 2) yang pernah mendengar tentang
TB resistan obat dan 52 % (arm 1) dan 37% (arm 2) menyatakan bahwa TB resisten obat adalah
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penyakit yang berbahaya. 43% responden pada arm 1 dan 24% responden pada arm 2 menyatakan
bahwa pasien tidak patuh minum obat merupakan penyebab terjadinya TB resisten obat.

Terkait cara penularan TB resistensi obat masih, terdapat 63% responden pada arm 1 dan
82% responden pada arm 2 yang menyatakan bahwa percikan dahak dari batuk/bersin penderita TB
tidak mempunyai risiko untuk terjadi penularan. 39 % responden pada arm 1 dan 29% responden
pada arm 2 menjawab bahwa TB resistensi obat dapat disembuhkan. Hanya 20% (arm 1) dan 16%
(arm 2) yang benar menyebutkan bahwa lama pengobatan untuk TB resistensi obat selama 19-24
bulan atau lebih. 46% responden dari arm 1 dan 37% dari arm 2 mengetahui bahwa obat TB
diberikan secara gratis.
C.

Paska Intervensi

Kunjungan Pasien Terduga TB resistensi obat ke Layanan Rujukan
Gambar 1
Kunjungan pasien terduga TB Resistensi Obat
Arm1

K1

K2

54

K1

68

37
(69%)

K2

55
(85%)

K3

K3

19

42

K4

5

K4

10

K5

K5

2

2

Arm2
Keseluruhan responden yang termasuk kriteria inklusi pada arm 1 dan arm 2 adalah 54
pasien dan 68 pasien secara berurutan. Pada kunjungan pertama (K1) ke puskesmas pasien
mendapatkan kupon merah sebesar Rp.50.000,- untuk nantinya akan ditukarkan dengan uang
transportasi di rumah sakit rujukan.
Kunjungan kedua (K2) yaitu setelah mendapatkan rujukan dari petugas puskesmas, pasien
melakukan kunjungan ke rumah sakit rujukan dalam rangka melakukan pemeriksaan laboratorium.
Jumlah pasien yang datang melakukan K2 pada arm 1 sebanyak 37 pasien (69%) sedangkan pada
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arm 2 sebanyak 55 pasien (85%). Pada kunjungan kedua pasien kembali mendapatkan kupon
berwarna kuning sebagai pengganti transport pada kunjungan berikutnya.
Pada kunjungan ketiga (K3) terjadi penurunan jumlah pasien pada arm 1 menjadi 19 pasien
(35%) sedangkan pada arm 2 walaupun terjadi penurunan jumlah namun tidak banyak menjadi 42
pasien (61%). Pada akhir sesi kembali pasien mendapatkan kupon hijau sebagai untuk kunjungan
berikutnya.
Pada kunjungan ke-empat (K4), kedua arm mengalami penurunan. Pada arm 1 jumlah
pasien yang datang tinggal 5 pasien (9%) dan pada arm 2 berjumlah 10 (14%). Seluruh pasien
mendapatkan kupon berwarna biru untuk ditukarkan pada kunjungan berikutnya.
Hingga pada kunjungan terakhir (K5) yaitu pasien yang memulai pengobatan pada arm 1
dan arm 2 sebanyak 2 (dua) pasien (3.7%) dan 2 (dua) pasien (2.9%).
Tabel 7. Kunjungan Pasien Terduga TB Resistensi Obat Berdasarkan Demografi
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Sebanyak 39% responden pada kelompok dengan pemberian voucher saja berhasil
mendatangi rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium (K2), sedangkan pada
kelompok dengan kombinasi voucher dan penambahan konseling tentang TB didapatkan sebanyak
61% responden berhasil melakukan kunjungan ke rumah sakit rujukan.
Secara statistik didapatkan nilai odds ratio sebesar 2.66 dengan tingkat kepercayaan 95%
yang dapat diartikan bahwa responden pada kelompok voucher dan konseling lebih besar
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peluangnya sebesar 2.66 kali daripada responden pada kelompok yang hanya mendapatkan voucher
pengganti transport saja untuk mendatangi rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan
laboratorium.
Sedangkan berdasarkan uji statistik tidak ada hubungan yang signifikan terhadap
karakteristik demografi termasuk usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan terakhir,
pekerjaan, jarak rumah, waktu tempuh, metode transportasi dan pendapatan dengan kedatangan
pasien ke rumah sakit rujukan.
Keterlambatan diagnosis dan pengobatan
Tabel 8. Keterlambatan Diagnosis dan Pengobatan

Lama terdiagnosis (hari)
K1-K2

Arm 1
Median,
(min,max)
3 (0,16)

Arm 2
Median,
(min,max)
2(0,16)

P
Value
0.292

K2-K3

9(1,19)

9(0,42)

0.803

K3-K4

6(1,13)

8 (4,13)

0.492

K4-K5

6 (1,10)

8(1-4)

0.683

Median Keterlambatan Diagnosis

14(2,35)

13 (1,43)

0.650

Median Keterlambatan Pengobatan

20 (13,46)

14 (7,46)

0,211

Kunjungan K1-K2, setelah pasien mendapat rujukan dari puskesmas ke rumah sakit rujukan,
mempunyai median waktu selama 3 hari dengan rentang tercepat pasien tersebut pergi ke rs
rujukan pada hari yang sama dan yang terlama yaitu 16 hari kemudian. Pada arm 2, median waktu
yang diperlukan yaitu selama 2 (dua) hari dengan rentang waktu tercepat dan terlama serupa
dengan median waktu pada arm 1.
Median keterlambatan paling lama terjadi terjadi pada kunjungan K2-K3 dimana pasien
harus kembali lagi ke rumah sakit rujukan untuk mengetahui status TB resistensi obat. Median
keterlambatan pada arm 1 selama 9 hari dengan waktu tercepat pada hari yang sama dan waktu
yang terlama yaitu selama 19 hari. Sedangkan pada arm 2 median keterlambatan sebanyak 9 hari
dengan lama hari tercepat yaitu pada hari yang sama dengan kunjungan pertama dan waktu terlama
yaitu 42 hari.
Total median keterlambatan diagnosis dari kunjungan pertama pasien sampai dengan
diagnosa hasil pemeriksaan dahak pada arm 1 yaitu 14 hari dengan waktu tercepat 2 (dua) hari dan
waktu terlama 35 hari. Sedangkan total median keterlambatan pada arm 2 yaitu sebanyak 13 hari
dengan waktu tercepat 1 (lima) hari dan waktu terlama 43 hari.
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Total median keterlambatan pengobatan pada arm 1 yaitu sebanyak 20 hari dengan waktu
tercepat selama 13 hari dan waktu terlama selama 46 hari. Sedangkan pada arm 2, total median
keterlambatan selama 14 hari setelah dirujuk dari puskesmas dengan waktu tercepat selama 7 hari
dan waktu terlama selama 46 hari.ak ada perbedaan secara statistik waktu keterlambatan diantara
arm 1 dan arm 2 pada setiap rentang waktu kunjungan pasien.

PEMBAHASAN
Model intervensi SMILE TB terbukti secara signifikan meningkatkan cakupan kedatangan
pasien TB resistensi obat dari puskesmas ke layanan rujukan. Hal ini dapat dilihat dengan
didapatkannya nilai odds ratio sebesar 2.66 dengan tingkat kepercayaan 95%. Dapat diartikan
bahwa responden pada kelompok yang diberikan voucher dan konseling lebih besar peluangnya
2.66 kali untuk datang ke rumah sakit rujukan daripada responden pada kelompok yang
mendapatkan voucher pengganti transport saja. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan suchil et al (2014) bahwa pasien TB resistensi obat yang mendapatkan konseling
mempunyai peluang 3.9 kali lebih besar untuk sembuh dibandingkan yang tidak mendapatkan
intervensi.
Sebanyak 200 voucher transportasi di persiapkan di kedua kelompok intervensi sebagai
pengganti biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pasien TB resistensi obat. Setiap voucher bernilai
Rp 50.000,- yang dapat ditukarkan oleh pasien kepada petugas yang telah diberikan kewenangan di
rumah sakit rujukan. Jika pasien terdiagnosa positif TB resistensi obat dan melakukan inisiasi
pengobatan, pasien akan mendapatkan penggantian voucher sebanyak 4 kali dengan jumlah
sebesar Rp. 200,000.-. Dengan pemberian voucher ini diharapkan pasien tidak mempunyai kendala
atau meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk berobat kerumah sakit rujukan. Sebagian besar
informan yang diwawancarai sangat mendukung dengan pemberian voucher transportasi karena
sangat membantu meringankan beban terutama kalangan ekonomi kebawah. “wah sangat
membantu mba lumayan untuk perjalanan ke rsp, apalagi untuk yang kekurangan mba.” IU3.
Walaupun membantu para pasien, nominal masih belum mencukupi kebutuhan biaya transportasi.
“Sangat membantu lah mba ya ampun.. saya bolak balik ke rumah sakit aja 50rb. walaupun Cuma
nge pas aja buat ongkos doang bolak balik naik ojeg. “ IP1. Selain itu para petugas kesehatan di
puskemas juga sangat mendukung pemberian voucher ini karena dapat membantu mempermudah
merujuk pasien ke rumah sakit rujukan. ”Membantu ya, karna kebanyakan dari pasien emang ga
ada dana.” IP5. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sutchil et al (2014) bahwa
pemberian insentif sangat membantu untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan selama masa
pengobatan terutama bagi pasien dengan sosial ekonomi kebawah dan pasien TB yang
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mendapatkan intervensi berupa insentif dan konseling mempunyai peluang sebesar 1.4 kali lebih
besar kemungkinannya untuk sembuh dibanding dengan kelompok yang tidak mendapatkan
intervensi. Hal ini menguatkan bukti bahwa pemberian voucher saja tidak menjamin bahwa pasien
akan kembali datang ke rumah sakit rujukan untuk melanjutkan diagnosis dan pengobatannya
sehingga perlunya penekanan kegiatan konseling dan edukasi terhadap pasien TB resistensi obat
ketika pertama kali datang di rumah sakit rujukan.
Pemberian konseling melalui wawancara motivasi oleh petugas promosi kesehatan
diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konseling sehingga kedatangan
pasien TB resistensi obat ke rumah sakit rujukan semakin meningkat. Dalam studi ini juga ditemukan
bahwa keseluruhan pasien yang diwawancara menekankan pentingnya peningkatan kualitas
konseling oleh petugas kesehatan sehingga dapat memberikan motivasi yang positif untuk segera
berobat dan dapat sehat kembali walaupun para pasien tersebut belum merasa mendapatkan
kualitas konseling yang diinginkan. “Lebih mendalam saya merasa belum. Ini sebenarnya perlu
sekali”(IP2), “Penjelasan yang sangat detail, yaa kalau bisa lebih mendalam lagi terkait penyakit
saya “(IU2). Walaupun demikian dari sisi petugas kesehatan, dengan pemberian komunikasi
motivasi menjadikan pasien suspek TB resistensi obat lebih terbuka dan termotivasi sehingga terjalin
hubungan komunikasi yang baik antara petugas dan pasien. “Pasti itu, saya selalu memberikan
motivasi dan semangat ke pasien. Pasien jadi lebih semangat untuk berobat dan jadi mau
menceritakan keadaannya. “ IP4.
Walaupun demikian signifikansi intervensi SMILE TB tidak berlanjut untuk kunjungan
berikutnya yaitu kunjungan balik untuk melihat hasil pemeriksaan laboratorium dan melakukan
inisiasi pengobatan. Setidaknya pasien TB resistensi obat membutuhkan waktu kunjungan minimal
2 (dua) kali di rumah sakit rujukan untuk mendapatkan hasil diagnosis laboratorium dan minimal 3
(tiga) kali untuk dapat melakukan inisiasi pengobatan. Pada kunjungan yang kedua kali di rumah
sakit rujukan terjadi penurunan drastis jumlah pasien pada khususnya pada pasien di kelompok yang
hanya mendapatkan voucher transportasi, dari 37 pasien (69%) menjadi 19 pasien (35%)
dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan konseling dan voucher transportasi yaitu 55
(85%) menjadi 42 pasien (61%). Sedangkan untuk kunjungan balik berikutnya kedua kelompok
intervensi mengalami penurunan jumlah pasien lebih banyak lagi. Berdasarkan hasil wawancara
mendalam terhadap petugas kesehatan di rumah sakit rujukan diketahui bahwa besarnya beban
kerja petugas kesehatan di rumah sakit rujukan menjadi salah satu alasan sehingga kegiatan edukasi
tidak berjalan dengan baik.
Hasil wawancara mendalam terhadap pasien yang tidak datang ke rumah sakit menyatakan
beberapa alasan yang menyebabkan para pasien tersebut tidak datang ke rumah sakit rujukan.
268

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Waktu pengobatan yang lama dan efek samping obat sebelumnya menjadi salah satu alasan pasien
tidak melanjutkan datang ke rumah sakit rujukan. Selain itu jarak rumah yang jauh, besarnya jumlah
biaya transportasi yang dikeluarkan serta waktu bekerja yang tidak fleksibel menambah beban
pasien terduga TB resistensi obat. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang hubungan
karakteristik demografi dengan kunjungan ke rumah sakit rujukan (Finnie et al, 2011, Gale, 2009,
Long, 2008 & Yimer, 2014). Walaupun demikian berdasarkan analisis hasil data kuantitatif tidak
ditemukan hubungan yang signifikan antara karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, status
pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan, jarak rumah, waktu tempuh, metode transportasi dan
pendapatan) dengan kedatangan pasien ke rumah sakit rujukan di kedua kelompok intervensi.
Tidak ada perbedaan yang signifikan lama waktu terdiagnosis dan lama waktu pengobatan
antara arm 1 dan arm 2 (p value = 0.650 & p value=0.211). Hal ini membuktikan bahwa intervensi
SMILE tidak berdampak terhadap lamanya waktu dikedua kelompok intervensi. Median lama waktu
terdiagnosis pada penelitian ini sebesar 14 hari dan 13 hari pada arm 1 dan arm 2 secara berurutan
dan median waktu pengobatan selama 20 hari dan 14 hari secara berurutan. Walaupun demikian
median keterlambatan tersebut masih lebih baik dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh
Handayani (2013) dan Ahmad (2010) dimana median keterlambatan diagnosis selama 38 hari dan
median keterlambatan pengobatan selama 27 hari.
Berdasarkan hasil kajian pembiayaan TB yang dilakukan pada tahun 2013, estimasi besaran
biaya satuan kasus TB resistensi obat adalah USD 5,437. Ini membuktikan besarnya beban finansial
yang ditanggung oleh pemerintah jika kasus ini tidak ditanggulangi secara maksimal. Dana tersebut
perlu digunakan dengan baik agar pengendalian TB resistensi dapat ditanggulangi secara efektif dan
efisien. Selain pendekatan kuratif yang menekankan bagaimana melakukan pengobatan dan
rehabilitasi pasien TB resistensi obat, pendekatan promotif dan preventif perlu juga diprioritaskan
agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengurangi
potensi penyebaran, kesakitan dan kematian akibat TB resistensi obat. Peningkatan akses
pembiayaan berupa pemberian voucher transportasi serta peningkatan kualitas pemberian layanan
informasi berupa konseling terhadap pasien TB resistensi obat menjadi salah satu upaya alternatif
yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut.
Dengan adanya keterbatasan waktu penelitian, jumlah pasien tidak mencukupi jumlah
sampel yang dikehendaki. Hal ini berpotensi untuk terjadinya risiko ancaman eksternal validitas
terhadap kemampuan menggeneralisasi hasil studi ke populasi. Walaupun demikian peneliti
berupaya mereduksi resiko tersebut dengan memastikan pemilihan sampel secara acak di setiap
tahap (multi stage random sampling) sehingga sampel yang terpilih diharapkan dapat mewakili
populasi. Keterbatasan penelitian operasional yang dilakukan lainnya yaitu tidak melakukan follow269
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up kepada seluruh pasien TB resistensi obat yang termasuk dalam penelitian ini. Perlunya
penggalian informasi lebih dalam khususnya kepada pasien yang tidak datang di kedua kelompok
intervensi pada kunjungan ketiga (K3) dan keempat (K4) di rumah sakit rujukan. Wawancara
mendalam dapat dilakukan sehingga dapat menggali informasi dan alasan mengapa pasien tidak
datang kembali setelah kunjungan pertama di rumah sakit rujukan. Hal ini berpotensi untuk
dikembangkan menjadi penelitian lanjutan.

SIMPULAN
a. Studi SMILE TB memberikan hasil yang signifikan untuk meningkatkan jumlah kedatangan pasien
TB resistensi obat ke rumah sakit rujukan pada kelompok yang mendapatkan voucher
transportasi dan konseling dibandingkan dengan kelompok yang hanya mendapatkan voucher
transport saja. Walaupun demikian studi operasional ini tidak mempunyai signifikasi terhadap
lamanya waktu kedatangan ke rumah sakit, lamanya waktu diagnosis dan lamanya waktu inisiasi
pengobatan di kedua kelompok intervensi.
b. Median lama waktu terdiagnosis pada penelitian ini sebesar 14 hari dan 13 hari pada arm 1 (satu)
dan arm 2 (dua) secara berurutan dan median waktu pengobatan selama 20 hari dan 14 hari
secara berurutan.
c. Waktu pengobatan yang lama dan efek samping obat sebelumnya, jarak rumah yang jauh,
besarnya jumlah biaya transportasi yang dikeluarkan serta waktu bekerja yang tidak fleksibel
menjadi alasan pasien tidak melanjutkan datang ke rumah sakit rujukan menambah beban pasien
terduga TB resistensi obat.

REKOMENDASI
1. Pemerintah
Hasil dari riset operasional ini dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan acuan dalam
pengembangan kebijakan nasional untuk pengendalian TB khususnya untuk meningkatkan
kunjungan pasien terduga TB resistensi obat dari layanan primer ke rumah sakit rujukan dengan
mekanisme pemberian voucher transport dan penambahan konseling.

2. Akademisi
Untuk penelitian selanjutnya peneliti merekomendasikan untuk menggunakan studi desain yang
lebih robust seperti quasi experimental atau randomized control trials. Pentingnya control group
untuk lebih detail melihat efektifitas dari sebuah intervensi. Selain itu penelitian serupa juga dapat
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di kembangkan di daerah-daerah yang memiliki rumah sakit rujukan pasien TB resistensi obat untuk
melihat efektifitas model intervensi ini di setting lainnya terutama di daerah perkotaan dan
pedesaan. Analisis lanjut seperti survival analysis dapat juga dilakukan untuk memberikan informasi
yang lebih jelas untuk mengidentifikasi hubungan antara intervensi yang diberikan dengan hasil
yang diharapkan.
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TOPIK 5
PROMOSI KESEHATAN DI TEMPAT KERJA DAN
PENCEGAHAN HIV/AIDS
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ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUSPEK HIV DALAM MENJALANI
TES HIV DI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Yulianah Fajariyah

ABSTRAK
Jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.
Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS sudah dilakukan seperti
tes HIV. Kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV secara sukarela masih
rendah karena dipengaruh faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, peran petugas
kesehatan dan dukungan sosial.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pasien dengan
rujukan tes HIV dalam menjalani tes HIV di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Desain
penelitian menggunakan deskriptif dengan cross sectional. Dan kualitatif. Sampel
penelitian ini adalah suspek HIV yang menjalani tes HIV di RSUD Bendan Kota
Pekalongan pada bulan Desember 2015 sebanyak 30 orang dengan teknik
accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data
menggunakan univariat dengan distribusi frekuensi dan tabulasi silang.
Terdapat 21 orang (70%) mempunyai praktik yang lengkap dalam test HIV,
17 orang (56,7%) mempunyai pengetahuan kurang tentang HIV/AIDS, 15 orang
(50%) mempunyai sikap kurang terhadap tes HIV, 17 orang (56,7%) menyatakan
peran petugas kesehatan kurang pada pasien dalam menjalani tes HIV dan 17 orang
(56,7%) mendapatkan dukungan sosial yang baik.
Petugas konseling dalam meningkatkan kualitas pelayanan konseling
dengan lebih terperinci dalam memberikan informasi tentang HIV/AIDS dan tes HIV
sehingga tidak mengurangi rasa takut dan cemas pada pasien yang menjalani tes
HIV.
Kata kunci: tes HIV
LATAR BELAKANG
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS). Infeksi HIV tidak segera menghabiskan atau menghancurkan sistem
kekebalan tubuh tetapi virus ini akan mereplikasi (memperbanyak diri). Pada saat kekebalan tubuh
melemah dan tidak sanggup lagi melawan infeksi yang menyerang tubuh dan infeksi-infeksi tersebut
terkumpul maka disebut AIDS1
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki data
statistik kasus HIV/AIDS sampai bulan September 2014 sebanyak 22.869 orang penderita HIV dan
AIDS sebanyak 1.876 orang. Propinsi Jawa Tengah sampai September 2014 menempati tempat ke
empat dengan jumlah penderita HIV sebanyak 13.507 orang dan AIDS sebanyak 4.191 orang. Jumlah
penderita HIV/AIDS di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penderita baru
HIV/AIDS tahun 2012 sebanyak 12 orang, 2013 sebanyak 13 orang dan tahun 2014 terdapat 26
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orang, sehingga sejak tahun 2004-2014 terdapat 102 penderita HIV&AIDS2. Pemerintah Kota
Pekalongan telah berupaya mencegah penularan HIV/AIDS dengan memberikan fasilitas Voluntary
Counseling Tesing (VCT) di Dinas Kesehatan, BKPM dan RSUD Bendan. RSUD Bendan merupakan
rumah sakit yang memiliki fasilitas atau layanan VCT di Kota Pekalongan. Kesadaran masyarakat
untuk melakukan tes HIV secara sukarela masih rendah. Sebagian pasien yang berisiko enggan
melakukan tes HIV dengan alasan takut apabila positif mengidap virus HIV/AIDS3
Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS adalah program konseling
yang diberikan bagi orang yang akan dan sudah menjalani tes HIV. Program konseling Voluntari
Counseling Tesing (VCT) adalah suatu pembinaan dua arah atau dialog yang langsung dan tidak
terputus antara konselor dan kliennya, dengan tujuan untuk mencegah penularan HIV/AIDS
memberikan dukungan moral, informasi dan dukungan lainnya kepada ODHA, keluarga dan
lingkungannya.
Pasien yang menjalani tes HIV dihadapkan pada kondisi fisik, psikologis dan sosial yang
berat. Pasien biasanya malu dan takut untuk mengatakan kepada keluarga bahwa dirinya akan
menjalani tes HIV, bahkan tak jarang pasien membatalkan mengikuti tes HIV. Petugas kesehatan
seperti perawat dan dokter kadang menunjukkan diskriminasi terhadap pasien dengan rujukan HIV,
yang dapat disebabkan karena ketakutan atau kekhawatiran terhadap penularan HIV. Pasien yang
menghadapi kondisi tersebut membutuhkan dukungan sosial agar bersedia menjalani tes HIV dan
mempersiapkan diri untuk menerima hasil tersebut.
Rumusan masalah penelitian adalah” Analisis Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Suspek HIV dalam Menjalani Tes HIV di RSUD Bendan Kota Pekalongan?”

METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan faktorfaktor yang mempengaruhi suspek HIV di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian adalah pendekatan cross sectional. Peneliti juga menggunakan
pendekatan kualitatif untuk memperoleh kedalaman informasi tentang praktik suspek HIV dalam
menjalani tes HIV.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh suspek HIV yang menjalani tes HIV di RSUD
Bendan Kota Pekalongan pada bulan Desember 2015 sebanyak 30 orang. Sampel penelitian dalam
penelitian ini adalah suspek HIV yang mengikuti tes HIV di RSUD Bendan Kota Pekalongan pada
bulan Desember 2015 sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan
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accidental sampling adalah pengambilan sampel dengan cara mengambil kasus atau responden
yang kebetulan ada atau tersedia.4

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji normalitas pengetahuan tentang HIV/AIDS diperoleh nilai sig sebesar 0,200 > α
(0,05), berarti data hasil penelitian berdistribusi normal, sehingga cut off point untuk pembagian
kategori pengetahuan menggunakan nilai mean sebesar 9,40. Hasil penelitian sikap responden
terhadap tes HIV telah diuji normalitas dan diperoleh hasil nilai sig sebesar 0,383 > α (0,05), berarti
data hasil penelitian berdistribusi normal, sehingga cut off point untuk pembagian kategori sikap
menggunakan nilai mean sebesar 31,47.
1. Peran Petugas
Hasil penelitian peran petugas kesehatan pada pasien dengan rujukan dalam menjalani tes
HIV telah diuji normalitas dan diperoleh nilai sig sebesar 0,040 < α (0,05), berarti data hasil
penelitian berdistribusi tidak normal, sehingga cut off point untuk pembagian kategori peran
menggunakan nilai median sebesar 45.

2. Dukungan sosial
Dukungan social pada suspek HIV dalam menjalani tes HIV telah dilakukan uji normalitas
dan diperoleh nilai sig sebesar 0,052 > α (0,05), berarti data hasil penelitian berdistribusi normal,
sehingga cut off point untuk pembagian kategori dukungan sosial menggunakan nilai mean sebesar
74,50. Dari 30 orang yang menjalani tes HIV terdiri dari 21 orang yang dirujuk dari PITC yaitu 15
orang dari DOT’S, 3 orang dari dokter spesialis dalam, 2 dari dokter spesialis obgyn dan 1 orang dari
dokter syaraf, yang semuanya saat dirujuk untuk melakukan tes HIV sedang menjalani rawat inap
di RSUD Bendan Kota Pekalongan, dan 9 orang yang berasal dari VCT. Praktik tes HIV kurang lengkap
lebih banyak dijumpai pada kelompok responden yang menyatakan mendapatkan dukungan sosial
kurang (46,2%) dibandingkan dengan kelompok responden yang mendapatkan dukungan sosial baik
(0%).

3. Karakteristik resposden
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 28 orang (93,3%) umur responden termasuk
dalam umur produktif, 20 orang (66,77%) berpendidikan dasar yaitu SD/SMP, 23 orang (76,7%)
bekerja dan 17 orang (56,7%) mempunyai status menikah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar umur responden termasuk dalam umur
produktif yaitu umur yang menunjukkan kondisi yang tepat bagi seseorang untuk bekerja. Hal ini
menunjukkan bahwa pasien HIV/AIDS atau pun orang yang beresiko menderita penyakit HIV/AIDS
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adalah pada umur produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden
berpendidikan dasar.

Penyebaran informasi tentang HIV/AIDS cukup gencar dilakukan oleh

pemerintah sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang berpendidikan menengah dan
berpendidikan tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 orang (56,7%) mempunyai pengetahuan kurang
tentang HIV/AIDS. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV secara
sukarela masih rendah.
Pengetahuan responden yang kurang dapat disebabkan tingkat pendidikan. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa 20 orang (66,77%) berpendidikan dasar yaitu SD/SMP. Tingkat
pendidikan yang rendah akan menghambat seseorang dalam memperoleh informasi tentang
HIV/AIDS sehingga membentuk pengetahuan yang kurang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 orang (50%) mempunyai sikap kurang terhadap tes
HIV. Responden yang mempunyai sikap kurang yaitu 15 orang (50%) kurang setuju jika melakukan
tes HIV karena takut hasilnya akan positif. Tes HIV selama ini masih menjadi sesuatu yang
menakutkan bagi sebagian besar masyarakat karena berkembang di masyarakat bahwa penyakit
HIV/AIDS merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan mematikan. Penerimaan
masyarakat terhadap pasien HIV/AIDS pun masih belum baik, sehingga seringkali pasien HIV/AIDS
dikucilkan dari masyarakat. Budaya masyarakat yang masih memandang tabu terhadap penyakit
HIV/AIDS sebagai penyakit orang yang berperilaku menyimpang dapat menjadikan seseorang
bersikap kurang baik terhadap tes HIV.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 orang (56,7%) mempunyai peran yang kurang
dalam tes HIV. Peran petugas kesehatan yang kurang dapat dilihat dari jumlah responden sebanyak
15 orang (50%) menyatakan bahwa petugas kesehatan kadang-kadang memberikan penjelasan
mengenai cara penularan HIV. Petugas kesehatan di VCT rumah sakit adalah seorang perawat yang
mempunyai peran untuk memberikan konseling, dengan memberikan informasi tentang penyakit
HIV/AIDS dan cara penularan. Pemberian informasi ini diharapkan dapat menumbuhkan
pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS pada pasien. Petugas kesehatan tidak hanya berperan
sebagai pemberi pelayanan kesehatan, namun juga sebagai pendidikan yang memberikan konseling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 orang (56,7%) mendapatkan dukungan sosial yang
baik dalam menjalani tes HIV. Dukungan sosial pada pasien dengan rujukan tes HIV dalam menjalani
tes HIV yang baik dapat yaitu terdapat 16 orang (53,3%) menyatakan bahwa keluarga sering
mengungkapkan bahwa akan menerimanya walaupun kemungkinan dirinya menderita penyakit
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HIV. Dukungan sosial dapat diberikan oleh keluarga.

Kepedulian keluarga untuk menerima

responden walaupun kemungkinan menderita penyakit HIV merupakan dukungan sosial dalam
bentuk emosional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 24 orang (80%) mempunyai praktik yang lengkap
dalam menjalani tes HIV. Praktik yang lengkap yaitu 100% responden menyatakan melakukan
kontrak dengan konselor, melakukan konseling pre tes, melakukan tes HIV. Pada pasien dengan hasil
tes HIV positif diketahui semuanya (100%) dirujuk ke CST dokter yang merawat dan melakukan
pengobatan ARV.
Seseorang yang mempunyai praktik lengkap merupakan bagian dari tindakan seseorang
dalam mencari upaya hidup sehat, yang didasari kerentanan yang dirasakan oleh pasien terhadap
penyakitnya. Praktik dalam menjalani tes HIV yang kurang lengkap yaitu melakukan konseling post
tes HIV, membuka hasil tes, dirujuk ke CST dokter yang merawat dan pengobatan HRV. Praktik tes
HIV yang kurang lengkap akan berdampak pada penanganan HIV yang tidak optimal dan bahkan
cenderung berbahaya bagi penularan HIV pada orang lain. Seorang suspek HIV yang melakukan
konseling post tes HIV biasanya tidak bersedia untuk membuka hasil tes HIV bersama petugas.
Suspek HIV merasa khawatir dan takut jika hasil pemeriksaan HIV positif. Suspek yang ternyata
menujukkan hasil pemeriksaan tes HIV positif, maka akan segera dirujuk ke CST untuk mendapatkan
perawatan dari dokter dan selanjutnya menjalani pengobatan yang telah ditentukan oleh dokter.
Seseorang yang termasuk dalam umur produktif akan lebih memperhatikan kesehatan
dirinya, karena pada fase ini seseorang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa umur tidak berpengaruh terhadap praktik dalam menjalani tes HIV.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak berpengaruh
terhadap praktik dalam menjalani tes HIV, karena dari 20 orang yang mempunyai pendidikan dasar
terdiri dari 15 orang (75%) memiliki praktik lengkap dalam menjalani tes HIV dan 5 orang (25%)
praktik kurang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang yang bekerja tidak
mempunyai praktik yang lengkap dalam menjalani tes HIV, sedangkan seorang yang bekerja
seharusnya mempunyai tanggung jawab dan daya tahan yang lebih dalam menghadapi tekanan
seperti masalah kesehatan.
Dari 17 orang yang menikah terdiri dari 16 orang (94,1%) memiliki praktik lengkap dalam
menjalani tes HIV dan 1 orang (5,9%) praktik kurang lengkap. Seseorang yang sudah menikah
mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada yang belum menikah sehingga termotivasi untuk
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mempunyai praktik lengkap dalam menjalani tes HIV untuk memastikan dirinya sehat dan
menjalankan bertanggung jawabnya pada keluarga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mempunyai pengetahuan yang baik
tentang HIV/AIDS akan melakukan praktik tes HIV dalam menjalani tes HIV secara lengkap. Dari 13
orang yang mempunyai praktik lengkap dalam menjalani tes HIV terdapat 92,3% orang yang
berpengetahuan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 orang yang mempunyai sikap
baik terdapat 93,3% orang yang melakukan praktik lengkap dalam menjalani tes HIV. Seseorang yang
mempunyai sikap yang baik terhadap tes HIV akan mempunyai praktik yang lengkap dalam
menjalani tes HIV. Responden yang menyatakan bahwa peran petugas kesehatan baik terdapat
92,3% yang melakukan praktik tes HIV secara lengkap. Peran petugas kesehatan yang baik akan
mempengaruhi praktik pasien yang lengkap dalam menjalani tes HIV. Petugas kesehatan menjadi
faktor pendorong bagi praktik pasien dalam menjalani tes HIV.
Responden yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan dukungan sosial yang baik,
terdapat 88,2% melakukan praktik tes HIV secara lengkap. Seseorang yang mendapatkan dukungan
sosial yang baik akan mempunyai praktik yang lengkap dalam menjalani tes HIV. Dukungan sosial ini
penting bagi seseorang yang sedang mengalami masalah kesehatan untuk dapat mengatasi masalah
kesehatannya.

SIMPULAN
1. Praktik pasien rujukan tes HIV dalam menjalani tes HIV menunjukkan bahwa 21 orang (70%)
mempunyai praktik yang lengkap meliputi

melakukan kontak dengan konselor, melakukan

konseling pre test, melakukan tes HIV, melakukan konseling post tes, membuka hasil tes HIV,
sedangkan bagi responden dengan hasil positif pada tes HIV maka praktik yang lengkap meliputi
langkah-langkah di atas dan ditambah dengan dirujuk ke CST dokter yang merawat dan
pengobatan ARV.
2. Suspek HIV yang menjalani tes HIV menunjukkan bahwa 17 orang (56,7%) mempunyai
pengetahuan kurang tentang HIV/AIDS, 15 orang (50%) mempunyai sikap kurang terhadap tes
HIV, 17 orang (56,7%) menyatakan peran petugas kesehatan kurang pada pasien dalam
menjalani tes HIV dan 17 orang (56,7%) mendapatkan dukungan sosial yang baik.
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REKOMENDASI
1. Bagi Institusi Kesehatan
a. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan atau rumah sakit. Hasil penelitian ini dapat digunakan
dalam menyusun kebijakan tentang program promosi kesehatan tentang HIV/AIDS pada
kelompok masyarakat berisiko sehingga dapat memberikan informasi tentang HIV/AIDS pada
masyarakat berpendidikan rendah.
b. Petugas Konseling. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi petugas
konseling dalam meningkatkan kualitas pelayanan konseling dengan lebih terperinci dalam
memberikan informasi tentang HIV/AIDS dan tes HIV sehingga tidak mengurangi rasa takut
dan cemas pada pasien yang menjalani tes HIV.
2. Bagi Peneliti Lainnya
Hasil penelitian ini sebaiknya digunakan sebagai bahan bacaan dan literatur untuk menambah
wawasan tentang praktik pasien dalam menjalani tes HIV dapat dijadikan sebagai referensi bagi
penelitian berikutnya.
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ABSTRAK
Kerjasama antara pemerintah dalam program Warga Peduli AIDS (WPA) merupakan
salah satu bentuk pemberdayaan Masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat
penanganan HIV/ AIDS dapat berjalan dari, dengan, dan oleh masyarakat. Penelitian ini
ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Peterongan Kota Semarang karena di kelurahan ini
terdapat WPA, dan juga ada beberapa usaha prostitusi.
Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap Program Warga Peduli
AIDS dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS di Kelurahan Peterongan.
Metode yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi
adalah masyarakat Kelurahan Peterongan dengan jumlah total 8.245 orang dan sampel
diambil sebanyak 105 orang menggunakan teknik pengambilan sampel accidental sampling.
Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data
menggunakan analisis data univariat dan bivariat dengan uji Chi Square (taraf signifikan 0,05).
Responden dengan umur ≥ 44 tahun sebesar 50,5%, responden yang bekerja sebesar 56 %,
sebagian besar pendapatan responden yaitu kurang dari UMR (72,4 %) dan responden
dengan tingkat pendidikannya rendah (64,8%). Responden dengan perceived susceptibility
tinggi (69,5%), perceived seriousness tinggi (66,7%), perceived benefit tinggi (61,9%) dan
perceived barrier tinggi (50,5%).
Hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa variabel umur, tingkat pendidikan,
pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, dan persepsi manfaat ada
hubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS. Sedangkan untuk tingkat pendapatan dan
persepsi hambatan tidak ada hubungan yang signifikan dengan perilaku pencegahan
HIV/AIDS.
Kata Kunci: Persepsi, Warga Peduli AIDS, HIV/AIDS, Perilaku Pencegahan

LATAR BELAKANG
HIV/AIDS menjadi pandemi di tingkat global dengan berbagai dampak yang merugikan, baik
dampak kesehatan, sosial ekonomi, maupun politik.1 Pada tahun 2012 terdapat sekitar 35,3 juta
orang di dunia hidup dengan HIV/AIDS dan 1,6 juta orang meninggal akibat AIDS.2 Di Indonesia sejak
pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai dengan September 2014, jumlah kumulatif kasus HIV
sebanyak 150.296 kasus, sedangkan kasus AIDS mencapai 55.799 kasus.3 Di Kota Semarang dari
tahun ke tahun terdapat kasus baru HIV, secara kumulatif dari tahun 1998 sampai dengan tahun
2013 yaitu sebanyak 2661 kasus HIV dan 414 kasus AIDS.4
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya
Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara seperti mempromosikan perilaku hidup sehat,
meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah terjadinya stigma dan diskrimasi terhadap orang
terinfeksi HIV dan keluarga, serta terhadap komunitas populasi kunci, membentuk dan
mengembangkan

Warga

Peduli

AIDS,

dan

mendorong

warga

masyarakat

yang

berpotensi.5melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan KTS. Peraturan ini yang kemudian menjadi landasan terbentuknya Warga Peduli AIDS. Di
Kota Semarang, Program Warga Peduli AIDS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009 di
Kelurahan Peterongan. Rumah Sehat Kelurahan Peterongan ini merupakan Program WPA
percontohan di Kota Semarang. Namun sejak Rumah Sehat Kelurahan Peterongan ini berdiri banyak
hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya adalah masyarakat kurang
mendukung program WPA akan tetapi belum diketahui faktor apa saja yang mengakibatkan
kurangnya dukungan warga Peterongan terhadap program WPA.

TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi masyarakat terhadap
program Warga Peduli AIDS dengan perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS di Kelurahan
Peterongan, Kota Semarang.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan analisis teknik kuantitatif
dan pendekatan Cross Sectional6. Pendekatan Cross Sectional yaitu dimana data yang menyangkut
variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau variabel akibat, akan dikumpulkan dalam waktu
yang bersamaan. Penelitian penelitian analitik berupaya meneliti hubungan antara variabel bebas
dan variabel terikat.
Penelitian ini melakukan pengukuran pada variabel bebas (independen) dan terikat
(dependen) kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk mencari hubungan antar variabel.
Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Peterongan dengan jumlah populasi sebanyak
8245 orang dan sampel yang diambil sebesar 105 orang.
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Variabel penelitian:
a. Variabel bebas (Independent variable) variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel
demografi seperti umur, pekerjaan, tingkat pendidikan. Variabel psikososial yaitu tingkat
pendapatan, variabel struktural yaitu pengetahuan masyarakat tentang Program Warga Peduli
AIDS, persepsi individu yaitu perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, dan
perceived barrier.
b. Variabel terikat (Dependent variable) variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku
pencegahan penularan HIV/AIDS di Kelurahan Peterongan, Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Uji Hubungan
Variabel Bebas
Umur Responden
Tingkat Pendapatan
Responden
Tingkat Pendidikan
Responden
Pengetahuan
Responden
Perceived Susceptibilty
Perceived Severity
Perceived Benefit
Perceived Barrier

p-value
p=0,001
P=0,052

Keterangan
Ada hubungan
Tidak ada hubungan

p=0,000

Ada hubungan

p=0,000

Ada hubungan

p=0,002
P=0,012
p=0,001
p=0,370

Ada hubungan
Ada hubungan
Ada hubungan
Tidak ada hubungan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang memiliki perilaku
pencegahan HIV/AIDS baik sebesar 57,1% sedangkan perilaku pencegahan HIV/AIDS yang kurang
baik sebesar 42,9%. Pada penelitian ini responden pada kategori umur dewasa tengah ( ≥ 43 tahun)
sebesar 51,4%, dan responden pada kategori umur dewasa awal (<43 tahun) sebesar
48,6%.Responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (≥SMP) sebanyak 60% sedangkan
responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah (<SMP) sebanyak 40 %.Mayoritas responden
(53,3%) merupakan ibu rumah tangga, 20 % responden bekerja wiraswasta, 14,3% responden
bekerja sebagai pedagang, 10,5% bekerja di swasta, dan sisanya bekerja sebagai buruh, WPS, dan
PNS. Responden berpendapatan rendah (<UMR) sebesar 72,4% sedangkan 27,6% berpendapatan
tinggi (≥UMR).
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1. Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang memiliki perilaku
pencegahan HIV/AIDS baik sebesar 57,1% sedangkan perilaku pencegahan HIV/AIDS yang kurang
baik sebesar 42,9%.
Penelitian ini menggunakan teori Health Belief Model (HBM) untuk mengetahui hubungan
antara persepsi masyarakat terhadap program Warga Peduli AIDS dengan perilaku pencegahan
penularan HIV/AIDS di Kelurahan Peterongan, Kota Semarang. Teori HBM ini didasarkan pada empat
elemen persepsi individu, yaitu kerentanan yang dirasa (perceived susceptibility), keseriusan yang
dirasa (perceived severity), manfaat yang didapat (perceived benefit) dan hambatan yang didapat
(perceived barrier). Empat elemen tersebut secara langsung juga dipengaruhi oleh variabel
demografi (umur dan tingkat pendidikan), psikososial (tingkat pendapatan) dan struktural
(pengetahuan).7
Hasil penelitian pada masyarakat Kelurahan Peterongan ini menunjukkan beberapa faktor
yang berhubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS masyarakat antara lain umur responden
(p=0,000), tingkat pendidikan responden (p=0,000), pengetahuan mengenai program Warga Peduli
AIDS (p=0,000), keyakinan terhadap kerentanan penularan HIV/AIDS (perceived susceptibilty)
(p=0,002), keyakinan terhadap keseriusan akibat penyakit AIDS (perceived severity) (p=0,012), dan
keyakinan terhadap manfaat program Warga Peduli AIDS (perceivedbenefit) (p=0,001). Sedangkan
faktor yang tidak berhubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada masyarakat yaitu
tingkat pendapatan repsonden (p=0,052) dan keyakinan terhadap hambatan ketika mengikuti
program Warga Peduli AIDS (P=0,370).
Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum perilaku baik responden dalam pencegahan
HIV/AIDS kemungkinan disebabkan oleh umur responden dewasa awal, tingkat pendidikan yang
tinggi, pengetahuan yang baik tentang Warga Peduli AIDS, dan tingginya persepsi individu (perceived
susceptibility, perceived severity, perceived benefit).

2. Variabel Demografi
Karakteristik responden yang diteliti pada penelitian ini adalah umur, tingkat pendidikan,
jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Umur merupakan jumlah tahun yang terhitung sejak
subjek penelitian dilahirkan sampai saat pengambilan data dihitung. Responden dalam penelitian
ini sebagian berada pada kelompok umur dewasa tengah (≥43 tahun) yaitu sebanyak 51,4%,
sedangkan responden pada kelompok umur dewasa awal (<43 tahun) sebanyak 48,6%.
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Responden kelompok umur dewasa awal maupun tengah sama-sama memiliki risiko
tertular HIV/AIDS. Berdasarkan hasil uji Chi Square Test diketahui bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara umur responden dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS (p= 0,001). Namun,
analisis tabel silang menunjukkan bahwa responden dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS yang
baik dan berumur dewasa awal (<43 tahun) sebanyak 74,5 % lebih besar daripada responden yang
perilaku pencegahan HIV/AIDS baik dan umurnya dewasa tengah (≥ 43 tahun) yaitu sebanyak 40,7
%. Hal ini disebabkan karena umur dewasa awal merupakan masa peningkatan mobilitas sosial.
Salah satu kondisi yang memudahkan peningkatan mobilitas sosial yaitu peran aktif dalam kegiatankegiatan masyarakat.
Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal responden. Terdapat 2 (dua) kategori
tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan rendah (<SMP) dan tingkat pendidikan tinggi (≥SMP).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Peterongan di Kota Semarang dapat
diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan tinggi sebesar 60% lebih besar daripada
responden dengan tingkat pendidikan rendah yaitu 40%.
Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan responden untuk menghasilkan pendapatan
dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada penelitian ini diketahui, mayoritas responden
(53,3%) merupakan ibu rumah tangga, 20% responden bekerja wiraswasta, 14,3% responden
bekerja sebagai pedagang, 10,5% bekerja di swasta, dan sisanya bekerja sebagai buruh, WPS, dan
PNS.
Pendapatan ialah jumlah nominal yanng diperoleh rata-rata dalam mencukupi kebutuhan
sehari-hari. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki
pendapatan keluarga kurang dari UMR sebesar 72,4 % lebih besar daripada responden yang
memiliki pendapatan sama atau lebih dari UMR yaitu 27,6%.

3. Variabel Struktural
Pada penelitian ini responden yang memiliki pengetahuan tentang WPA baik sebanyak
48,6%, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan tentang WPA kurang sebanyak 51,4%.
Pengetahuan merupakan salah satu faktor pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi suatu
tindakan atau perilaku. Seperti pendapat Rosenstock dalam teori HBM, kemungkinan individu akan
melakukan tindakan pencegahan tergantung dari penilaian ancaman serta pertimbangan
keuntungan dan kerugiannya yang sangat dipengaruhi oleh variabel struktural yaitu pengetahuan
tentang permasalahan kesehatan.8 Pengetahuan dibidang kesehatan merupakan satu hal yang
penting sebelum timbulnya perilaku kesehatan, akan tetapi perilaku kesehatan tidak akan muncul
kecuali adanya dorongan yang kuat sehingga mampu menggerakkan seseorang untuk berperilaku.9
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Berdasarkan uji Chi Square Test diketahui bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan
responden tentang Warga Peduli AIDS dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS (p=0,000). Hal ini
dikarenakan seseorang yang memiliki pengetahuan kesehatan yang baik maka dia akan memiliki
dasar atau acuan yang digunakan untuk melakukan suatu perilaku kesehatan. Sedangkan seseorang
yang memiliki tingkat pengetahuan kesehatan yang kurang, akan cenderung kurang
mempertimbangkan perilakunya sehingga perilaku kesehatannya kurang baik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan tentang WPA maka
perilaku pencegahan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki
pengetahuan WPA yang baik maka dia memiliki dasar atau acuan yang digunakan untuk melakukan
suatu perilaku pencegahan HIV/AIDS.

4. Variabel Psikososial
Pendapatan ialah jumlah nominal yang diperoleh rata-rata dalam mencukupi kebutuhan
sehari-hari. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki
pendapatan keluarga kurang dari UMR sebesar 72,4% lebih besar daripada responden yang memiliki
pendapatan sama atau lebih dari UMR yaitu 27,6%.
Menurut Rosenstock dalam teori HBM, menyatakan bahwa kemungkinan individu akan
melakukan tindakan pencegahan tergantung dari penilaian ancaman serta pertimbangan
keuntungan dan kerugiannya yang sangat dipengaruhi oleh variabel psikososial yaitu tingkat
pendapatan.9 Hasil uji Chi Square Test, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara tingkat pendapatan responden dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS (p=0,052).
Perilaku pencegahan HIV/AIDS dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah
pengetahuan HIV/AIDS. Di Kelurahan Peterongan, pengetahuan tentang HIV/AIDS bisa didapatkan
dari program WPA yang tidak mengeluarkan biaya. Perilaku pencegahan HIV/AIDS pun tidak
memerlukan biaya, seperti contoh setia pada pasangan, melakukan tes VCT, memastikan kesterilan
jarum suntik, tidak memakain jarum bersama, mencari dan menyebarkan informasi tentang
HIV/AIDS. Jadi, perilaku pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan oleh semua orang dari berbagai
tingkat ekonomi.

5. Perceived Susceptibilty
Perceived Susceptibilty pada penelitian ini adalah keyakinan masyarakat terhadap
kerentanan akan kemungkinan terjadinya penularan HIV/AIDS. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa sebagian besar responden (69,5%) memiliki tingkat perceived susceptibilty tinggi atau
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terkategori merasa rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Pada responden yang menunjukkan
perceived susceptibilty terkategori tidak merasa rentan sebanyak 30,5% responden. Dalam teori
Health Belief Model (HBM) menyatakan bahwa seseorang memiliki perceived susceptibility
(kerentanan yang dirasakan) yang berarti persepsi individu tentang kemungkinan terkenanya suatu
penyakit akan mempengaruhi perilaku individu tersebut untuk melakukan pencegahan atau mencari
pengobatan. Mereka yang merasa dapat terkena penyakit tersebut akan lebih cepat merasa
terancam. Seseorang akan bertindak untuk mencegah penyakit bila ia merasa bahwa sangat mungkin
terkena penyakit tersebut. Kerentanan dirasakan setiap individu berbeda tergantung persepsi
tentang risiko yang dihadapi individu pada suatu keadaan tertentu.9
Berdasarkan hasil uji Chi Square Test, diketahui bahwa terdapat hubungan antara perceived
susceptibility atau keyakinan responden terhadap kerentanan akan kemungkinan terjadinya
penularan HIV/AIDS dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS (p=0,002). Hal ini disebabkan karena
seseorang yang merasa rentan akan kemungkinan tertularnya HIV/AIDS, maka akan melakukan
tindakan atau perilaku yang dapat mencegah tertular HIV/AIDS.

6. Perceived Severity
Perceived Severity pada penelitian ini adalah keyakinan masyarakat terhadap keseriusan
yang diakibatkan oleh penyakit AIDS. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden
(66,7%) memiliki tingkat perceived severity tinggi atau terkategori merasa takut akan dampak dari
penyakit AIDS. Pada responden yang menunjukkan perceived severity terkategori rendah atau tidak
merasa takut sebanyak 33,3% responden.
Teori Health Belief Model menyatakan bahwa melakukan suatu tindakan dalam mencegah
terjadinya suatu penyakit maupun mencari pengobatan dipengaruhi oleh perceived severity yaitu
persepsi keparahan/keseriusan yang mungkin dirasakan bila menderita suatu penyakit. Persepsi ini
merupakan pandangan individu tentang beratnya penyakit yang akan diderita. Keseriusan ini
ditambah dengan akibat dari suatu penyakit misalnya kematian, pengurangan fungsi fisik dan
mental, kecacatan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. 9
Berdasarkan hasil uji Chi Square Test, diketahui bahwa terdapat hubungan antara perceived severity
atau keyakinan responden terhadap keseriusan akibat dari penyakit AIDS dengan perilaku
pencegahan HIV/AIDS (p=0,012). Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki persepsi keparahan/
keseriusan yang mungkin dirasakan bila menderita AIDS, maka akan melakukan tindakan atau
perilaku yang dapat mencegah tertular HIV/AIDS.
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7. Perceived Benefit
Perceived benefit merupakan keyakinan terhadap manfaat ketika mengikuti program Warga
Peduli AIDS (WPA). Hasil penelitian ini menunjukkan 61,9 % responden memiliki tingkat perceived
benefit tinggi atau terkategori merasa yakin akan manfaat program Warga Peduli AIDS sedangkan
responden yang memiliki tingkat perceived benefit rendah sebesar 38,1%.
Teori Health Belief Model menyatakan bahwa dalam melakukan suatu tindakan pencegahan
maupun pengobatan penyakit akan dipengaruhi oleh perceived benefit. Individu akan
mempertimbangkan apakah suatu alternatif memang bermanfaat dapat mengurangi ancaman
penyakit, persepsi ini juga berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya sehingga tindakan ini
mungkin

dilaksanakan.

Persepsi

ini

dipengaruhi

oleh

norma

dan

tekanan

dari

kelompoknya/masyarakat. 9
Berdasarkan hasil uji Chi Square Test, diketahui bahwa terdapat hubungan antara perceived
benefit atau keyakinan responden terhadap manfaat mengikuti program Warga Peduli AIDS dengan
perilaku pencegahan HIV/AIDS(p=0,001). Hal ini dikarenakan seseorang yang meyakini bahwa
program WPA bermanfaat dalam mengurangi ancaman HIV/AIDS maka akan melakukan perilaku
pencegahan HIV/AIDS melalui kegiatan-kegiatan program WPA.

8. Perceived Barrier
Perceived barrier merupakan keyakinan responden terhadap hambatan ketika mengikuti
program Warga Peduli AIDS (WPA). Hasil penelitian ini menunjukkan 50,5 % responden memiliki
tingkat perceived barrier tinggi atau terkategori merasa yakin akan hambatan mengikuti program
Warga Peduli AIDS sedangkan responden yang memiliki tingkat perceived barrier rendah sebesar
49,5 %.
Menurut teori Health Belief Model menyatakan bahwa dalam melakukan suatu tindakan
pencegahan maupun pengobatan penyakit akan dipengaruhi oleh perceived barrier. Individu akan
mempertimbangkan apakah suatu pengorbanan memang bermanfaat dapat mengurangi ancaman
penyakit. Suatu perilaku akan lebih mudah dilakukan ketika keyakinan akan hambatan yang dirasa
lebih kecil daripada keyakinan akan manfaat yang dirasa. 9 Hasil uji Chi Square Test, diketahui bahwa
tidak terdapat hubungan antara perceived barrier (keyakinan responden terhadap hambatan
mengikuti program Warga Peduli AIDS) dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS (p=0,370).
Adanya hambatan atau tidak ketika mengikuti program WPA dalam upaya pencegahan
HIV/AIDS tidak akan mempengaruhi seseorang melakukan perilaku pencegahan HIV/AIDS.
Kemungkinan seseorang melakukan perilaku pencegahan HIV/AIDS dikarenakan faktor lain,
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seperti keyakinan akan kerentanan HIV/AIDS, keseriusan dampak AIDS, dan manfaat mengikuti
program WPA.

SIMPULAN
Responden yang memiliki perilaku pencegahan HIV/AIDS baik sebesar 57,1 %. Faktor-faktor
yang berhubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS yaitu umur responden, tingkat
pendidikan responden, pengetahuan responden, perceived susceptibilty, perceived severity, dan
perceived benefit. Berdasarkan karakteristik responden, yaitu responden pada umur dewasa tengah
(≥ 43 tahun) sebesar 51,4 %, 46,7% responden tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga,
berpendapatan rendah sebesar 72,4 %, dan 60 % responden memiliki tingkat pendidikannya tinggi.
51,4% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai program Warga Peduli AIDS,
sebagian besar responden memiliki perceived susceptibilty tinggi, perceived severity tinggi,
perceived benefit tinggi, dan perceived barrier tinggi.
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ABSTRAK
Mengonsumsi obat keras/resep menjadi populer di masyarakat saat ini. Data BNNP
Kota Makassar pada tahun 2011 menunjukkan bahwa buruh merupakan urutan ketiga
terbanyak yang menjadi tersangka penyalahgunaan obat-obatan yang ditangani oleh POLDA
di Sulawesi Selatan dan dari tahun 2009 sampai 2011.
Studi kualitatif dengan rancangan fenomenologi dilakukan untuk mengetahui
perilaku penyalahgunaan obat keras oleh buruh bangunan di pergudangan Parangloe Indah
Kota Makassar. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi
langsung terhadap 11 informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui tentang obat
keras dan dampak yang bisa terjadi. Informan memperoleh obat keras dari apotik yang
sudah menjadi langganannya. Informan memberikan respon positif dan negatif terhadap
adanya penyalahgunaan obat yang terjadi di lingkungannya. Kurangnya pengetahuan
membuat informan melakukan penyalahgunaan terhadap obat keras, alasannya bahwa
obat tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk bekerja sebagai buruh bangunan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa buruh bangunan di kawasan Pergudangan
Parangloe Indah mengonsumsi obat keras untuk kebutuhan bekerja agar tidak merasa lelah.
Kata kunci: Penyalahgunaan, buruh bangunan, obat keras

LATAR BELAKANG
Dalam menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang diderita,
berapa dosisnya, serta kapan dan dimana obat itu digunakan.1 Obat keras yaitu obat berkhasiat
keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah
bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan
ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh,
memperparah penyakit, memicu munculnya penyakit lain sebagai efek negatifnya, hingga
menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian.2
Berdasarkan laporan World Drug Report (2012) menyatakan bahwa pada tahun 2010
terdapat sekitar 230 juta orang atau sekitar 5% penduduk dunia usia 15-64 tahun yang
menyalahgunakan obat setidaknya satu kali dalam 12 bulan. Hal ini terus menambah beban global
penyakit dan setidaknya sekitar 1 dari setiap 100 kematian di antara orang dewasa disebabkan
dengan penyalahgunaan obat.3
Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan obat-obatan di Sulawesi Selatan oleh
POLDA Sulselbar sudah hampir semua kabupaten/kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data
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pengungkapan kasus tersebut, dapat ditentukan kerawanan daerah penyebaran dan
penyalahgunaan obat. POLDA Sulselbar menjadikan Kota Makassar sebagai zona merah daerah
paling rawan penyebaran dan penyalahgunaan obat-obatan yaitu berada pada posisi pertama
diantara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan penyalahgunaan narkoba tahun 2011.4
Obat keras saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi sebagian masyarakat
terutama buruh bangunan.7 Data BNNP Kota Makassar pada tahun 2011 menunjukkan bahwa buruh
merupakan urutan ketiga terbanyak yang menjadi tersangka penyalahgunaan obat-obatan yang di
tangani oleh POLDA di Sulawesi Selatan dan dari tahun 2009 sampai 2011 terus mengalami
peningkatan.5
Berdasarkan observasi awal di kawasan pergudangan Parangloe Indah, ditemukan beberapa
buruh bangunan yang sering mengonsumsi obat-obatan yaitu jenis obat keras. Awalnya mereka
mengonsumsi obat keras tersebut ketika mereka sakit, dan kemudian mereka menyalahgunakan
efek samping yang dikandung dari obat keras tersebut. Mereka mengonsumsi obat dalam dosis yang
tidak dianjurkan hingga membuat mereka merasa ketergantungan terhadap obat keras.
Penggunaan obat keras tanpa resep dokter dapat menimbulkan masalah, misalnya penggunaan
antibiotik yang tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan.8

TUJUAN
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku penyalahgunaan obat
keras oleh buruh bangunan di kawasan pergudangan Parangloe Indah Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar dan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan, sikap serta tindakan dari buruh
bangunan terhadap penyalahgunaan obat keras.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Data
penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap 11
informan yaitu buruh bangunan yang bekerja di kawasan Pergudangan Parangloe Indah dan
mengonsumsi obat keras. Penelitian ini dilakukan selama periode waktu Desember 2014 - Januari
2015. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari: pengetahuan, sikap dan tindakan. Observasi
juga dilakukan untuk menjaga keabsahan data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
content analysis yang disajikan dalam bentuk narasi.
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HASIL
Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian dan penyalahgunaan
obat keras, jenis obat yang biasa digunakan, cara memperoleh, alasan penyalahgunaan, serta
dampak dari penyalahgunaan obat yang berlebihan.
Berdasarkan hasil penelitian, informan mendefinisikan obat jenis keras bisa membuat
mabuk pemakainya bila dikonsumsi secara berlebihan dan melebihi dosis atau dengan kata lain obat
tersebut disalahgunakan.
“Ai tidak tau ka itu obat keras kayak apa itu, keras kapang. Kalo penyalahgunaan itu minum obat
secara berlebihan lebih dari dosis baru bisa bikin mabuk-mabukan orang.”
(ARL, 21 tahun, 27 Desember 2014)
Setiap informan mengonsumsi obat keras lebih dari 1 macam obat tanpa mengetahui jenis
obat yang mereka konsumsi termasuk ke dalam jenis obat keras.
“Banyak, ada Tramadol, Calmlet, THD sama Dekstro tapi tidak tau ka obat apa itu semua.”
(PD, 21 tahun, 22 Desember 2014)
Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dari 11 informan terdapat tiga alasan yang
berbeda mengapa mereka mengonsumsi obat keras, 6 diantaranya memiliki alasan bahwa mereka
mengonsumsi obat tersebut untuk kebutuhan kerja agar tidak merasa lelah. Obat keras yang
dikonsumsi secara berlebihan menurut informan juga dapat menjaga stamina dan tidak merasa
lelah saat bekerja.
“Karena untuk menjaga stamina, supaya kalo besok pagi kita lanjut kerja kita tidak terlalu capek
begitu.”
(HMN, 55 tahun, 30 Desember 2014)
Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pernyataan informan dalam merespon suatu
kejadian yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan obat keras, terhadap orang yang
mengajak mengkonsumsi obat keras serta terhadap teman yang terjerumus ke dalam
penyalahgunaan obat keras. Ada yang mengatakan minum obat keras merupakan hal yang baik bagi
dirinya karena menurutnya hal tersebut dapat membuat pikirannya jadi lebih tenang dan
menghilangkan masalah yang sedang dihadapinya.
“Kalo saya bagus karena pikiranku hilang semua yang saya pikirkan semua, sudah hilang pikiran
sudah kosong.”
(PD, 21 tahun, 22 Desember 2014)
Adapula yang mengatakan hal tersebut merupakan perilaku buruk karena dapat
membahayakan jantung dan obat keras memiliki aturan pakai. Seperti pada kutipan wawancara
berikut:
“Pasti buruk lah, kalo kita sering begitu membahayakan kita punya jantung.”
(HMN, 55 tahun, 30 Desember 2014)
291

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal apa yang dilakukan oleh informan
terkait dengan penyalahgunaan obat keras. Perasaan informan saat pertama kali mengonsumsi obat
keras berbeda-beda. Ada yang gelisah, langsung suka, merasa mabuk, pusing, tenang, takut terjadi
overdosis, badan ringan sakit kepala dan mudah bergerak.
“Perasaan ku sempat ka takut, pertama kali takut ka overdosis. Karena sa dengar dari orang-orang
kalo banyak di minum bias ki overdosis tapi penasaran tong ka bemana itu mabuk..”
(ARL, 21 tahun, 27 Desember 2014)
Informan biasa mengonsumsi obat keras pada saat sebelum dan sesudah bekerja. Menurut
mereka jika mengonsumsi obat sebelum bekerja maka akan menambah stamina dan jika
mengonsumsi obat setelah bekerja membuat tidak mudah lelah.
“Kalo capek ka sa minum i. Kalo mau kerja, pulang kerja, tiap hari ji. Sebelum kerja supaya tidak
terasa capek.”
(MKR, 19 tahun, 28 desember 2014)
Informan mengonsumsi obat di tempat kerja maupun di rumah. Informan yang
mengonsumsi di tempat kerja karena mereka takut dengan keluarga dirumah sedangkan mereka
yang mengonsumsi obat di rumah karena mereka takut dengan atasannya di tempat kerja.
“.... Di tempat kerja karna takut ketahuan sama orang rumah karena dilarang. Tapi biasa kalo nda
kerja ka di rumah ji sa minum tapi kalo kerja di tempat kerja sa minum.”
(MKR, 19 tahun, 28 Desember 2014)
Setiap obat keras memiliki efek samping tersendiri dan efek samping tersebut akan lebih
parah jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan serta tidak sesuai aturan pakainya. Terdapat 1
informan yang mengaku pernah mengonsumsi obat sampai 100 butir per harinya. Berdasarkan hasil
wawancara mendalam dengan informan JN (51 tahun) diperoleh informasi bahwa dia mengonsumsi
obat sampai 100 butir per harinya karena ingin merasakan efek yang dikandung dari obat yang
diminumnya yaitu THD dan Tramadol dimana efek dari obat tersebut menurut JN dapat membuat
perasaan jadi lebih enak dan mampu menghilangkan rasa lelah.
“Pernah sampe 100 biji 1 hari dicicil. Setiap 15 menit konsumsi 2 biji.”
(JN, 51 tahun, 24 Desember 2014)
Dalam menggunakan obat keras, beberapa informan biasa mengkombinasikan obat yang
mereka

minum

dengan

berbagai

minuman

sesuai

kesukaan

informan.

Mereka

mengkombinasikannya dengan alasan bahwa obat tersebut lebih cepat bereaksi. Minuman yang
mereka kombinasikan dengan obat keras diantaranya minuman berwarna, minuman bersoda dan
minuman beralkohol. Minuman-minuman tersebut mereka peroleh di warung-warung terdekat
kecuali minuman beralkohol. Mayoritas informan mengonsumsi obat dengan air putih dan kopi.
“Lebih bae itu kopi biasa ka kalo kopi itu biasa cepat nae’ reaksi na. Reaksi obatnya, gelisah apa baru
semacam pede toh.”
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(AL, 17 tahun, 22 Desember 2014)
PEMBAHASAN
Pengetahuan dan wawasan informan seputar penyalahgunaan obat keras bahwa
menurutnya penyalahgunaan obat keras yakni dengan mengonsumsi obat keras secara berlebihan
dan tanpa aturan dokter akan mengakibatkan penggunanya mengalami beberapa gangguan
kesehatan misalnya merasa pusing, sakit kepala, mual, kejang-kejang, badan luka-luka, bisul, gatal,
bernanah, tenggorokan kering dan bahkan ada informan yang mengaku merasakan sakit di
lambungnya.
Informan belum menyebutkan secara jelas tentang pengertian penyalahgunaan obat keras.
Obat keras dianggap sebagai obat yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila dikonsumsi secara
berlebihan dan tanpa petunjuk dari dokter namun obat keras berkhasiat mengobati, menguatkan,
memperbaiki, dan membunuh kuman pada tubuh manusia.1 Namun hal tersebut tidak diketahui
oleh semua informan. Mereka justru mengonsumsi obat keras karena alasan tertentu yakni untuk
keperluan bekerja.
Penyalahgunaan obat adalah pemakaian obat diluar petunjuk dokter.9 Penyalahgunaan
obat keras tanpa resep dokter adalah suatu pemakaian obat secara tetap akan tetapi bukan
merupakan pengobatan, atau penggunaan obat melebihi takaran atau tidak mengikuti aturan
pemakaian.10 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh informasi bahwa semua informan
mengonsumsi obat keras tanpa petunjuk dan indikasi dari dokter. Mereka mengonsumsinya dengan
dosis sesuai keinginan mereka tanpa mengetahui efek yang bisa ditimbulkan jika dikonsumsi terusmenerus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manchikanti bahwa penyalahgunaan obat-obat
apotek yang sangat sering dikonsumsi sebagai pilihan mengonsumsi obat-obatan di kalangan
pecandu yaitu jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri.11 Hasil temuan penelitian diketahui bahwa
buruh bangunan mengonsumsi 8 jenis obat keras yaitu Dekstrometorfan, Double L, Somadril,
Tramadol, Calmlet, Inex, THD dan Alprazolam. Obat-obat tersebut termasuk obat anti nyeri yang
harus sesuai resep dokter.12
Terdapat 4 informan mengaku pernah merasakan dampak negatif dari mengonsumsi obat
keras bagi dirinya yaitu merasa kejang-kejang, pusing, mual, dan alergi tapi mereka tetap
mengonsumsi obat keras sehingga mereka mengetahui dampak obat keras berdasarkan
pengalamannya sendiri. Hal ini sesuai dengan teori World Health Organization (WHO) yang dikutip
oleh Notoatmodjo bahwa salah satu bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan
yang diperoleh dari pengalaman sendiri. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat
penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Dari pengalaman dan penelitian
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ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak
didasari oleh pengetahuan.13
Sikap informan terhadap adanya penyalahgunaan obat keras yaitu ada yang menerima dan
ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak baik tetapi mereka masih
mengonsumsinya karena menganggap bahwa obat keras merupakan suatu kebutuhan untuk
bekerja. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada 3 informan yang memiliki keinginan untuk berhenti
atau mengurangi mengonsumsi obat keras karena menurut mereka obat keras berguna untuk
kepentingan bekerja namun karena adanya keluhan-keluhan yang mulai dirasakan oleh informan
sehingga mereka sedikit peduli untuk mau berhenti mengonsumsi obat keras. Notoatmodjo
mengatakan bahwa salah satu unsur pembentuk sikap adalah adanya keyakinan dari seseorang.14
Dalam hal ini, informan memiliki keyakinan yang dilatarbelakangi oleh pengalaman yang dimiliki
terhadap dampak yang pernah mereka rasakan akibat mengonsumsi obat keras sehingga mencegah
dan menghindari kebiasaan tersebut.
Tindakan informan terhadap penyalahgunaan obat keras dipengaruhi oleh pengetahuan
dan sikap yang dimiliki. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata dan
terbuka sudah jelas dalam bentuk tindakan dan atau praktik (practice) yang dengan mudah dapat
diamati atau dilihat orang lain.15 Notoatmodjo mengatakan bahwa untuk terwujudnya tindakan
perlu faktor lain yaitu adanya fasilitas atau sarana dan prasarana.14 Fasilitas yang dimaksud pada
penelitian ini yaitu tersedianya obat keras pada saat informan sedang ingin merasakan efek dari
obat misalnya ingin merasakan mabuk dan senang-senang. Keterjangkauan informan dalam
memperoleh obat dengan mudah membuat mereka bertindak untuk melakukan penyalahgunaan.
Informan mengonsumsi obat pada waktu tertentu, yaitu sebelum dan sesudah bekerja, saat
ingin tidur, saat banyak pikiran, ketika merasa lelah dan bahkan setiap hari untuk menghilangkan
stress karena banyak pikiran. Mereka mengonsumsi setiap hari karena sudah merasa ketagihan dan
merasa aneh jika tidak dikonsumsi. Hal tersebut terjadi karena efek yang dikandung dari obat keras
jika dikonsumsi melebihi dosis yang sebenarnya maka akan membuat penggunanya menjadi
kecanduan dan ingin terus mengonsumsinya.
Tempat-tempat yang biasa digunakan informan untuk mengonsumsi obat yaitu di rumah
dan di tempat kerja. Informan yang mengonsumsi obat di rumah karena mereka takut kepada atasan
mereka jika ketahuan mengonsumsi obat sebelum bekerja karena atasan mereka beranggapan
bahwa hal tersebut akan membuat mereka mabuk dan tidak dapat berkonsentrasi bekerja.
Sedangkan informan yang memilih untuk mengonsumsi di tempat kerja karena mereka takut
terhadap orang atau keluarga yang berada di rumah.
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Tindakan penyalahgunaan obat keras merupakan respon atau reaksi konkret seseorang
terhadap stimulus atau objek seperti: konteks dan dosis dalam menggunakan obat-obat sesuai
dengan hasil penelitian Rahim yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan efeknya, mereka
mampu mengonsumsi dalam dosis tinggi yaitu empat butir pil, dua sampai enam butir pil, atau
setengah dari papan obat apotek yang mereka konsumsi bahkan sampai lima puluh tablet sekali
minum.16
Semua informan mengonsumsi obat lebih dari 2 butir per hari yaitu diantaranya 5 butir per
hari, 50 butir per hari, dan 30 butir per satu kali minum. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai
penyalahgunaan karena informan mengonsumsi obat melebihi dosis yang tercantum pada kemasan
obat. Misalnya pada obat Dekstrometorfan dosis maksimalnya ialah 120 mg/hari atau 2-3
tablet/hari. Namun informan PD (21 tahun), SFN (22 tahun) dan ARL (21 tahun) mengonsumsi
Dekstrometorfan lebih dari 3 butir yaitu 50 butir, 5 butir dan 7 butir/harinya. Begitupun dengan obat
Somadril dimana dosisnya yaitu 3-4 kali sehari dengan 1 tablet. Namun informan RS (21 tahun), MKR
(19 tahun) dan AM (23 tahun) mengonsumsi Somadril sebanyak 5 butir dan 8 butir sekaligus.
Dalam hasil penelitian ditemukan juga bahwa terdapat informan yang mengaku pernah
mengonsumsi obat sampai 100 butir/1 kali minum. Dia mengonsumsinya 2 butir setiap 15 menit
sekali karena pada saat mengonsumsi obat tersebut dia belum merasakan efek yang diinginkan
sehingga dia mengonsumsinya lagi sampai sebanyak 100 butir. Dia mengonsumsi dalam jumlah yang
banyak dengan alasan agar efek dari obat tersebut cepat bereaksi sehingga dia tak perlu menunggu
lama untuk merasakan efek yang dihasilkan obat tersebut.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dalam mengonsumsi obat informan biasa
mengkombinasikan obat dengan berbagai minuman misalnya dengan kopi, air putih, minuman
bersoda, minuman berwarna, kratingdaeng serta minuman beralkohol. Tetapi mayoritas informan
biasa mengonsumsi obat dengan air putih atau kopi. Menurut informan jika mereka mengonsumsi
obat dengan diiringi kopi ataupun dilarutkan dalam kopi maka reaksi dari obat tersebut akan segera
muncul dan efek dari obat akan hilang. Reaksi yang dimaksud yaitu informan akan merasa lebih kuat
untuk bekerja.

SIMPULAN
Pengetahuan informan terhadap penyalahgunaan obat keras tergolong kurang. Informan
memahami obat keras sebagai kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh positif dan negatif bagi
pengonsumsinya, sehingga mereka terus mengonsumsinya tanpa mengetahui bahaya dan
dampaknya. Perilaku dalam bentuk sikap yang dimiliki oleh buruh bangunan terhadap
penyalahgunaan obat keras ada yang positif dan adapula yang negatif yang tercermin dalam
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merespon adanya penyalahgunaan yang terjadi, terhadap teman yang mengajak untuk
mengonsumsi obat dan terhadap teman yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat keras.
Pada dasarnya semua informan mengonsumsi obat keras diantaranya Dekstrometorfan, Double L,
Somadril, Tramadol, Calmlet, Inex, THD, dan Alprazolam. Setiap informan mengonsumsi obat keras
dalam jenis dan jumlah yang berbeda.

REKOMENDASI
Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak terkait memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai jenis obat keras serta dampak dan bahaya dari mengonsumsi obat keras
tanpa dosis dan saran dokter. Disarankan pula agar lingkungan masyarakat terutama lingkungan
keluarga sebagai lingkungan yang terkecil, khususnya orang tua melakukan upaya pencegahan
penyalahgunaan obat keras dengan cara pemberian perhatian dan pengawasan terhadap pergaulan
anggota keluarga serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
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TOPIK 6:
PROMOSI KESEHATAN DI TATANAN RUMAH SAKIT

297

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Self Esteem Pada Penyalahguna Narkoba yang Sedang Direhabilitasi di RSJ Bangli Bali
Made Dewi Sariyani1,2, Ni Komang Ekawati2,3, Dyah Pradnyaparamita Duarsa2,4
1
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan, Bali
2
Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Bali,
3
Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Bali
4
Fakultas Kedokteran Umun Universitas Udayana,Bali
Korespondensi penulis: sariyani27@ymail.com
ABSTRAK
Data kasus narkotika BNNP bali tahun 2016 yaitu 26 kasus dengan jumlah tersangka
30 orang. BNNP Bali menunjuk RSJ Bangli dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkoba.
Penghargaan diri (self esteem) merupakan aspek yang harus dibentuk pada penyalahguna
narkoba demi keberhasilan rehabilitasi dan mencegah relaps, namun program rehabilitasi
yang ada belum memperhatikan mengenai aspek tersebut. Proses rehabilitasi lebih
menekankan pada aspek fisik seperti membina keterampilan diri, olah raga dan
detoksifikasi.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui self esteem penyalahguna narkoba yang
sedang direhabilitasi di RSJ Bangli dan aspek-aspek pembentuk self esteem.
Penelitian dengan rancangan kualitatif dilakukan pada informan di RSJ Bangli dengan
menggunakan wawancara mendalam. Informan dipilih secara purposive sampling yang
terdiri dari 10 orang penyalahguna narkoba pada fase rehabilitasi minimal 2 minggu di
Ruang Darmawangsa RSJ Bangli. Data dianalisis secara induktif dan disajikan secara naratif.
Self esteem dari setiap status informan yang berbeda dipengaruhi oleh aspek
internal dan eksternal seperti pengalaman hidup, dukungan keluarga, peer support,
keterampilan dan bakat, spiritual diri, kebijakan, pola asuh serta lingkungan fisik dan sosial.
Status informan ketika masuk ruang rehabilitasi pun mempengaruhi aspek internal dan
eksternal daam membentuk self esteem
Self esteem dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal serta status dari setiap
informan. Rumah Sakit yang memiliki rehabilitasi narkoba diharapkan menambahkan
pembentukan self esteem pada program rehabilitasi
Kata kunci: penyalahguna narkoba, rehabilitasi, self esteem, status penyalahguna

LATAR BELAKANG
Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2014
menurut BNN adalah sekitar empat juta atau setara dengan 2,2% dari populasi penduduk berusia
10-59 tahun yaitu 184.175.000 orang.1 Data kasus narkotika BNNP Bali pada tahun 2016 adalah 26
kasus dengan jumlah tersangka 30 orang. Kasus yang sedang di proses peradilan (P21) sebanyak 17
dan yang belum P21 adalah sembilan kasus.2 BNNP Bali menunjuk RSJ Bangli yang merupakan satusatunya rumah sakit dengan pelayanan rehabilitasi narkoba di Bali, selain itu RSJ Bangli merupakan
rumah sakit tipe A yang sudah memiliki tenaga kesehatan yang lengkap dan sarana prasarana yang
sudah menunjang pelayanan rehabilitasi.3
Ketergantungan obat yang terjadi tidak hanya dikarenakan masalah fisik saja, tetapi juga
masalah psikologi.4 Penghargaan diri yang rendah menyebabkan informan depresi sehingga
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informan menggunakan narkoba untuk membuat rasa nyaman pada diri informan dan masalah ini
penting diketahui untuk menghindari relaps dan bunuh diri.5 Kegiatan pemusatan pada diri sendiri
secara psikologis dengan membentuk ketahanan diri dapat mempercepat proses rehabilitasi.6
Program rehabilitasi narkoba di Indonesia berbeda dengan negara lain, karena hanya
memperhatikan aspek eksternalnya atau fisik saja seperti pengobatan, pelatihan keterampilan diri,
detoks dan olah raga.7 Status informan di Ruang Darmawangsa dibedakan menjadi tiga yaitu mandiri
merupakan kesadaran sendiri, tahanan dimana informan yang sedang ditahan tetap mengikuti
rehabilitasi dan keputusan pengadilan dimana informan sudah divonis dan dinyatakan harus
mengikuti rehabilitasi.3

TUJUAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam tentang self esteem pada
penyalahguna narkoba yang sedang direhabilitasi di RSJ Bangli dan aspek-aspek yang
mempengaruhi pembentukan self esteem.

METODE
Penelitian menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan studi kualitatif. Data
dikumpulkan dengan wawancara mendalam yang melibatkan 10 orang informan di RSJ Bangli pada
Bulan Februari – April 2017. Informan dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria informan
sudah memasuki fase rehabilitasi minimal 2 minggu di Ruang Darmawangsa RSJ Bangli dan bersedia
diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, proses
wawancara direkam, hasil wawancara dibuat dalam bentuk transkrip secara verbatim. Informan
telah diberikan penjelasan dan mengisi lembar persetujuan (informed consent) sebelum wawancara
dilaksanakan. Proses analisis data menggunakan analisa data tematik, dimana peneliti melakukan
identifikasi terhadap beberapa tema yang terpola dalam suatu fenomena.
Penelitian ini menggunakan lembar pernyataan Rosenberg Self Esteem Scale yang hasil
jawaban informan kemudian diberi skor dan dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu skor > 15
temasuk kategori self esteem rendah, 15-25 termasuk kategori self esteem sedang, dan skor <25
dikategorikan self esteem tinggi. Penulis mengidentifikasi makna penting dengan melakukan koding
dan kategori. Jawaban informan divalidasi dengan teknik triangulasi data yaitu mewawancarai
petugas kesehatan yang bertugas di Ruang Darmawangsa RSJ Bangli yaitu 12 orang perawat.9
Penelitian ini telah mendapatkan kelaikan etik dari Komisi Etik Penelitian RSUP Sanglah.

299

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis disajikan secara narasi dan gambar dengan melaporkan gambaran self esteem
informan, aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan self esteem, dan status
penyalahguna narkoba saat masuk tempat rehabilitasi.
Penulis menggambarkan self esteem informan terlebih dahulu karena penulis beranggapan
sebelum menggali aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembentukan self
esteem, penulis harus mengetahui gambaran self esteem informan agar penulis bisa memberikan
perhatian lebih dalam wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa self esteem masing-masing
informan berbeda yaitu terdapat enam orang informan dengan self esteem rendah dan sisanya
dengan self esteem sedang. Informan dengan self esteem rendah masih menganggap diri sebagai
seseorang yang tidak baik (jahat), kadang-kadang merasa tidak berguna, dan merasa gagal dalam
banyak hal. Informan dengan self esteem sedang memiliki penghargaan diri yang lebih baik. Mereka
merasa masih berguna dan cukup optimis untuk mampu berbuat baik dan bermanfaat seperti orang
lain tetapi masih memiliki angapan tidak bisa sebaik orang lain.

1.

Status Informan terhadap Aspek Pembentuk Self Esteem
Setiap informan menyampaikan aspek pembentuk self esteem yang berbeda, sesuai dengan

status informan saat berada diruang rehabilitasi yaitu status mandiri, tahanan dan putusan
pengadilan. Informan dengan status mandiri memaparkan bahwa aspek internal yang membentuk
self esteem yaitu pengalaman hidup, informan dengan status tahanan yaitu pengalaman
menggunakan narkoba, keterampilan dan bakat serta spiritual di dalam diri, sedangkan informan
dengan status putusan pengadilan yaitu pengalaman menggunakan narkoba, keterampilan dan
bakat serta spiritual diri.
Informan dengan status mandiri memaparkan bahwa aspek eksternal yang membentuk self
esteem yaitu dukungan keluarga dan teman sebaya (peer support), informan dengan status tahanan
yaitu dukungan keluarga dan teman sebaya, pola asuh, kebijakan, sedangkan informan dengan
status putusan pengadilan yaitu dukungan keluarga, pola asuh dan lingkungan fisik dan sosial.
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Gambar 1. Status Informan dikaitkan dengan aspek pembentukan self esteem

2.

Spiritual dalam diri
Keinginan dari informan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan salah satu

bentuk dukungan moral yang dibentuk secara mandiri sebagai pondasi untuk menghindari perilaku
negatif bila informan merasa kecewa atau tidak puas terhadap dirinya, seperti petikan hasil
wawancara di bawah ini.
“… spiritual itu pondasi kita untuk bangkit. Setelah di sini saya baru bisa tri sandhya dan
sembahyang. Dari situlah saya mulai mengganggap bahwa diri saya ternyata bisa seperti orang
lain.” (IN-08, umur 24 tahun, wiraswasta)

Spritual di dalam diri berkaitan dengan proses pembentukan self esteem pada informan,
dibuktikan dengan adanya pengaruh yang positif antara religiusitas dengan reseliensi pasien yang
sedang mengikuti proses rehabilitasi narkoba.7 Penelitian ini sesuai dengan kajian pustaka yang
digunakan yaitu spiritual yang dimiliki oleh informan menjadi pondasi untuk informan merasa
mampu seperti orang lain.

3.

Pengalaman Hidup
Pengalaman hidup berkaitan dengan proses pembentukan self esteem, ditunjukan dengan

pemaparan dari beberapa informan yang menyatakan jika pengalaman hidup merupakan bekal
untuk menjaga diri dari hal buruk, seperti kutipan di bawah ini.
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“… menurut tiang, pengalaman hidup nike penting sebagai benteng kita untuk menghargai diri kita.
suka duka selama hidup nike yang dipakai sebagai pelajaran dan bekal kita untuk lebih bisa menjaga
diri kita dari hal buruk.” (IN- 02, umur 33 tahun, pemilik perusahaan swasta)
Penelitian sebelumnya juga menyatakan jika pengalaman hidup yang dimiliki oleh informan
menjadi aspek penting dalam pembentukan self esteem, karena pengalaman hidup yang dianggap
tidak memuaskan akan membuat informan tidak memiliki keinginan untuk lepas dari narkoba.8
Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu pengalaman hidup digunakan sebagai
pelajaran untuk informan menjaga diri dan menghargai diri mereka.

4.

Keterampilan dan bakat
Keterampilan dan bakat yang dimiliki informan berkaitan dengan proses pembentukan self

esteem, ditunjukan dengan pemaparan dari informan yang menyatakan jika informan akan merasa
percaya diri setelah mendapat pujian dari orang lain karena bakat yang dimilikinya, seperti kutipan
di bawah ini.
“… saya bisa bangga dengan diri kalau ada bakat saya yang diasah dan dapat saya tunjukan ke
orang lain sehingga saya mendapat pujian.”(IN-05, umur 35 tahun, pengangguran)
Penelitian lain tahun 2016, juga menyatakan jika semakin positif persepsi terhadap
keterampilan yang dimiliki informan, maka akan semakin tinggi tingkat self esteem, begitu pula
sebaliknya.9 Penelitian ini sesuai dengan kajian pustaka yang digunakan, yaitu informan merasa diri
berharga saat orang lain memberikan penilaian positif terhadap bakat dan keterampilan yang
dimiliki oleh informan.

5.

Pola Asuh
Pola asuh yang diterima oleh informan sejak kecil sampai remaja sangat mempengaruhi

proses pembentukan self esteem. Pola asuh yang sudah melekat di dalam diri informan, akan
menjadi dasar informan dalam mengambil keputusan, seperti kutipan di bawah ini.
“….. mungkin karena saya terlalu dimanja oleh orang tua, jadi gak ada yang saya takuti. sampai
saya mencoba narkoba pun saya gak pernah ada yang marahin” (IN-04, umur 35 tahun, buruh
bangunan)
Penelitian sebelumnya menyatakan ada hubungan antara pola asuh autoritatif dengan
ketahanan diri seseorang.10 Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu pola asuh
berkaitan dengan pembentukan self esteem informan yang sedang direhabilitasi, hal ini sesuai
dengan pemaparan informan yang mengatakan jika mereka merasa tidak nyaman dengan keadaan
yang terlalu mengikat dan terlalu memanjakan informan.
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SIMPULAN
Self esteem pada informan yang berada di Ruang Darmawangsa RSJ Bangli masih dalam
kategori rendah dan sedang. Status informan saat berada di tempat rehabilitasi mempengaruhi
perbedaan aspek internal dan eksternal dalam proses pembentukan self esteem.

REKOMENDASI
Rumah Sakit yang memiliki rehabilitasi narkoba diharapkan menambahkan pembentukan
self esteem pada program rehabilitasi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan mencegah relaps.
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PENGARUH PENGUATAN PERAN INTERPERSONAL CHAMPION PROMOSI KESEHATAN DENGAN
PENDEKATAN PEPLAU TERHADAP PEMBERIAN PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA

1.2.3

Suhariyanto1, Astuti Lestari 2, Mis Purnamaria3
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang, Jl. dr.soetomo no.28 Singkawang Kalimantan Barat

ABSTRAK
Pendampingan dan supervisi yang kurang dari champion promosi kesehatan dapat
mempengaruhi kepatuhan pemberian pendidikan pasien dan keluarga serta pencatatan
edukasi interkolaborasi. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dapat dilakukan
melalui penguatan peran interpersonal champion promosi kesehatan dengan pendekatan
teori Peplau.
Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh penguatan peran
interpersonal champion promosi kesehatan dengan pendekatan teori Peplau terhadap
penerapan pendidikan pasien dan keluarga.
Metode yang digunakan pre-eksperimental design, one group pre and post test
without control. Sampel penelitian sebanyak 38 dokumentasi pendidikan pasien dan
keluarga interkolaborasi yang dilakukan dengan teknik incidental sampling dan analisis
paired t-test. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukan perlakuan penguatan peran
interpersonal teori Peplau meningkatkan kepatuhan pemberian pendidikan pasien dan
keluarga secara bermakna (p = 0,001).
Penelitian dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga terkait edukasi
yang diberikan sebagai upaya keselamatan pasien selama dirumah sakit. Selain itu dapat
diimplikasikan sebagai evidence base practice promosi kesehatan, efisiensi anggaran rumah
sakit serta bahan simulasi pendidikan edukasi dirumah sakit.
Diperlukan kebijakan, dan pendampingan dari pimpinan rumah sakit untuk
mengawal penerapan pendidikan pasien dan keluarga, serta pengembangan materi
penguatan melalui workshop sebagai salah satu kompetensi pemimpin dibagian promosi
kesehatan maupun petugas kesehatan lainnya.
Kata Kunci: hubungan interpersonal, Peplau, Champion Promosi kesehatan, Pendidikan
Pasien keluarga

LATAR BELAKANG
Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan pasien dan keluarga mendukung
terpenuhinya penilaian akreditasi rumah sakit. Komisi akreditasi rumah sakit (KARS) menjelaskan
bahwa syarat kelulusan akreditasi rumah sakit yaitu adanya program pendidikan pasien dan
keluarga di rumah sakit (Komite Akreditasi Rumah Sakit, 2011). Joint Commision International
mendukung program tersebut sebagai bagian dari penilaian standar keperawatan dengan elemen
mengimplementasikan program promosi kesehatan rumah sakit (Joint Commission International,
2013).
Pelaksanaan pendidikan pasien dan keluarga perlu didukung oleh organisasi rumah sakit.
Faktor-faktor yang mempengaruhi champion rumah sakit memberikan pendidikan pasien dan
keluarga antara lain budaya organisasi, pengetahuan, pemahaman setiap individu ketika berlatih
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dan dukungan pemimpin, ketersediaan fasilitas (Edwards et al., 2012). Hal ini didukung penelitian
(Kim & Oh, 2015) menjelaskan bahwa faktor manajemen organisasi rumah sakit sangat besar
pengaruhnya mendukung kepatuhan. Selain role models, bimbingan, komunikasi, serta hubungan
interpersonal antara pimpinan dan champion promosi kesehatan.
Interpersonal yang baik pimpinan kepada champion promosi kesehatan meningkatkan
perilaku kepatuhan. Kedekatan proses mengajar antara pimpinan dan champion promosi kesehatan
sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku dan kepatuhan (Darawad & AlHussami, 2013). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengetahuan tidak cukup untuk
mengubah keyakinan, tetapi kepercayaan dari atasan memperkuat perilaku dan kepatuhan (Jeong
& Kim, 2016). Penerapan keterampilan hubungan interpersonal pimpinan dengan champion
promosi kesehatan dengan pendekatan Peplau perlu diuji pengaruhnya terhadap penerapan
pendidikan pasien dan keluarga.
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah utara
Kalimantan barat terakreditasi KARS versi 2012 paripurna Desember 2016. Pada penilaiain surver
simulasi akreditasi pokja pendidikan pasien keluarga memperoleh point yang kecil. Hal ini
dikarenakan belum terbentuknya unit promosi kesehatan rumah sakit. Setelah terbentuknya unit
promosi kesehatan rumah sakit memacu semangat pokja pendidikan pasien dan keluarga berbenah
menaikan nilai sebagai kontribusi dalam penilaian akreditasi paripurna.
Promosi kesehatan rumah sakit merasa perlu mempertahankan predikat paripurna tersebut
saat verifikasi akreditasi di bulan Desember 2017. Upaya yang dilakukan antara lain membentuk
champion disetiap ruang rawat inap membudayakan edukasi kepada pasien dan keluarga.
Pendidikan pada pasien dan keluarga yang dilakukan antara lain edukasi kelompok, individu dan
interdisiplin professional pemberi asuhan (PPA). Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemauan
champion promosi kesehatan dirperlukan pengaruh peran interpersonal.
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penguatan
peran interpersonal champion promosi kesehatan dengan pendekatan teori Peplau terhadap
penerapan pendidikan pasien dan keluarga.

TUJUAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh penguatan peran interpersonal
champion promosi kesehatan dengan pendekatan teori Peplau terhadap penerapan pendidikan
pasien dan keluarga. Tujuan khusus penelitian ini melihat gambaran karakteristik champion promosi
kesehatan, gambaran peran interpersonal champion promosi kesehatan dengan pendekatan teori
peplau, perbedaan penerapan pendidikan pasien dan keluarga.
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METODE
Desain dalam penelitian ini menggunakan desain quasi-experiment one group pretestposttest design without control yang melihat pengaruh suatu intervensi, yaitu penguatan peran
interpersonal champion promosi kesehatan dengan pendekatan teori Peplau terhadap pemberian
pendidikan pasien dan keluarga. Populasi dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan
metode pre-eksperimental design, one group pre and post test without control. Sampel penelitian
sebanyak 38 dokumentasi pendidikan pasien dan keluarga interkolaborasi yang dilakukan dengan
teknik incidental sampling dan analisis paired t-test. Total seluruh waktu penelitian mulai dari
februari sampai juni 2017, mulai dari penyusunan proposal sampai rekomendasi penelitian.

HASIL
Hasil penelitian ini antara lain: menggambarkan karakteristik champion promosi kesehatan;
gambaran peran interpersonal champion promosi kesehatan dengan pendekatan teori Peplau;
gambaran penerapan pendidikan kesehatan pasien dan keluarga.
Gambaran karakteristik kategori champion promosi kesehatan berdasarkan jenis kelamin
terbanyak adalah perempuan yaitu 9 orang (90 %) dengan total 10 orang champion promosi
kesehatan. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yaitu D3 keperawatan 6 orang (60%), Status
kepegawaian terbanyak yaitu pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang (60 %). Rerata usia champion
promosi kesehatan adalah 31 tahun dengan usia terendah 25 tahun dan terlama 35 tahun.
Berdasarkan masa kerja rerata adalah 5,6 tahun dengan masa kerja minimal 4 tahun dan terlama 10
tahun.
Tabel 1. Gambaran Pengetahuan champion promosi kesehatan Selama Mengikuti Penguatan Peran
Interpersonal dengan Pendekatan Teori Peplau di RSUD dr. Abdul Aziz
Penguatan
sebelum
setelah

Mean
8
13,67

Selisish
5,67

Tabel 1 menunjukkan rerata nilai pengetahuan champion promosi kesehatan sebelum
penguatan peran interpersonal teori Peplau sebesar 8 (50 %) kemudian setelah penerapan
mengikuti penguatan peran interpersonal teori Peplau meningkat menjadi 13,67 (85,4%) dari nilai
total 16 (100%).
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Tabel 2. Gambaran Pelaksanaan Peran Champion Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori
Peplau di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Peran Interpersonal Peplau

p

pengajaran & nara sumber

0,011

kepemimpinan

0,004

wali

0,011

penasihat

0,062

orang asing

0,122

Tabel 2 menunjukkan peningkatan yang signifikan kemampuan champion promosi kesehatan
pendekatan teori Peplau pada peran pengajaran/nara sumber, kepemimpinan, wali, dan penasihat
(p< 0,05). Sedangkan tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada kemapuan champion promosi
kesehatan pendekatan teori Peplau pada peran orang asing & penasihat (p > 0,05).
Tabel 3 Gambaran Penerapan pendidikan pasien dan keluarga di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
kegiatan
Penerapan pendidikan pasien dan
keluarga

Mean

P

Sebelum

6,46

Setelah

9,9

0,001

Tabel 3 menunjukan hasil analisis ini membuktikan bahwa ada perbedaan peningkatan yang
signifikan antara penerapan SPO pelaksanaan Pendidikan pasien dan keluarga yang signifikan
sebelum dan sesudah penguatan peran interpersonal champion promosi kesehatan dengan
pendekatan teori Peplau (p = 0,000).

PEMBAHASAN
Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan dapat meningkatkan
pengetahuan champion promosi kesehatan menjalankan peran interpersonal dengan pendekatan
teori Peplau. Hal ini terlihat dari nilai pengetahuan sebelum dan sesudah penguatan mengalami
perubahan yang lebih baik. Penguatan pembelajaran dengan active learning memfasilitasi
pembangunan pengetahuan, pemecahan masalah, menganalisis dan mendemontrasikan
pengalaman belajar, sehingga pembelajaran tradisional berpusat pada guru mulai ditinggalkan
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(Rozalena & Dewi, 2016 (Kon, Botelho, Bridges, & Leung, 2015). Analisis peneliti bahwa penguatan
dengan metode active learning melalui pendekatan teori Peplau merupakan kompetensi peran
kepala ruang ketika melakukan hubungan interpersonal dengan perawat pelaksana. Peningkatan
rata-rata pengetahuan kepala ruang selama penguatan peran interpersonal Peplau dikarenakan
keinginan yang kuat untuk belajar memahami teori, lingkungan dan pengalaman sehari-hari yang
dilakukan dengan proses pembelajaran active learning dengan metode gibbs self reflection, case
based learning, dan self directed learning selama dua hari.

Peran Interpersonal Pendekatan Teori Peplau
Peran interpersonal orang asing pendekatan teori Peplau yang menekankan bagaimana
champion promosi kesehatan harus mampu mengenali latar belakang budaya, pendidikan dan
agama dengan memperlukannya dengan sopan dan caring (Jakson Dwyer & Diana, 2014).
kepatuhan dimulai dengan dorongan secara emosional dan motivasi diri untuk melakukan tindakan
yang sesuai dengan aturan yang sebelumnya telah mendapatkan pengetahuan. Senada dengan
pengembangan teori Peplau terhadap pelaksanaan supervisi oleh (Lynch, Hancox, & Happell, 2008)
(Senn, 2013) diperlukan peran pengajaran Peplau untuk membangun rasa aman, menjalin hubungan
percaya dengan metode pengajaran seperti berbagi pengalaman, merasakan perasaan secara
verbal. Penerapan teori Peplau di area promosi kesehatan dapat diaplikasikan pada champion
promosi kesehatan yang mempunyai permasalahan seperti terkontaminasi dari klien atau
lingkungan kerja, kejadian luar biasa di ruangan. Champion promosi kesehatan menjalankan peran
wali dengan melibatkan sektor lain untuk mengatasi permasalahan yang tidak bisa diatasinya. Peran
tersebut melibatkan atasan langsung, profesi lain atau mengikuti pertemuan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut (D’Antonio, Beeber, Sills, & Naegle, 2014; Senn, 2013) .

Analisis peneliti pendekatan Peplau merupakan proses interpersonal melibatkan hubungan personal
antar dua atau lebih yang sesuai dengan konsep menolang individu yang memerlukan suatu
pelayanan untuk peningkatan kesehatan

SIMPULAN
Perlakuan penguatan peran interpersonal teori Peplau meningkatkan kepatuhan pemberian
pendidikan pasien dan keluarga secara bermakna (p = 0,001). Penelitian ini sebagai masukan untuk
pihak rumah sakit menerapkan peran interpersonal dengan pendekatan teori Peplau untuk
meningkatkan

kepatuhan

terhadap

penerapan

standar

prosedur

operasional

lainnya,

pendampingan terus menerus, pengontrolan sebagai proses pelaksanaan dan evaluasi
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berkelanjutan. Implementasi dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk mengasah
keterampilan hubungan interpersonal.

REKOMENDASI
Rekomendasi lainnya meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga terkait edukasi yang
diberikan sebagai upaya keselamatan pasien selama dirumah sakit. Selain itu dapat diimplikasikan
sebagai evidence base practice promosi kesehatan, efisiensi anggaran rumah sakit serta bahan
simulasi pendidikan edukasi dirumah sakit. Diperlukan kebijakan, dan pendampingan dari pimpinan
rumah sakit untuk mengawal penerapan pendidikan pasien dan keluarga, serta pengembangan
materi penguatan melalui workshop sebagai salah satu kompetensi pemimpin dibagian promosi
kesehatan maupun petugas kesehatan lainnya
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11. Senn, J. F. (2013). Peplau’s theory of interpersonal relations: application in emergency and rural nursing.
Nursing Science Quarterly, 26(1), 31–5. http://doi.org/10.1177/0894318412466744
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ABSTRAK
Infeksi Nosokomial di dapat dan berkembang saat seseorang berada dilingkungan
rumah sakit. Infeksi Nosokomial salah satu penyebab kematian terbesar pada saat seseorang
berada di rumah sakit. WHO tahun 2005, lebih dari separuh bayi lahir yang di rawat di bagian
perawatan bayi di rumah sakit di Brasil tertular Infeksi Nosokomial. Angka kematian kasus
tersebut mencapai 12 hingga 52 persen. Di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah ditemukan
angka infeksi nosokomial pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,89%. Mencuci tangan secara rutin
adalah tindakan terpenting untuk mencegah penularan Infeksi Nosokomial, karena mampu
mengurangi risiko penularan mikroorganisme kulit dari satu orang ke orang lain. Bagi
penunggu pasien di rumah sakit keberadaan media membantu dalam memperoleh informasi
disaat menunggu pasien.
Penelitian dilakukan untuk menganalisis paparan media promosi kesehatan rumah
sakit dengan pengetahuan untuk praktik hand hygiene pada penunggu pasien di Instalasi
Rawat Inap RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo Kota Semarang.
Penelitian secara deskriptif analitik menggunakan pendekatan cross sectional study. Sampel
penelitian penunggu pasien di Instalasi Rawat Inap kelas III RSUD Dr.Adhyatma Tugurejo,
menggunakan cluster random sampling sebanyak 63 orang. Uji Chi-Square dengan alpha 0,05
sebagai alat uji.
Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berhubungan dengan praktik hand
hygiene penunggu pasien rawat inap yaitu usia (p=0,034), pengetahuan (p=0,000), paparan
media poster (p=0,000) dan paparan media leaflet (p=0,004). Variabel yang tidak
berhubungan dengan praktik hand hygiene penunggu pasien rawat inap yaitu jenis kelamin
(p=0,837) . Secara periodik RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo perlu melakukan monitoring dan
evaluasi media – media promosi kesehatan rumah sakit mengenai hand hygiene.
Media Promosi Kesehatan hand hygiene yang mudah dilihat, memiliki desain yang
menarik, isi/konten yang jelas dengan bahasa yang mudah dipahami akan meningkatkan
pengetahuan, sikap, dan praktik hand hygiene penunggu pasien di rumah sakit.

Kata kunci: Hand Hygiene, Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Penunggu Pasien

PENDAHULUAN
Infeksi Nosokomial di dapat dan berkembang saat seseorang berada dilingkungan rumah
sakit. Infeksi Nosokomial salah satu penyebab kematian terbesar pada saat seseorang berada di
rumah sakit. WHO tahun 2005, lebih dari separuh bayi lahir yang di rawat di bagian perawatan bayi
di rumah sakit di Brasil. Infeksi Nosokomial. Angka kematian kasus tersebut mencapai 12 hingga 52
persen. Di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah ditemukan angka infeksi nosokomial pada tahun
2010 sebesar 0,89%.(13)
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Mencuci tangan secara rutin adalah tindakan terpenting untuk mencegah penularan Infeksi
Nosokomial, karena mampu mengurangi risiko penularan mikroorganisme kulit dari satu orang ke
orang lain .
Munculnya kejadian infeksi nosokomial dapat menyebabkan turunnya kualitas mutu
pelayanan medis, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan pengendaliannya. Cara paling
ampuh untuk mencegah infeksi nosokomial adalah dengan menjalankan Standard Precaution yang
salah satunya adalah dengan mencuci tangan pada setiap penanganan pasien di rumah sakit.(3)
Seorang penunggu pasien atau pasien itu sendiri rentan terhadap masuknya
mikroorganisme, jika tubuh orang tersebut terdapat pintu masuk yang dapat digunakan untuk jalan
masuk mikroorganisme tersebut. Pasien, petugas kesehatan, keluarga dan penunggu pasien
merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial, karena infeksi ini dapat
menular dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke penunggu atau keluarga pasien ataupun
dari petugas ke pasien.
Keberadaan media promosi kesehatan rumah sakit hand hygiene membantu komunikasi,
informasi, edukasi mengenai praktik hand hygiene bagi penunggu pasien. Bentuk media yang
digunakan berupa media cetak antara lain : poster, leaflet, MMT dan media interpersonal.
RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo merupakan salah satu rumah sakit umum tipe B yang telah
terakreditasi sebagai rumah sakit Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun
2014. Dalam penyampaian promosi kesehatan khususnya informasi hand hygiene, RSUD Dr.
Adhyatma Tugurejo sudah mengaplikasikan berbagai media promosi kesehatan, baik melalui media
cetak, maupun elektronika. Media promosi ini dapat membantu pasien dan penunggu pasien untuk
lebih mudah mengetahui informasi hand hygiene dengan efektif. Juga memicu mereka untuk
melakukan kegiatan hand hygiene sesuai dengan langkah– langkah yang benar.

METODE
Penelitian secara deskriptif analitik menggunakan pendekatan cross sectional study. Sampel
penelitian penunggu pasien di Instalasi Rawat Inap kelas III RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo. Populasi
pada penelitian ini adalah penunggu pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo
Kota Semarang, sejumlah 183 orang.
Dari populasi 183 dengan Teknik pengambilan proportional random sampling. Teknik ini
digunakan karena populasi terdiri dari unit yang mempunyai karakteristik yang berbeda atau
heterogen dan berstrata secara proporsinal didapat jumlah responden yaitu sejumlah 63 orang.
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HASIL
A.

Usia dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Tabel 1 Tabulasi Silang Usia dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien

Kelompok Usia

Usia Muda (18 –
40 tahun)
Usia Tua (41 – 60
tahun)
α = 0,05
0,003

Praktik Hand
Hygiene
Tidak
Pr
Praktik
aktik
f
%
f
%
4
13,
2
8
8
5 6,
2
1
41,
2
5
4
2
0 8,
8

p=

Jumlah
f
2
9

%
100
,0

3
4

100
,0

Ho =
ditolak

Sebanyak 34 responden Usia Tua melakukan praktek hand hygiene. Usia responden dengan
praktik hand hygiene penunggu pasien menunjukkan nilai p 0,003 < 0,05 yang artinya H0 ditolak. Ada
hubungan antara usia responden dengan praktik hand hygiene penunggu pasien.

B. Jenis Kelamin dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Tabel 2. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Praktik Hand Hygiene

Jenis
Kelamin
Laki - laki
Perempuan
α = 0,05
p = 0,837

Praktik Hand Hygiene
Jumlah
Tidak
Praktik
Praktik
f
%
f
%
f
%
6
25,
18
75,
2
10
0
0
4
0,0
7
28,
32
82,
3
10
0
0
9
0,0
Ho = diterima

Sejumlah 32 Responden perempuan yang melakukan praktik Hand Hygiene. Jenis kelamin
responden dengan praktik hand hygiene penunggu pasien menunjukkan nilai p 0,837 > 0,05 yang
artinya H0 diterima. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin responden dengan praktik hand
hygiene penunggu pasien.
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C.

Pengetahuan dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Tabel 3. Pengetahuan Pengetahuan dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien

Pengeta
huan
Kurang
baik
Baik

Praktik Hand
Hygiene
Tidak
Praktik
Praktik
f
%
f
%
1 50
1
50
7
,0
7
,0
1
3,
2
96
4
8
,6

α = 0,05
p = 0,000

Jumlah
f
%
3
100,0
4
2
100,0
9
Ho = ditolak

Sebanyak 28 responden dengan tingkat pengetahuan baik melakukan praktik hand hygiene
Tingkat pengetahuan responden dengan praktik hand hygiene penunggu pasien menunjukkan nilai
p 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak. Ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik hand
hygiene penunggu pasien.

D.

Paparan Media Poster dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Tabel 4. Paparan Media Informasi dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Paparan
Media
Informasi
Kurang
terpapar
Terpapar
α = 0,05
p = 0,000

Praktik Hand Hygiene
Tidak
Praktik
Praktik
f
%
f
%
17
50,0
17
50,0
1

3,4

28

Jumlah
f
34

%
100,0

96,6
29
100,0
Ho = ditolak

Sejumlah 28 responden terpapar media poster hand hygiene melakukan praktik hand
hygiene. Paparan media poster dengan praktik hand hygiene penunggu pasien menunjukkan nilai p
0,000 < 0,05 artinya H0 ditolak. Ada hubungan antara paparan media poster dengan praktik hand
hygiene penunggu pasien.
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E.

Paparan Media Leaflet dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Tabel 5. Paparan Media Cetak dengan Praktik Hand Hygiene Penunggu Pasien
Paparan
Media
Cetak
Kurang
terpapar
Terpapar
α = 0,05
p = 0,004

Praktik Hand Hygiene
Tidak
Praktik
Praktik
F
%
f
%
f
10 58,8 7 41,2 17
8

17,2 38 82,6 46

Jumlah
%
100,0
100,0
Ho = ditolak

Sebanyak 38 responden terpapar media leaflet hand hygiene di rumah sakit melakukan
praktik. Praktik hand hygiene penunggu pasien menunjukkan nilai p 0,004 < 0,05 yang artinya H0
ditolak. Ada hubungan antara paparan media leaflet dengan praktik hand hygiene penunggu pasien.

PEMBAHASAN
Kebutuhan penunggu pasien mengenai pesan hand hygiene sejalan dengan Uses and
Gratification theory bahwa penunggu pasien memiliki kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang
menimbulkan harapan tertentu dari media. Media poster dan leaflet hand hygiene dapat memenuhi
kebutuhan ini karena sesuai dengan keinginan penunggu pasien. Karena penunggu pasien dilihat
sebagai individu aktif dan memiliki tujuan, mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang
akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan individu ini tahu kebutuhan mereka
dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu cara pemenuhan
kebutuhan dan individu bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau
tidak menggunakan media dan memilih cara lain.
Sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2012), bahwa suatu praktik mempunyai beberapa
tingkatan, yaitu:
1. Respons terpimpin (guided response)
Dapatmelakukan

sesuatu

sesuai

dengan

urutan

yang

benar

dan

sesuai

dengan contoh merupakan indikator praktik tingkat pertama. Dalam media cetak hand hygiene
tercantum secara runut langkaha-langkah cuci tangan pakai sabun. Pemakaian Gambar
memudahkan pembaca dalam memahami pesan yang di sampaikan.
2. Mekanisne (mecanism)
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Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuai itu
sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat kedua. Salah satu media cetak
yang digunakan ada pemakaian gambar atau foto mengenai kebiasaan hand hygiene dapat di mulai
dengan langkah sederhana di mana sehari-hari sudah sering di lakukan.
3. Adopsi (adoption)
Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang dengan baik. Artinya, tindakan
itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Media cetak memberikan
gambaran yang utuh bahwa hand hygiene dapat memakai sabun apa saja apabila sabun atiseptik
tidak tersedia.

SIMPULAN
1. Kemudahan informasi dalam media poster dan media leaflet dari segi desain, bahasa, isi dan
kemasan secara keseluruhan memudahkan penunggu pasien dalam mendapatkan informasi
mengenai hand hygiene.
2. Media leaflet hand hygiene dikemas menarik, mudah di simpan dan suatu saat bila memerlukan
informasi lagi dapat di baca ulang.

REKOMENDASI
1. Memperjelas isi pesan hand hygiene pada media cetak dengan variasi kemasan pesan dengan
menambahkan informasi bagian-bagian tangan yang harus dibersihkan saat hand hygiene.
2. Meningkatkan strategi promosi media poster MMT dam leaflet hand hygiene berupa peningkatan
kualitas (design, susunan kata/kalimat, ukuran), peningkatan jumlah, dan lokasi penempatan yang
mudah dilihat penunggu pasien.
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INTEGRASI MEDIA SOSIAL UNTUK PROMOSI KESEHATAN
Ria Darmasari dan Agus Suhendar
Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung

ABSTRAK
Media sosial adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara
daring sehingga memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan
waktu. Saat ini, PMN RS Mata Cicendo Bandung mulai mengoptimalkan peran media sosial
dalam menyampaikan promosi kesehatan.
Penggunaan
media
website
www.cicendoeyehospital.org,
Twitter
@rs_matacicendo dan facebook Kesehatan Mata, saat ini dinilai cukup efektif dalam
penyebaran promosi kesehatan. Untuk memaksimalkan pengunaan media sosial tersebut,
dibuatlah strategi integrasi ketiga media tersebut agar masing-masing media dapat
membantu dan terbantu dalam mempublikasikan ke masyarakat.
Jumlah pengunjung dan pengikut media sosial PMN RS Mata Cicendo semakin
bertambah sehingga diharapkan sedikit demi sedikit dapat menjadi media utama dalam
penyebaran promosi kesehatan mata, dan mulai meninggalkan media cetak maupun
elektronik yang memerlukan biaya cukup besar dalam penggunaannya dibandingkan media
sosial.
Kata Kunci: website, Twitter, Facebook

LATAR BELAKANG
Implementasi media sosial Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung (PMN
RS Mata Cicendo) sebelum tahun 2017 masih belum digunakan secara intens sebagai salah satu
sarana mendukung kegiatan Promosi Kesehatan Mata.
Diawali dari persiapan Akreditasi Internasional JCI, dimana JCI mencari informasi mengenai
PMN RS Mata Cicendo melalui website www.cicendoeyehospital.org, dan mendapati bahwa isi dari
website belum sepenuhnya mencerminkan mengenai pelayanan yang dilakukan oleh PMN RS Mata
Cicendo, maka pengelolaan website kemudian dilakukan oleh personil khusus yang melakukan
manajemen terkait website, baik dari sisi desain maupun konten (isi).
Selain website, PMN RS Mata Cicendo Bandung juga memiliki media sosial lain, yaitu twitter
@rs_matacicendo dan facebook Kesehatan Mata. Namun, seperti halnya website, media sosial
tersebut belum dikelola dengan baik.
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Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan optimalisasi dan integrasi dalam
mengelola ke-3 media sosial ini sebagai sarana Promosi Kesehatan Mata sekaligus untuk pemasaran
rumah sakit.

TUJUAN
Tujuan dari media sosial yang terintegrasi ini adalah agar informasi promosi kesehatan mata
dapat menyebar cepat dan efektif, sehingga dapat diketahui secara dini hal-hal yang perlu diketahui
oleh masayarakat luas dengan harapan semakin terbukanya wawasan masyarakat akan pentingnya
mencegah dan menanggulangi gangguan penglihatan.

STRATEGI
Beberapa strategi untuk melakukan Promosi Kesehatan Mata melalui ke-3 media sosial ini,
antara lain, sebagai berikut:
1. Melakukan desain ulang tampilan website dan memetakan kembali fitur dan konten dengan
membuat perbandingan dengan situs yang dianggap sudah baik;
2. Melakukan update konten secara berkala dengan liputan-liputan yang aktual dan menarik,
mempromosikan website melalui berbagai media seperti cetakan, poster, brosur, media
elektronik, serta melakukan sosialisasi melalui WAG yang melibatkan berbagai pihak,
3. Melakukan monitoring melalui tools analisa agar dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat
untuk kemajuan website;
4. Melakukan penyegaran tampilan pada media sosial Facebook: Kesehatan Mata dan twitter
@rs_matacicendo;
5. Melakukan update status secara berkala;
6. Mengintegrasikan Website-Facebook-Twitter dengan menautkan link konten berita pada website
di Facebook dan Twitter sehingga lebih interaktif;
7. Menyisipkan gambar yang menarik terkait promosi kesehatan mata di semua media sosial,
termasuk video edukasi dan informasi.

HASIL
Hasil integrasi media sosial menunjukan tren yang baik dan efektif mendukung penyebaran
informasi promosi kesehatan mata di PMN RS Mata Cicendo yang tergambar pada grafik sebagai
berikut:
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Grafik 1. Tren Penyebaran Informasi di RS Mata Cicendo

PEMBAHASAN
Kegiatan yang dilakukan, antara lain, sebagai berikut:
1. Update konten Promosi Kesehatan secara berkala untuk website www.cicendoeyehospital.org,
yang juga dikirimkan ke website eksternal, yaitu www.yankes.kemkes.go.id;
2. Menautkan berita pada website dengan memberi alamat link berita tersebut pada Facebook
Kesehatan Mata dan Twitter @rs_matacicendo; khusus pada twitter selalu menyebut instansi
atau user yang berpotensi melakukan retweet dengan harapan informasi promosi kesehatan mata
dapat menjangkau lebih luas di masyarakat;
3. Menyebarluaskan konten promosi kesehatan, baik berupa artikel maupun berita foto melalui
WAG;
4. Untuk lebih memperkuat kegiatan diatas, Promosi Kesehatan PMN RS Mata Cicendo dilakukan
melalui media Siang Klinik dan penyuluhan secara berkala dengan narasumber para dokter ahli
mata maupun penunjang kesehatan lainnya, yang dilakukan di area ruang tunggu pasien;
5. Talkshow promosi kesehatan mata melalui radio.

SIMPULAN
Dari beberapa hal diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi integrasi media sosial sangat
mendukung dalam penyebaran promosi kesehatan PMN RS Mata Cicendo ke masyarakat luas secara
cepat dan efektif.
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REKOMENDASI
Mengingat saat ini peran media sosial sangat efektif dan efisien dalam penyebaran
informasi, dalam hal ini promosi kesehatan, rekomendasi yang disarankan, antara lain, sebagai
berikut:
1.

Diperlukan personil yang fokus dalam mengelola konten, yang didukung oleh manajemen, para
klinisi dan pihak terkait lainnya;

2.

Manajemen, klinisi dan semua pihak harus turut membantu penyebaran konten promosi
kesehatan melalui media sosial ini agar dapat menjangkau masyarakat secara luas;

3.

Kegiatan Promosi Kesehatan harus memiliki tim yang solid dan memadai untuk menjaga
kesinambungan dan kualitas sebuah promosi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA
1.
2.
3.

Pedoman Etika Promosi Rumah Sakit, Jakarta: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 2006
Standar Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2011
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
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REVIU LITERATUR: PENERAPAN KONSEP PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
Theresia Rhabina Noviandari Purba
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: terepurba@gmail.com

ABSTRAK
Kerangka konsep promosi kesehatan rumah sakit dikembangkan untuk
meningkatkan kualitas rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan
rumah sakit memungkinkan pasien, keluarga pasien, karyawan/petugas RS, dan masyarakat
berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku kesehatan dan lingkungan RS sehingga
dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan menjadi lebih optimal. Tujuan: Studi ini
bertujuan untuk melihat penerapan, perkembangan, dan pembelajaran promosi kesehatan
rumah sakit di beberapa negara. Studi ini dilakukan dengan metode reviu literatur terhadap
beberapa jurnal terpilih yang memenuhi kriteria dan kebutuhan penelitian serta didukung
beberapa literatur terkait.
Konsep promosi kesehatan dapat dan telah diterapkan di beberapa rumah sakit di
berbagai negara, baik di Asia maupun Eropa. Penerapan konsep promosi kesehatan rumah
sakit di berbagai negara menunjukkan bahwa promosi kesehatan memiliki daya ungkit
terhadap kualitas layanan rumah sakit. Pemahaman dan kesiapan petugas RS dalam
mengimplementasikan PKRS serta dukungan kebijakan dan manajemen RS menjadi salah
satu kunci keberhasilan PKRS di beberapa negara. Agar dapat berjalan dengan baik dan
memberikan dampak positif bagi rumah sakit, penerapan promosi kesehatan rumah sakit
membutuhkan adanya dukungan kebijakan manajemen. Penerapan konsep tersebut juga
diharapkan dapat terintegrasi dengan visi, misi, dan strategi rumah sakit. Studi literatur ini
diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian lebih lanjut terkait manajemen dan
kebijakan rumah sakit dalam mendukung peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui
penerapan konsep promosi kesehatan rumah sakit.
Kata kunci: promosi kesehatan, rumah sakit, promosi kesehatan rumah sakit, PKRS

LATAR BELAKANG

Promosi kesehatan rumah sakit merupakan sebuah pengembangan konsep promosi
kesehatan yang terdapat dalam Ottawa Charter, di mana reorientasi pelayanan kesehatan menjadi
salah satu bentuk strategi promosi kesehatan1. Konsep ini telah dikembangkan sejak lama, dimulai
dari negara Eropa pada tahun 1980-an1 dan terus berkembang di negara-negara lain di luar Eropa.
Pada tahun 2004, WHO2 telah mengeluarkan standar pelaksanaan PKRS yang tertuang
dalam WHO Standards for Health Promotion in Hospital. Standar tersebut memuat 5 (lima) standar
pelaksanaan PKRS, antara lain (1) management policy, (2) patient assessment, (3) patient
information and intervention, (4) promoting a healthy workplace, (5) continuity and cooperation.
Berdasarkan kelima standar tersebut, beberapa rumah sakit di berbagai negara telah menerapkan
dan mengembangkan konsep promosi kesehatan rumah sakit.
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Penerapan dan pengembangan konsep di berbagai negara tersebut dapat dijadikan sebagai
pembelajaran bagi rumah sakit lain yang belum melakukan hal serupa. Oleh karena itu, reviu
terhadap beberapa studi terkait penerapan promosi kesehatan rumah sakit dapat menjadi langkah
awal dan acuan dalam pengembangan promosi kesehatan rumah sakit.
TUJUAN

Paper ini ditulis untuk melihat penerapan, perkembangan, dan pembelajaran promosi
kesehatan rumah sakit di beberapa negara.
METODE
Paper ini disusun berdasarkan hasil reviu literatur terhadap beberapa jurnal internasional
terpilih yang memenuhi kriteria dan kebutuhan penulisan paper. Pencarian jurnal dilakukan dengan
melihat kata kunci yang terdapat pada beberapa jurnal ilmiah internasional. Pemilihan jurnal
dilakukan dengan melihat keterkaitan antara konten jurnal dengan tujuan penulisan paper.
HASIL
Studi di Skotlandia3 menunjukkan bahwa penerapan promosi kesehatan rumah sakit perlu
didukung adanya kepemimpinan dan kompetensi promosi kesehatan yang dimiliki oleh seluruh
karyawan rumah sakit. Pelatihan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan
kapasitas karyawan rumah sakit, terutama petugas kesehatan. Studi tersebut juga menyatakan
bahwa konsep promosi kesehatan rumah sakit perlu diterapkan secara terintegrasi di rumah sakit.
Konsep promosi kesehatan rumah sakit yang dikembangkan secara tersendiri tanpa melibatkan
keseluruhan komponen rumah sakit justru akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan promosi
kesehatan rumah sakit3.
Survei di Estonia4 menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan promosi kesehatan
memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit tersebut juga lebih serius dalam
melakukan upaya pencegahan terjadinya risiko klinis. Untuk meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan promosi kesehatan, rumah sakit harus memiliki pemahaman bahwa kebijakan
manajemen dan implementasi promosi kesehatan harus terintegrasi dengan budaya organisasi yang
ada di rumah sakit4.
Penelitian Guo et al. terhadap beberapa rumah sakit di Beijing menunjukkan bahwa
penerapan konsep promosi kesehatan rumah sakit membutuhkan adanya dukungan manajemen
dari pimpinan rumah sakit serta dukungan pembiayaan5. Salah satu hal yang harus diperhatikan
dalam rangka mengembangkan promosi kesehatan rumah sakit adalah memastikan pimpinan dan
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manajemen rumah sakit menyadari dan memahami konsep promosi kesehatan rumah sakit dengan
benar. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perencanaan promosi kesehatan rumah sakit
jangka panjang serta ketersediaan dukungan pembiayaan yang baik memberikan pengaruh yang
lebih besar terhadap beberapa rumah sakit percontohan model promosi kesehatan rumah sakit di
Beijing.
Studi di Taiwan menunjukkan bahwa pemahaman dan kesiapan petugas rumah sakit
terhadap promosi kesehatan berperan penting dalam penerapan PKRS. Pemahaman dan kesiapan
sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen terhadap peningkatan kapasitas petugas kesehatan
serta kesediaan petugas kesehatan untuk memperlengkapi diri dengan materi-materi terkait
promosi kesehatan6. Agar berdampak positif, konsep PKRS harus terintegrasi dengan visi, misi, dan
strategi rumah sakit. Penerapannya juga memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh karyawan
rumah sakit7.
Studi Kar pada tahun 2012 menunjukkan bahwa beberapa rumah sakit di India yang telah
menerapkan konsep PKRS juga telah membangun jejaring dalam rangka terus mengupayakan
reorientasi pelayanan kesehatan yang mengarah pada promosi kesehatan8. Studi tersebut juga
menunjukkan bahwa penerapan dan pengembangan PKRS perlu didukung adanya keterlibatan
rumah sakit dalam forum atau jejaring PKRS baik lokal/nasional, regional maupun internasional.
Forum tersebut menjadi wadah yang menghubungkan rumah sakit untuk dapat saling bertukar
informasi PKRS.
PEMBAHASAN
Promosi kesehatan rumah sakit dapat dikatakan sebagai suatu upaya rumah sakit dalam
memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang benar kepada pasien dan keluarganya sehingga
setelah keluar dari rumah sakit, mereka dapat menjaga dan meningkatkan kesehatannya dengan
berperilaku hidup sehat9. Promosi kesehatan rumah sakit diimplementasikan tidak hanya sebatas
kerangka kerja suatu proyek, melainkan sebagai suatu pendekatan komprehensif dan terintegrasi
dalam sistem manajemen kualitas pelayanan rumah sakit. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan
yang diberikan Afshari, et al. dalam penelitiannya di beberapa rumah sakit di Iran yang menyatakan
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tampaknya akan lebih efektif dengan
mendorong para pembuat kebijakan dan pihak manajemen untuk menciptakan kebijakan dan
panduan/pedoman yang sejalan dengan promosi kesehatan rumah sakit10.
Penerapan promosi kesehatan rumah sakit di beberapa negara cukup banyak menyinggung
persoalan kebijakan manajemen, seperti di Skotlandia, Estonia, Beijing, Taiwan, dan India. Mengacu
pada WHO Standards for Health Promotion in Hospital2, management policy (kebijakan manajemen)
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merupakan ketersediaan kebijakan promosi kesehatan secara tertulis di rumah sakit. Kebijakan
tersebut diimplementasikan sebagai bagian dari keseluruhan sistem pengembangan kualitas rumah
sakit. Kebijakan tersebut ditujukan bagi pasien, keluarga, dan karyawan rumah sakit. Kebijakan
promosi kesehatan rumah sakit bertujuan untuk menjamin terselenggaranya manajemen promosi
kesehatan rumah sakit yang optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pelaksanaan
promosi kesehatan rumah sakit perlu didukung dengan adanya pemahaman komponen rumah sakit
terhadap sistem kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut secara terintegrasi dengan budaya
organisasi yang ada di rumah sakit. Efektivitas pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit perlu
didukung dengan adanya komitmen dan pemahaman seluruh komponen rumah sakit terhadap
konsep promosi kesehatan rumah sakit sehingga menjadi agenda kebijakan penting di rumah sakit.
Jika promosi kesehatan rumah sakit sudah menjadi komitmen bersama dan agenda kebijakan
penting di rumah sakit, maka diharapkan akan ada dukungan terhadap penerapan dan
pengembangan promosi kesehatan rumah sakit berupa pembiayaan kegiatan promosi kesehatan,
pelatihan bagi pengembangan kapasitas petugas rumah sakit, serta sistem layanan rumah sakit yang
terintegrasi dengan kegiatan promosi kesehatan.
Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan Guo et al. dalam studinya bahwa dukungan suatu
organisasi rumah sakit berupa kebijakan dan pembiayaan sangat dibutuhkan dalam menerapkan
dan mengembangkan promosi kesehatan rumah sakit5. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan studi
yang dilakukan oleh Johnson dan Baum11 yang menyatakan bahwa kepemimpinan organisasi rumah
sakit yang mampu mengintegrasikan promosi kesehatan dalam filosofi rumah sakit serta memiliki
kebijakan dan perencanaan promosi kesehatan juga menjadi elemen kunci dalam penerapan
promosi kesehatan rumah sakit.
Dalam rangka memperoleh komitmen dan dukungan pimpinan rumah sakit diperlukan
suatu upaya advokasi kepada para pimpinan rumah sakit terkait pentingnya implementasi promosi
kesehatan rumah sakit yang dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan dan citra rumah
sakit. Selain itu, upaya kemitraan perlu dibangun antar-karyawan rumah sakit dalam rangka
menerapkan promosi kesehatan. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh
komponen rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan yang terintegrasi, tidak
hanya oleh petugas promosi kesehatan saja tetapi juga melibatkan petugas/karyawan di unit
lainnya. Dengan terlatihnya seluruh karyawan rumah sakit tentang promosi kesehatan, diharapkan
dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam mengupayakan kegiatan promosi kesehatan rumah
sakit, khususnya dalam pemberian edukasi pada pasien. Pasien maupun pengunjung rumah sakit
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juga dapat diberdayakan melalui kegiatan edukatif sehingga mereka menjadi berdaya dalam
melakukan upaya promotif preventif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka.
Keterlibatan rumah sakit dalam jejaring promosi kesehatan rumah sakit baik nasional,
regional, maupun internasional sebagai sarana berbagi informasi juga menjadi langkah penting
dalam pengembangan promosi kesehatan rumah sakit. Pembelajaran yang diperoleh dari berbagai
rumah sakit yang terlebih dahulu menerapkan konsep ini dapat diadopsi dan dikembangkan kembali
sesuai dengan kebutuhan dan keunikan yang dimiliki oleh rumah sakit. Keterlibatan dalam jejaring
tersebut juga dapat menjadi pemicu bagi rumah sakit untuk terus berinovasi dalam rangka
peningkatan implementasi promosi kesehatan rumah sakit.
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penerapan konsep promosi kesehatan rumah sakit memerlukan adanya dukungan rumah
sakit, baik dalam bentuk kebijakan rumah sakit, pembiayaan, maupun peran serta dan kontribusi
seluruh SDM rumah sakit, yang mencakup tenaga kesehatan, karyawan, pemegang kebijakan dan
pemangku kepentingan di rumah sakit. Penerapan konsep tersebut juga perlu didukung dengan
adanya penelitian lebih lanjut, baik berupa penilaian mandiri (self-assessment) maupun penelitian
yang bersifat lebih kompleks dengan melihat dan mengukur efektivitas dan dampak penerapan
promosi kesehatan rumah sakit.
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ABSTRAK
Gagal jantung kongestif adalah kumpulan gejala klinis yang ditandai dengan adanya
gejala khas seperti sesak napas, pembengkakan kaki, dan kelelahan yang juga disertai tanda
klinis akibat abnormalitas struktur dan/atau fungsi jantung yang tidak dapat memompa
darah ke seluruh tubuh secara efektif. Gagal jantung kongestif juga merupakan salah satu
penyakit kronis yang termasuk dalam asuhan paliatif karena membutuhkan pendekatan
multidisiplin dan penyakit life-limiting. Karena kompleksnya penyakit gagal jantung kongestif
maka dibutuhkan edukasi sebagai persiapan pulang baik dari komponen medis mengenai
penyakit, pembatasan aktivitas dan modifikasi gaya hidup, pengaturan gizi dan cairan, dan
tata cara pengonsumsian obat. Harapan dari perencanaan persiapan kepulangan adalah
meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tidak
terencana, mengurangi angka rawat inap ulang, dan mengurangi mortalitas pasien.
Penelitian ini penting dilakukan karena belum pernah ada penelitian serupa di RS Akademik
UGM dan untuk mengetahui gambaran implementasi discharge planning gagal jantung
kongestif di RS Akademik UGM.
Penelitian dilakukan dengan cross sectional dengan sampel penelitian diambil
menggunakan total sampling data sekunder (rekam medis) pasien rawat inap RS Akademik
UGM periode 1 Januari 2017- 31 Juli 2017 sebanyak 55 pasien dengan diagnosis Gagal
Jantung Kongestif. Teknik analisis data menggunakan statistif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan dari 4 komponen edukasi yang diteliti secara umum
kepatuhan paling tinggi dari komponen medis sebanyak 91% dilakukan, komponen farmasi
98%, komponen keperawatan 64%, dan kepatuhan paling rendah 31% dari komponen
edukasi gizi dan cairan.
Diperlukan peningkatan proses edukasi discharge planning secara umum, dan
perbaikan proses edukasi komponen keperawatan dan gaya hidup serta komponen gizi dan
cairan pada saat discharge planning pasien gagal jantung kongestif. Perlu dilakukan
penelitian lanjutan sebagai evaluasi perbaikan implementasi edukasi discharge planning
gagal jantung kongestif.
Kata kunci: discharge planning, gagal jantung kongestif, edukasi

LATAR BELAKANG
agal jantung kongestif adalah kumpulan gejala klinis yang ditandai dengan adanya gejala
khas seperti sesak napas, pembengkakan kaki, dan kelelahan yang juga disertai tanda klinis akibat
abnormalitas struktur dan/atau fungsi jantung yang tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh
secara efektif1. Insiden dan prevalensi penyakit gagal jantung kongestif terus meningkat sejalan
dengan usia2. Penyakit ini juga merupakan penyakit yang paling sering memerlukan perawatan ulang
di rumah sakit walaupun pengobatan secara farmakologis di rawat jalan telah dilakukan secara
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optimal3. Angka kematian akibat gagal jantung kongestif di Indonesia sebesar 20-50% pasien dan
angka rawat inap ulang per tahunnya sebesar 45%4.
Karena kompleksnya penyakit gagal jantung kongestif menjadikan penyakit ini menjadi
salah satu penyakit kronis yang termasuk dalam asuhan paliatif karena membutuhkan pendekatan
multidisiplin dan penyakit life-limiting.
Maka saat dilakukan rawat inap, discharge planning yang baik diperlukan untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi risiko rawat inap ulang. Salah satu unsur
penting dalam discharge planning adalah health education5. Edukasi selama discharge planning yang
dibutuhkan oleh pasien gagal jantung kongestif meliputi edukasi manajemen aktivitas dan
modifikasi gaya hidup (berhenti merokok, latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol), edukasi gizi
dan cairan (rendah natrium, restriksi cairan, dan mengurangi konsumsi tinggi lemak dan kolesterol
jika terdapat penyakit arteri koroner)6.
Dari suatu studi7, kegagalan pasien dan keluarga dalam mengetahui perburukan
penyakitnya mengakibatkan 54% pasien mengalami rawat inap ulang. Dalam studi lain yang
menghubungkan pengetahuan mengenai pengobatan gagal jantung kongestif, membuktikan
hubungan signifikan antara kurangnya pengetahuan mengenai dosis, frekuensi, dan indikasi masingmasing obat dan ketidakmampuan pasien membuka kemasan obat, membaca label dan
membedakan warna tablet atau kapsul dengan meningkatnya angka kunjungan ke IGD8.
Harapan dari perencanaan persiapan kepulangan adalah meningkatkan kualitas hidup,
mengurangi kunjungan IGD tidak terencana dengan mengenali kegawat- daruratan mengenai
kondisinya, mengurangi angka rawat inap ulang, dan mengurangi mortalitas pasien.
Pasien gagal jantung kongestif di RS Akademik UGM selama discharge planning
mendapatkan empat komponen edukasi yaitu edukasi komponen medis, komponen keperawatan
dan gaya hidup, edukasi komponen farmasi, dan edukasi komponen gizi dan cairan. Selama ini
belum pernah dilakukan evaluasi edukasi pasien Gagal Jantung Kongestif selama discharge planning
di RS Akademik UGM, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk digunakan sebagai bahan evaluasi
dan perbaikan.

RUMUSAN MASALAH
Edukasi discharge planning adalah salah satu komponen yang bisa mempengaruhi luaran
klinis perawatan pasien gagal jantung kongestif. Perlu dilakukan penelitian untuk melihat gambaran
pelaksanaan edukasi di RS Akademik UGM sebagai bahan evaluasi.
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TUJUAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran implementasi edukasi
discharge planning pasien Gagal Jantung Kongestif di RS Akademik UGM sebagai input upaya
perbaikan.

MANFAAT
a)

Sebagai masukan kepada pihak manajemen mengenai gambaran implementasi edukasi
discharge planning pasien Gagal Jantung Kongestif di RS Akademik UGM.

b)

Sebagai acuan rekomendasi upaya perbaikan proses dan fasilitas discharge planning untuk
meningkatkan luaran pelayanan pasien Gagal Jantung Kongestif di RS Akademik UGM.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan dengan cross sectional dengan sampel penelitian diambil
menggunakan total sampling data sekunder (rekam medis) pasien rawat inap RS Akademik UGM
periode 1 Januari 2017- 31 Juli 2017. Didapatkan 55 pasien dengan diagnosis Gagal Jantung
Kongestif dengan kriteria eksklusi pasien gagal jantung kongestif yang meninggal selama perawatan
dan pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Data kemudian dianalisis menggunakan metode
statistik deskriptif.
Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data edukasi pasien selama discharge
planning. Edukasi discharge planning pasien gagal jantung kongestif dibagi menjadi 4 komponen
yaitu: komponen edukasi medis, komponen edukasi farmasi, komponen edukasi keperawatan dan
komponen edukasi modifikasi gaya hidup. Komponen edukasi medis memiliki 7 standar yang harus
dilakukan yaitu edukasi kondisi, diagnosa, penyebab, tanda dan gejala, pemeriksaan, prognosis, dan
tanda kegawatan. Komponen edukasi farmasi meliputi jenis obat, dosis, cara penggunaan dan waktu
penggunaan. Komponen edukasi keperawatan dan modifikasi gaya hidup memiliki 2 standar yang
harus diedukasikan yaitu edukasi terkait pembatasan aktivitas, dan modifikasi gaya hidup.
Sedangkan komponen edukasi gizi dan cairan memiliki 2 standar yang harus dilakukan yaitu asesmen
gizi dan konseling gizi. Masing-masing standar edukasi tersebut kemudian dinilai apakah patuh
dilakukan.
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HASIL
Analisis Data Awal
a. Informasi Latar Belakang
Tabel 1. Informasi Latar Belakang
Katagori
Usia pasien
<65 tahun
>65tahun
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan



Frek

%

28
27

51%
49%

27
28

49%
51%

Usia pasien
Dari 55 sampel pasien gagal jantung kongestif 51% adalah pasien lanjut usia, sedangkan 49 %
pasien tidak lanjut usia.



Jenis kelamin
Perbandingan banyaknya jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari 55 pasien hampir seimbang,
49% laki-laki dan 51% perempuan.

b.

Penilaian edukasi komponen medis
Dari penelitian menunjukkan 44 % pasien mendapatkan edukasi komponen medis yang

memenuhi seluruh standar, 47% mendapatkan edukasi komponen medis sebagian, sedangkan 9%
pasien tidak mendapatkna edukasi komponen medis selama proses discharge planning
PENILAIAN STANDAR EDUKASI
KOMPONEN MEDIS
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Gambar 1. Penilaian edukasi komponen medis discharge planning pasien Gagal Jantung Kongestif
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di RSA UGM
PENILAIAN EDUKASI
KOMPONEN MEDIS DI RSA UGM
tidak dilakukan
9%
seluruh
standar
dilakukan
44%
dilakukan
sebagian
47%

Gambar 2. Penilaian standar edukasi komponen medis

Dari 55 sampel pasien, diperoleh data bahwa yang mendapatkan edukasi kondisi sebanyak
46 pasien, yang memperoleh informasi mengenai diagnosis penyakit sebanyak 46 pasien, yang
mendapatkan informasi penyebab sebanyak 46 pasien, yang mendapatkan informasi prognosis
penyakit sebanyak 45 pasien, yang mendapatkan informasi pemeriksaan sebanyak 43 pasien,
sedangkan yang mendapakan edukasi mengenai tanda kegawatan hanya 24 pasien.

c.

Penilaian edukasi komponen Farmasi
Data penelitian menunjukkan bahwa 65% sampel mendapatkan edukasi yang memenuhi

semua standar materi, 33% mendapatkan edukasi sebagian standar materi, sedangkan 2% sampel
pasien tidak mendapatkan edukasi komponen farmasi.
PENILAIAN EDUKASI
KOMPONEN FARMASI
tidak
dilakukan
2%
dilakukan
sebagian
33%
seluruh
standar
dilakukan
65%
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Gambar 3. Penilaian edukasi komponen farmasi
Dari 55 sampel pasien, 54 pasien mendapatkan informasi jenis obat, 54 pasien mendapatkan
informasi dosis obat, 41 pasien mendapatkan informasi cara penggunaan, dan hanya 37 pasien
mendapatkan informasi waktu penggunaan obat.

PENILAIAN STANDAR EDUKASI
KOMPONEN FARMASI
60
50
40
30
20
10
0
Informasi
jenis obat

Informasi Informasi Informasi
dosis obat
cara
waktu
penggunaan penggunaan
obat
obat

Gambar 4. Penilaian standar edukasi komponen farmasi
d.

Penilaian Edukasi Komponen Keparawatan dan Gaya Hidup

Dari hasil penelitian 58% sampel mendapatkan edukasi sesuai standar materi, sebanyak 36% tidak
dilakukan edukasi komponen keperawatan dan gaya hidup, sedangkan sisanya sebanyak 6% hanya
mendapatkan sebagian standar materi edukasi.
PENILAIAN EDUKASI
KOMPONEN KEPERAWATAN
DAN GAYA HIDUP

tidak
dilakukan
36%

seluruh standar
dilakukan
58%

dilakukan
sebagian…

Gambar 5. Penilaian edukasi komponen keparawatan dan gaya hidup
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Dari penelitian ini, pasien yang mendapatkan edukasi terkait pembatasan aktivitas hanya 21
dari 55 sampel pasien, sedangkan yang mendapatkan edukasi terkait modifikasi gaya hidup hanya
22 pasien.
PENILAIAN STANDAR EDUKASI
KOMPONEN KEPERAWATAN
DAN MODIFIKASI GAYA HIDUP
22.5
22
21.5
21
20.5
edukasi terkait
modifikasi gaya hidup
pembatasan aktivitas

Gambar 6. Penilaian standar edukasi komponen keperawatan dan gaya hidup

e.

Penilaian Edukasi Komponen Gizi dan Cairan
Pasien yang mendapatkan edukasi komponen gizi dan cairan sebanyak 31%, sedangkan

sisanya 69% tidak mendapatkan edukasi komponen ini.

PENILAIAN EDUKASI
KOMPONEN GIZI DAN CAIRAN

seluruh
standar
dilakukan
31%

tidak
dilakukan
69%

Gambar 7. Penilaian edukasi komponen gizi dan cairan
Standar edukasi komponen gizi dan cairan meliputi asesmen gizi dan konseling gizi, pasien
yang dilakukan asesmen sebanyak 17 pasien dari keseluruhan sampel, dan yang mendapat konseling
gizi dan cairan sebanyak 17 pasien.
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PENILAIAN STANDAR EDUKASI
KOMPONEN GIZI
20
15
10
5
0
dilakukan asesmen gizi dilakukan konseling gizi

Gambar 8. Penilaian standar edukasi komponen gizi dan cairan.
PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kepatuhan edukasi pasien gagal jantung kongestif
paling tinggi dari komponen medis, sedangkan paling rendah adalah komponen gizi dan cairan, hal
tersebut terjadi kemungkinan karena keseimbangan rasio pasien dan jumlah tenaga dokter di RS
Akademik UGM, sedangkan untuk tenaga ahli gizi masih belum memadai (dua ahli gizi untuk
keseluruhan ruang rawat dan ICU). Hasil penilaian edukasi komponen farmasi tertinggi kedua, hal
itu mungkin terjadi karena walaupun secara ketenagaan kurang mencukupi, standar operasional
prosedurnya cukup jelas dan bisa didelegasikan ke profesi perawat. Sedangkan hasil penilaian
kepatuhan edukasi komponen keperawatan masih cukup rendah, hal ini mungkin karena walaupun
secara ketenagaan profesi perawat cukup, tetapi profesi perawat masih dibebani tugas non
keperawatan.
Standar edukasi yang tidak berimbang dari masing-masing komponen bisa jadi ada
hubungannya dengan hasil penelitian yang diperoleh. Edukasi komponen medis kepatuhan
pelaksanaannya paling tinggi, standar edukasinya pun lebih jelas dan rinci (Gambar 4) dan sudah
memenuhi kebutuhan pasien akan informasi tentang perjalanan penyakit dan tanda gejala awal
kegawatan10. Edukasi komponen farmasi cukup tinggi kepatuhan pelaksanaannya, standar
edukasinya pun jelas dan rinci (Gambar 6), akan tetapi standar yang dilakukan di RS Akademik UGM
belum memenuhi standar konseling farmasi yang seharusnya juga meliputi informasi mengenai efek
samping obat, kontra indikasi, interaksi obat-obat dan obat-makanan, penanganan jika terjadi
kesalahan dosis, cara penyimpanan obat, cara pembuangannya, dan self monitoring farmakoterapi
obat.8 Kepatuhan implementasi edukasi komponen keperawatan dan modifikasi gaya hidup rendah,
begitupun standar edukasi komponen ini juga kurang terperinci. Konseling keperawatan harus
meliputi cara memonitor berat badan, olah raga sesuai kapasitas pasien dan cara mengatasi gejala
saat kambuh10. Standar komponen edukasi gizi dan cairan tidak terperinci meliputi asesmen
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kebutuhan gizi pasien, edukasi cara dan pentingnya konsumsi rendah natrium, konsumsi tinggi
lemak dan kolesterol jika terdapat penyakit arteri koroner serta restriksi cairan5

SIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat komponen edukasi pada pasien
gagal jantung kongestif, komponen medis dan farmasi memiliki kepatuhan yang tinggi, sedangkan
komponen keperwatan dan gaya hidup serta komponen gizi dan cairan masih cukup rendah.

REKOMENDASI
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki proses edukasi discharge
planning pasien gagal jantung kongestif di RS Akademik UGM.
b. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai edukasi discharge planning sebagai upaya evaluasi
berkelanjutan.
c. Evaluasi kebutuhan penambahan SDM dari profesi ahli gizi dan apoteker.
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Topik 7:
Promosi Kesehatan Tempat – tempat Umum dan
Kawasan Tanpa Asap Rokok
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EFEKTIVITAS PERINGATAN BERGAMBAR PADA AYAH PEROKOK DENGAN TINGKAT EKONOMI
RENDAH DI JAWA TIMUR, INDONESIA
Riza Afriani Margaresa
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes RI

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peringatan bergambar pada
bungkus rokok pada ayah perokok, yang memiliki status sosial ekonomi rendah, di Jawa
Timur Indonesia. Pertama mengetahui status sosial dan demografi, status merokok, dan
keterpaparan terhadap media anti rokok. Selanjutnya, mengetahui pengetahuan tentang
bahaya rokok. Ketiga, mengetahui tentang efektivitas peringatan bergambar pada selfefficacy dan kemauan untuk berhenti merokok.
Penelitian ini merupakan studi cross-sectional, melibatkan 317 ayah perokok yang
diambil secara stratified sampling dari 1 kota dan 1 kabupaten di Jawa Timur. Pengambilan
data dilakukan dengan wawancara dengan kuesioner tertutup yang berisi status sosial
demografi, status merokok, akses terhadap media tidak merokok, lima variable keefektivan
peringatan bergambar, self-efficacy, dan kemauan untuk berhenti merokok. Data uji statistik
deskriptif untuk status demografi, status merokok, dan akses terhadap media anti rokok.
Selanjutnya, dilakukan uji beda untuk menjelaskan perbedaan antara keadaan sosial
ekonomi responden, status merokok, dan akses terhadap informasi bahaya rokok terhadap
pengetahuan bahaya rokok. Analisis multivariate dilakukan untuk mengetahui efek sosial
ekonomi dan status merokok dengan efektivitas peringatan bergambar (dengan
menggunakan Label Impact Index).
Sembilan puluh persen dari ayah miskin yang bekerja sebagai pekerja kasar di Jawa
timur merokok setiap hari. Mereka mengkonsumsi 14 rokok setiap hari. Mereka memiliki
tingkat kepercayaan yang rendah rehadap resiko kesehatan akibat rokok. Meskipun 50%
responden memperhatikan peringatan bergambar, hanya 7,6% yang percaya mereka akan
terkena penyakit akibat rokok, 4,1% berkeinginan untuk berhenti merokok, dan 3,5%
menunda untuk merokok. Sebaliknya, sebanyak 31% ayah perokok melakukan tindakan
defensif, seperti menghindari untuk melihat label bergambar. Informasi bahaya merokok di
televisi dapat mendukung keefektivan peringatan bergambar. Rerata LII untuk ayah miskin
perokok di Jawa Timur rendah (hanya 0,01). Ada korelasi negatif antara peringatan
bergambar, self-efficacy, dan kemauan untuk berhenti merokok.
Setelah satu tahun implementasi, peringatan bergambar pada bungkus rokok di
Indonesia tidak efektif untuk ayah perokok dengan status ekonomi rendah di Jawa Timur.
Peningkatan kualitas dan ukuran peringatan bergambar, penggantian secara berkala,
dukungan kampanye dan fasilitas berhenti merokok yang terintegrasi, serta kebijakan
tembakau yang komprehensif dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan merokok pada
disadvantaged population.
Keyword: peringatan bergambar, merokok, miskin, Indonesia

LATAR BELAKANG
Merokok merupakan konsen kesehatan masyarakat karena menimbulkan kematian 5 juta
perokok aktif dan 600 ribu perokok pasif setiap tahunnya (1) dan merupakan factor resiko dari enam
penyakit terbanyak (2). Prevalensi merokok di negara maju sudah berkurang secara signifikan,
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namun di Negara berkembang perokok justru naik dua kali lipat dalam decade yang lalu (3) dan
diproyeksikan penyebab 70% kematian (4).
Studi sebelumnya menyebutkan adanya hubungan antara status sosial ekonomi yang
rendah dengan banyaknya rokok tiap hari dan ketergantungan nikotin (5-8). Merokok meningkatkan
ketidaktahanan pangan (9), meningkatkan resiko malnutrisi pada anak-anak (10) mendorong anak
untuk merokok (11) dan mengurangi produktivtas karena penyakit akibat rokok (12). Kematian
prematur pada ayah perokok, yang merupakan sumber penghasilan utama keluarga, akan
meningkatkan angka putus sekolah pada anak (13). Sayangnya, populasi ini kurang terpapar pada
informasi bahaya merokok, akses pelayanan kesehatan, serta kurang perduli dengan program
promosi kesehatan (8,14).
Rokok merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia. The GATS tahun 2011
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perokok terbesar ke 4 di dunia (15). Rokok juga
bertanggungjawab terhadap kenaikan angka kesakitan akibat rokok dari 190.260 tahun 2010
menjadi 240.618 di tahun 2013 (16), dan berkontribusi 11% dari DALYs (17). Kerugian ekonomi
akibat rokok diperkirakan 378,75 triliun rupiah. Orang yang merokook tiap hari memiliki latar
belakang tingkat pendidikan dan pekerjaan rendah(18).
Peringatan bergambar merupakan media potensial yang eefektif untuk menigkatkan
pendidikan tentang bahaya rokok (2, 19). Sejak dikeluarkannya FCTC, ada 77 negara yang telah
memiliki peringatan bergambar, atau menjangkau 49% masyarakat dunia (20). beberapa negara
seperti Australia telah memakai bungkus rokok polos sejak tahun 2012. Enam negara barat lainnya
juga sedang mempersiapkannya. Meskipun peringatan bergambar telah banyak dipakai di negara
maju, negra berkembang banyak yang belum mengimplementasikannya, padahal 10% perokok
tinggal di Asia. Indonesia sudah mewajibkan pencantuman peringatan bergambar sejak Juni tahun
2013.

TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peringatan bergambar pada bungkus
rokok terhadap ayah perokok yang memiliki status sosial ekonomi rendah di Jawa Timur, Indonesia.

METODE
Penelitian ini merupakan studi crossectional dengan jumlah sampel sebanyak 317 ayah
perokok dari keluarga miskin di Jawa Timur (CI 95%, efek desain 1,1). Penentuan keluarga miskin
sesuai engan kriteria BPS dengan menggunakan standar upah minimum kabupaten. Kriteria sampel
yaitu ayah sebagai kepala keluarga, tinggal bersama anggota keluarga di satu rumah, umur lebih dari
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18 tahun, perokok saat ini, dapat menjawab pertanyakan secara oral dan menandatangani informed
consent. Pemilihan sampel dilakukan secara Stratified cluster tiga tingkat mewakili 1 kota (mewakili
daerah urban) dan 1 kabupaten (mewakili daerah pedesaan). Pertanyaan tentang keadaan sosial
demografi, status merokok, dan keterpaparan media massa tentang bahaya rokok diadopsi dari
Global Adult Tobacco Survey Year (GATS) 2011 (15) dan Riskesdas tahun 2013 (18). Penggolongan
etnik berdasarkan mayoritas suku di Jawa Timur. Ketergantungan nikotin dikategorikan
menggunakan The Heavy Smoking Index (HSI) (21,22).
Variabel outcome yang terdiri dari keefektivan peringatan bergambar diukur dengan
kuesioner tertutup dari ITC Project, meliputi perhatian terhadap peringatan bergambar, berpikir
tentang dampak kesehtan akibat rokok, berpikir untuk berhenti merokok, menghindari melihat
pengiatan bergambar, berhenti merokok, dan jumlah informasi kesehatan yang ditampilkan (23, 24).
Untuk kepentingan analisis, jawaban kemudian dikategorikan menjadi dua pilihan. Sementara
Warning Label Impact Index (LII) merupakan komposit individual dari variable efektivitas peringatan
bergambar karena studi sebelumnya menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antar
indikator.

LII = (Pay attention x 1) + Think of risk x 2) + (Think to quit x 2) + (Give up x 3)

Selain itu, self-efficacy juga diukur menggunakan kuesioner dari ITC project (25). Sedangkan
outcome sekunder keinginan untuk berhenti merokok diambil dari Transtheoretical theory of
smoking behavior change (26) ditanyakan apabila responden berencana untuk berhenti merokok
dalam periode bulan depan, 5 bulan ke depan, setelah enam bulan, atau tidak berencana untuk
berhenti.
Data hasil penelitian diolah menggunakan SPSS versi 22. Hanya perokok yang pernah
melihat peringatan bergambar yang diikutkan dalam analisis (314 orang). Regresi logistik individu
dan multivariat dan Regresi Ordinary Least Squares (OLS) digunakan untuk mengetahui Odds Rasio
dan perbedaan means.

HASIL
Responden ayah miskin perokok berumur 45 – 64 tahun, tingkat pendidikan tamat atau
tidak tamat sekolah dasar, dan bekerja sebagai petani/nelayan/buruh. Sembilan puluh persen
merupakan perokok tiap hari, rata rata 14 batang. Perokok di perkotaan cenderung merokok setiap
hari meskipun jumlah batang per hari lebih sedikit dari perokok yang tinggal di pedesaan. Perokok
yang lebih tua dan tingkat pendidikan rendah cenderung mengkonsumsi rokok linting. Sebaliknya,
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perokok dengan latar belakang sekolah menengah atas mengkonsumsi rokok pabrik, sehingga
mereka mendapat lebih banyak akses informasi tentang bahaya rokok dari peringatan bergambar
di bungkus rokok. Untuk akses terhadap resiko kesehatan akibat rokok, banyak responden
mendapatkannya dari TV (63,7%).

Hubungan antara indikator efektivitas peringatan bergambar dengan latar belakang responden
Sebanyak 99% dari responden mengaku pernah melihat peringatan bergambar di bungkus
rokok sebelumnya. Namun, hanya separuh dari mereka yang memperhatikan pesan kesehatan
tersebut. Kurang dari 10% ayah perokok berpikir tentang resiko kesehatan akibat rokok, berpikir
untuk mencoba berhenti merokok, maupun berhenti merokok. Sebaliknya, sepertiganya menghidari
pesan bergambar. Hasil menunjukkan adanya perbedaan odds rasio karena variabel latar belakang
responden. Perokok lebih tua (OR= 2,10, CI=1,19 – 3,68) dan tidak bekerja (OR=3,1, CI=1,21 – 7,91)
dua dan tiga kali lebih memperhatikan peringatan bergambar. Perokok yang tidak mendapatkan
akses media larangan merokok di berbagai media 1,7 sampai 2,5 kali lebih meperhatikan peringatan
bergambar. Sebaliknya, perokok dengan tingkat pendidikan tinggi (OR = 0,68, CI = 0,32 -1,47), tinggal
di kota (OR = 0,88, CI =0,38 – 2,00), merokok lebih dari 20 batang per hari (OR = 0,30 CI =0,12 – 0,79),
dan memiliki tingkat ketergantungan rokok yang tinggi (OR = 0,73 CI = 0,21 – 2,56), kurang
memperhatikan peringatan bergambar. Perokok pengangguran dan perokok usia muda, perokok
yang memiliki anggota keluarga lebih dari empat orang (OR = 1,97, CI = 1,05-3,69), dan usia mulai
merokok lebih dari 20 tahun (OR =1,91, CI = 0,97 – 3,76) cenderung menghindari peringatan.

Hubungan antara keadaan sosial demografi responden dan efektivitas peringatan bergambar dan
LII
Hasil yang sama didapatkan saat mengukur efektivitas peringatan bergambar menggunakan
LII. Rata-rata LII dari ayah perokok miskin di Jawa Timur rendah (hanya 0,01). Perokok dengan usia
muda (mean =-0,032, CI = -0,06 - -0,004), dan bekerja (mean = -0,005, CI = -0,097 – -0,013) memiliki
nilai LII yang rendah. Sebaliknya, perokok yang memiliki akses kampanye anti rokok di TV (mean =
0,033, CI =0,005 – 0,62) memiliki mean LII lebih tinggi.

Hubungan antara efektivitas peringatan bergambar dengan self-efficacy dan keinginan untuk
berhenti merokok
Responden memiliki self-efficacy yang rndah untuk berhenti merokok. Penelitian ini
menemukan bahwa 6 dari 10 orang tidak ingin berhenti merokok. Indikator peringatan bergambar
memiliki hubungan terbalik dengan self-efficacy (OR = 5,73, CI= 1,58 – 20,82), (OR =2,08, CI= 10,45
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– 9,61) dan keinginan untuk berhenti merokok (OR =3,22, CI= 1,09 – 9,47), (OR =3,04, CI= 0,53 17,3), (OR =1,83, CI= 1,11 – 3,04) (OR =7,67, CI= 0,89 – 65,99). Hal ini menunjukkan bahwa
peringatan bergambar di Indonesia tidak mengubah respon kognitif dan perilaku perokok.

PEMBAHASAN
Walaupun banyak perokok miskin yang melihat peringatan bergambar di bungkus rokok,
studi ini menemukan bahwa hanya separuh perokok memperhatikan gambar secara detail. Hasil ini
lebih rendah dari studi sebelumnya yang menemukan bahwa hamper 90% responden mengerti
peringatan bergambar (27, 28). Selain itu kurang dari 10% perokok yang berpikir bahaya kesehatan
akibat rokok, kemauan untuk berhenti merokok, dan mencoba berhenti merokok. Sayangnya,
penelitian ini tidak dapat menganalisis lebih lanjut efektivitas peringatan bergambar dalam ketiga
hal tersebut dikarenakan kecilnya persentase. Sebaliknya hampir 30% menghindari untuk melihat
peringatan dengan menjauhkannya dari pandangan, menggunakan penutup, atau memilih bungkus
dengan gambar tertentu.
Perokok yang lebih tua dengan pendidikan lulus SD atau tidak sekolah, tinggal di kota lebih
memperhatikan peringatan bergambar. Perokok yang tidak bekerja juga 3 kali lebih sering
memperhatikan peringatan tersebut. Di sisi lain, perokok yang mengkonsumsi lebih dari 20 batang
rokok per hari dan memiliki tingkat ketergantungan rokok tinggi lebih tidak memperdulikan
peringatan dan menghidari melihat peringatan. Hal ini mungkin dikarenakan, sepanjang
pengalaman yang mereka miliki, mereka belum merasa sakit. Hal ini mengkonfirmasi hasil penelitian
sebelumnya (29, 30). Selain itu, perokok yang memiliki keluarga besar juga cenderung menghindari
peringatan bergambar. Hal ini kemungkinan karena mereka memiliki orang tua dan saudara yang
merokok dirumah, sehingga keluarga menganut norma bahwa merokok adalah hal yang biasa (31).
Dalam hal ini telah terjadi optimistic bias (32) atau fear control process (33,34) yang menganggap
remeh masalah kesehatan yang ditimbulkan, bercaya bahwa dirinya tidak akan terkena penyait
tersebut, dan berpikir bahwa pesan terlalu berlebihan. Akhirrnya, mereka memilih perilaku defensif,
seperti menghindari pesan bergambar.
Akses terhadap pesan anti rokok melalui media, sangat berperan terhadap efektivitas
peringatan bergambar. Hasil ini mendukung opini sebelumnya (35, 36-37) bahwa perokok yang tidak
mengakses media apapun yang kontra rokok akan lebih memperhatikan peringatan bergambar.
Namun, tidak membuat mereka ingin berhenti atau mencoba berhenti merokok. Berdasarkan LII,
responden yang juga mengakses informasi anti rokok dari TV menunjukkan efektivitas peringatan
bergambar lebih tinggi.
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Rerata LII padea ayah perokok miskin di Jawa Timur setelah satu tahun implementasi jauh
lebih rendah (0,01) daripada LII di Kanada (0,54) (38). Namun penelitian di Kanada dilakukan setelah
3,5 tahun pelaksanaan. Mungkin dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengukur efektivitas
peringatan bergambar karena perubahan kognitif dan perilaku memerlukan waktu, terutama pada
masyarakat miskin. Indeks tinggi didapatkan pada perokok lebih tua, karena mereka berpikir
peringatan tersebut lebih relevan untuk umur mereka.
Hasil studi ini mengindikasikan ayah perokok miskin memiliki self-eficacy rendah dan tidak
berencana berhenti merokok, sesuai dengan penelitian sebelumnya (8, 39-40). Alasannya karena
mereka mimiliki tekanan sosial ekonomi yang tinggi dan rendahnya dukungan sosial untuk berhenti
merokok (41). Hal ini menunjukkan bahwa layanan berhenti merokok saat ini kurang efektif untuk
masyarakat miskin. Self-efficacy dan keinginan untuk berhenti menjadi mediator diantara indikator
efektivitas peringtan bergambar dan perubahan perilaku (42). Namun, berdasarkan hasil uji
multivariat, hanya ada dua dari lima variable yang berefek terhadap self-eficacy. Di sisi lain, kemauan
berhenti merokok berhubungan dengan berpikir tentng masalah kesehtaan yang ditimbulkan,
berpikir untuk berhenti merokok, menghindari label, dan mencoba berhenti merokok. Hal ini
menunjukkan adanya faktor lain selain peringatan bergambar yang dapat mendorong mereka untuk
berhenti merokok.
Kekurangan studi ini adalah sifatnya yang crossectional, sehingga tidak dapat menjelaskan
hubungan antar varibel secara jelas. Selanjutnya, studi hanya menggambarkan satu sub-populasi,
sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Sampel yang terbatas membuat beberapa 3 indikator
efektivitas peringatan bergambar yang memiliki kurang dari 10%, sehingga variable tersebut tidak
dapat dianalissi lebih lanjut.

SIMPULAN
Setelah satu tahun implementasi, peringatan bergambar pada bungkus rokok di Indonesia
tidak efektif untuk ayah perokok dengan status ekonomi rendah di Jawa Timur. Ada tiga fase penting
untuk meningkatkan efektivitas peringatan bergambar pada bungkus rokok bagi masyarakat miskin
di Indonesia, yaitu: memodifikasi peringatan dengan pesan kesehatan yang sesuai untuk sub
populasi tertentu, meningkatkan ukuran perigatan bergambar, memilih gambar yang mudah untuk
dimengerti masyarakat, dan melakukan evaluasi dan penggantian secara berkala. Media kampanye
massa seperti TV dan pendidikan kesehatan yang melibatkan kader serta tokoh masyarakat lokal
dapat meningkatkan efektivitas peringatan bergambar. Pemerintah juga perlu memperluas layanan
kesehatan/klinik berhenti merokok gratis serta mempunyai kebijakan rokok yang komprehensif
dengan melibatkan seluruh stakeholder.
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REKOMENDASI
Sebuah longitudinal studi secara nasional dibutuhkan untuk mengatasi masalah
pengambilan data sewaktu dengan mengevaluasi tren efektivitas peringatan bergambar pada
bungkus rokok di Indonesia. Penelitian selanjutnya perlu memperhatikan faktor yang berpengaruh
terhadap respon kognitif dan perubahan perilaku, misalnya faktor psikososial, lingkungan, dan
semua kebijakan tentang rokok yang berlaku.
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SEKOLAH DASAR DI SURABAYA TERKEPUNG IKLAN ROKOK
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ABSTRAK
Anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap persuasi iklan, promosi,
sampai sponsor rokok. Sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah untuk menempuh
pendidikan formal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi iklan rokok yang
ada di sekitar Sekolah Dasar dan yang setingkatnya di Kota Surabaya. Desain penelitian ini
adalah potong lintang dengan menggunakan metode observasional. Unit analisis dari
penelitian ini adalah sekolah dasar (SD dan yang sederajat). Pola observasi yang dilakukan
ada dua jenis, yaitu (1) iklan rokok yang berjarak 200 m atau kurang dari sekolah; dan (2)
iklan rokok yang berjarak 10 m atau kurang dari sekolah. Analisis data dari penelitian ini
adalah menggunakan analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa
temuan, yaitu : (1) jenis iklan rokok yang ditemukan disekitar sekolah dasar adalah : billboard,
poster, stiker, spanduk, dan bentuk reklame lainnya; (2) jumlah sekolah dasar yang terdapat
iklan rokok dengan jarak antara sekolah dan iklan sedekat 10 m terdapat 166 sekolah dasar;
(3) jumlah SD yang terdapat iklan rokok dengan jarak kurang dari 10 m sebanyak 135 sekolah;
(4) jumlah MI yang terdapat iklan rokok dengan jarak kurang dari 10 m sebanyak 31 sekolah.
Sekolah dasar dan yang setingkatnya di Kota Surabaya dikelilingi oleh iklan rokok
yang berpotensi untuk memicu siswa memulai aktivitas merokok. Penerapan Perda 5/2008
perlu lebih dioptimalkan lagi sehingga dapat mengurangi risiko perokok pemula.
Kata Kunci: Sekolah dasar, iklan rokok, paparan, perilaku merokok

LATAR BELAKANG
Permasalahan rokok saat ini sudah menjadi permasalahan yang mengancam generasi muda
bangsa Indonesia, beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa usia
perokok pemula tahun-tahun terakhir ini semakin lama semakin meningkat. Berdasarkan survei
yang dilakukan Riskesdas 2007, 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa prevalensi perokok usia 15-19
tahun mengalami grafik kenaikan. Pada tahun 2007 prevalensi perokok usia 15-19 tahun berkisar
36,3%, mengalami peningkatan di tahun 2010 yaitu sebesar 43,9% dan puncaknya terjadi pada
tahun 2013 yaitu 55,4%. Survei lain yang dilakukan oleh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) secara
nasional pada tahun 2006 menemukan bahwa dari sampel untuk kelompok usia 13-15 tahun yang
berjumlah 3.528 responden terdapat sekitar 11,8% merupakan perokok aktif. Pada tahun 2004,
GYTS di Jakarta melakukan survei serupa dan menumukan fakta bahwa sekitar 16% kelompok usia
13-15 tahun merupakan perokok aktif.
Gencarnya produsen rokok dalam mengiklankan produk rokoknya juga menjadi pelengkap
meningkatnya prevalensi perokok usia 15-19 tahun. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Komnas
Perlindungan Anak, ternyata 99,7 persen anak-anak terpapar iklan rokok di televisi, 87 persen
terpajang iklan rokok di luar ruang, 76,2 persen remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah.
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Sebesar 62,2 persen remaja memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, 51,6 persen remaja dapat
menyebutkan lebih dari tiga slogan iklan rokok, dan 50 persen remaja perokok merasa dirinya lebih
percaya diri seperti yang dicitrakan iklan rokok. Karakteristik iklan rokok sangat dekat dengan dunia
anak-anak muda. Slogan-slogan rokok mewakili dunia anak muda, seperti Gak ada Loe Gak Rame,
Enjoy Aja! Ekspresikan Aksimu, U are U!. Selain itu, industri rokok juga menggunakan idola remaja
sebagai ikon produk-produknya.
Tahun 2015, beberapa LSM yang mempunyai keperdulian terhadap permasalahan rokok
dan remaja, yaitu Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Lentera Anak Indonesia (LAI), dan
Smoke Free Agents (SFA), mengadakan survei mengenai pemantauan iklan rokok di sekitar sekolah.
Hasil dari survei tersebut adalah dari 360 sekolah yang diamati di 5 kota besar di Indonesia (Jakarta,
Bandung, Makasar, Mataram dan Padang) ditemukan 85% iklan rokok dan penjualan rokok di
lingkungan sekolah.
Produsen rokok juga mempunyai roadmap mengenai segmentasi produk rokok di kalangan
remaja. Hal ini terungkap pada dokumen rahasia "Perokok remaja: strategi dan peluang", yang
ditulis oleh RJ Reynolds Tobacco Company Memo Internal pada tanggal 29 Februari 1984,
menyatakan bahwa perokok remaja merupakan faktor penting kehidupan industri rokok. Remaja
adalah sumber potensial untuk menggantikan pasar perokok veteran yang meninggal akibat
penyakit-penyakit yang dibawa rokok.
Pemerintahan Indonesia memiliki beberapa upaya untuk membatasi peredaran iklan rokok
di kalangan usia remaja. Upaya itu antara lain adalah adanya peraturan yang terkait dengan
perikalanan produk rokok di media televisi. Namun upaya ini dianggap oleh beberapa kalangan tidak
maksimal, dikarenakan media-media lain di luar televisi ternyata jauh lebih intensif dalam
mengiklankan produk rokok. Media-media tersebut antara lain adalah baliho, poster, banner yang
dapat dijumpai dan dilihat dengan mudah di pinggir-pinggir jalan raya. Strategi lain dari produsen
rokok adalah adanya event marketing, yaitu adanya suatu kegiatan atau aktivitas tertentu yang
secara penuh disponsori oleh produsen rokok. Contohnya adalah konser musik yang disponsori oleh
produk rokok, nonton bareng pertandingan sepak bola yang disponsori oleh produk rokok.
Anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap persuasi iklan, promosi, sampai
sponsor rokok. Sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah untuk menempuh pendidikan
formal. Sekolah dan lingkungan sekitarnya seharusnya menjadi kawasan aman dari zat adiksi rokok
bagi anak dan remaja. Beberapa peraturan di Indonesia mengatur bahwa sekolah harus menjadi
Kawasan Tanpa Rokok (KTR); di mana tidak boleh ada orang yang merokok, menjual rokok, ataupun
memajang iklan dan promosi rokok. Malangnya, begitu anak dan remaja keluar dari gerbang
sekolah, mereka langsung disergap berbagai pesan industri rokok yang bertebaran di lingkungan
346

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

sekitar sekolah.
Kota Surabaya sendiri sebenarnya sudah mempunyai Perda no 5/2008 yang salah satu
pasalnya mengatur bahwa sekolah sebagai sarana pendidikan tidak diperbolehkan melakukan
aktivitas yang terkait dengan promosi produk rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi iklan rokok yang ada di sekitar sekolah dasar dan yang setingkatnya di Kota
Surabaya.

METODE
Desain penelitian ini adalah potong lintang dengan menggunakan metode observasional.
Unit analisis dari penelitian ini adalah sekolah dasar (SD dan yang sederajat serta MI atau madrasah
ibtidaiyah).
Daftar nama sekolah didapatkan dari website resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
(profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id). Berdasarkan dari data yang Dinas Pendidikan Kota
Surabaya, terdapat 893 sekolah dasar dan yang setingkatnya. Dari jumlah tersebut diambil sampel
secara random sebesar 684 sekolah dasar dan yang setingkatnya, sehingga prosentase sekolah yang
diambil sebagai sampel hampir 100%, yaitu sekitar 76% yang dijadikan objek observasi dalam
penelitian ini.
Pola observasi yang dilakukan ada dua jenis, yaitu (1) iklan rokok yang berjarak 200 m atau
kurang dari sekolah; dan (2) iklan rokok yang berjarak 10 m atau kurang dari sekolah.
Instrumen observasi didapatkan dari penelitan sebelumnya, yaitu penelitan yang dilakukan
oleh beberapa unsur antara lain Lentera Anak Indonesia, Smoke Free Agent, Yayasan Pengembangan
Media Anak. Analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil observasi dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. Secara
umum hasil observasi ini akan menyajikan informasi mengenai situasi iklan rokok yang berada di
sekitar objek observasi, yaitu SD dan yang setingkatnya. Secara ringkas akan disajikan 3 jenis hasil
penelitian, yaitu: (1) jenis dan jumlah objek observasi; (2) jumlah objek observasi (SD dan MI) yang
terdapat iklan rokok dengan jarak kurang dari 10 m; (3). Jenis dan jumlah iklan rokok di masingmasing kelompok sekolah dengan jarak kurang dari 10 m.
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Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing aspek di atas.
(1) Jenis dan jumlah objek observasi
114, 16.67%

570, 83.33%
SD

MI

Grafik 1. Objek Observasi

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa sebaran objek observasi bervariasi dari mulai SD
dan MI. SD dan MI merupakan sekolah dasar yang mengacu kepada kementrian yang berbeda, yaitu
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD, dan Kementrian Agama untuk MI. Dan dapat
diketahui bahwa jumlah objek observasi yang paling banyak adalah pada kelompok SD, yaitu sebesar
83,33%.

(2) Jumlah SD, MI, SMP dan MTs yang terdapat iklan rokok dengan jarak kurang dari 10 m
160
140

135

120
100
80
60
31

40
20
0
SD

MI

Grafik 2. Jumlah SD, Mi, SMP dan MTs yang Terdapat Iklan Rokok dengan Jarak Kurang dari 10 m

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa semua kelompok jenis sekolah dasar (yaitu SD dan
MI) terdapat iklan rokok. Artinya siswa sekolah dasar yang terdapat iklan rokok akan dapat dengan
mudah terpapar oleh iklan rokok, dan beresiko untuk memulai pertama kali melakukan aktivitas
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merokok. Dan dapat diketahui bahwa tingkatan SD paling banyak terdapat iklan rokok disekitar
sekolah.

(3) Jenis dan jumlah iklan rokok di masing-masing kelompok sekolah dengan jarak kurang dari 10 m.
94

100
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27
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MI
Poster
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Spanduk

Grafik 3. Jenis Dan Jumlah Iklan Rokok di Masing-Masing Kelompok Sekolah dengan Jarak Kurang
dari 10 M

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa semua kelompok tingkatan sekolah (yaitu SD dan
MI) terdapat iklan rokok dengan berbagai macam jenisnya. Kelompok sekolah SD merupakan
kelompok yang terlengkap terkepung oleh berbagai macam jenis iklan rokok, yaitu iklan rokok
dengan jenis billboard, poster, stiker maupun spanduk. Artinya siswa sekolah dasar yang terdapat
iklan rokok akan dapat dengan mudah terpapar oleh iklan rokok yang mempunyai berbagai macam
bentuk. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan media bahwa dalam menyampaikan tentang
pesan tertentu, harus melalui berbagai macam media, dan dalam hal ini, industri rokok
memanfaatkan berbagai macam jenis media untuk mempromosikan produk rokoknya kepada anak
sekolah dasar. Serta dapat diketahui bahwa jenis iklan yang paling banyak ditemui di sekitar sekolah
adalah iklan spanduk.

SIMPULAN
Sekolah dasar dan yang setingkatnya di Kota Surabaya dikelilingi oleh iklan rokok yang
berpotensi untuk memicu siswa sekolah dasar untuk memulai aktivitas merokok. Penerapan Perda
5/2008 perlu lebih dioptimalkan lagi sehingga dapat mengurangi risiko perokok pemula

REKOMENDASI
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1. Perlunya revisi Perda Kota Surabaya 5/2008, karena dalam Perda tersebut belum mengatur
secara mendetail tentang fenomena adanya iklan rokok yang berada di sekitar sekolah, terutama
sekolah dasar
2. Perlunya media promosi kesehatan mengenai bahaya merokok yang diletakkan berdekatan
dengan sekolah, sehingga siswa mendapatkan informasi langsung tentang bahaya merokok.
3. Perlunya sosialisasi ke sekolah tentang pengawasan terhadap iklan rokok yang berada di sekitar
sekolah, sehingga sekolah dapat melakukan tindakan preventif ketika mengetahui adanya iklan
rokok yang berada di sekitar sekolah.
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ABSTRAK
Konvensi kerangka kerja WHO dalam pengendalian tembakau (FCTC) adalah landasan
bagi negara-negara untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengendalian
tembakau. Meskipun Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi, tetapi beberapa kabupaten
telah mengimplementasikan. Kabupaten Kulon Progo telah mengimplementasikan melalui
peraturan daerah dan Kabupaten Sleman belum mengimplementasikan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbedaan perilaku mahasiswa terhadap kawasan tanpa rokok di kampus X
(Kabupaten Kulon Progo) dan kampus Y (Kabupaten Sleman) tahun 2017.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian
observasional disain cross sectional. Responden penelitian diambil dengan cara cluster random
sampling dari 2 kampus, yakni kampus X (141 mahasiswa) dan kampus Y (104 mahasiswa).
Pengambilan data menggunakan kuesioner terstruktur adopsi dari Quit Tobacco Indonesia.
Analisis data dilakukan dengan cara univariabel, bivariabel (t-test dan McNemar), dan
multivariabel (regresi logistik) dengan taraf signifikansi p < 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan baik
(kampus X 60,99% dan kampus Y 51,92%), sikap positif (kampus X 64,54% dan kampus Y 58,65%)
dan perilaku kurang baik terhadap kawasan tanpa rokok (kampus X 50,35% dan kampus Y
70,19%). Hasil analisis bivariabel menunjukkan ada perbedaan perilaku mahasiswa terhadap
kawasan tanpa rokok (p = 0,027). Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa faktor yang
paling dominan mempengaruhi perilaku mahasiswa kampus X dan mahasiswa kampus Y adalah
gender dan sikap.
Sosialisasi kepada pihak kampus dan mahasiswa penting dilakukan agar peraturan
kawasan tanpa rokok dapat berjalan efektif di kampus.
Kata kunci: rokok, pengetahuan, sikap, perilaku, kawasan tanpa rokok

LATAR BELAKANG
Merokok menjadi salah satu perilaku penyebab masalah kesehatan yang terus berkembang
pesat sampai saat ini di banyak negara. Pesatnya pertumbuhan jumlah perokok juga dialami oleh
Indonesia. Data The Asean Tobbacco Control Report Card tahun 2013, The Tobacco Atlas 5th Edition
dan Global Adult Tobacco Survey menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar jumlah
perokok terbanyak di dunia.(1-3)
Provinsi DI Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia juga sampai saat ini belum terlepas
dari masalah rokok. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa proporsi perokok penduduk usia >
10 tahun sebesar 26,9%. Meskipun angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional, namun
pemerintah DI Yogyakarta perlu melakukan upaya agar dapat menekan pertumbuhan jumlah
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perokok karena berdasarkan hasil Riskesdas 2007 dan 2010 terjadi kenaikan jumlah perokok setiap
tahunnya.(3)
Meskipun pemerintah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi FCTC, namun beberapa
daerah telah mengimplementasikannya. Pemerintah DI Yogyakarta sejak 2007 juga telah
menetapkan bahwa merokok merupakan perilaku yang kurang baik dan berupaya untuk
mengurangi jumlah perokok.(4) Kemudian pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur DIY
Nomor 42 yang sampai saat ini 2 kabupaten telah menindaklanjutinya melalui peraturan daerah
tentang kawasan tanpa rokok (KTR), yaitu Kabupaten Kulon Progo melalui Perda Nomor 5 Tahun
2014 dan Kabupaten Gunung Kidul melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015. Dalam perda maupun
pergub tersebut disebutkan bahwa tempat proses belajar mengajar merupakan KTR.
Kampus merupakan salah satu tempat proses belajar untuk para mahasiswa dan mahasiswa
merupakan sasaran / objek dari industri rokok untuk dijadikan konsumen bagi industri.(5)
Pemerintah perlu melakukan upaya untuk melakukan pengendalian tembakau di kampus karena
mahasiswa merupakan objek yang rentan dari industri rokok. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan menciptakan kawasan tanpa rokok di area kampus.
American College Health Association (ACHA) merekomendasikan kepada perguruan tinggi
(universitas / kampus) untuk mempromosikan agar lingkungan kampus bebas dari tembakau/rokok
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.(6) Implementasi kebijakan kampus
bebas asap rokok dapat mengubah sikap dan perilaku merokok mahasiswa ke arah yang lebih baik.(79)

Penerapan kebijakan kampus bebas asap rokok juga efektif untuk menurunkan jumlah perokok di

kalangan mahasiswa.(10)
Kampus X terletak di Kabupaten Kulon Progo dan kampus Y terletak di Kabupaten Sleman.
Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten pertama di Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki
Perda KTR, sedangkan Kabupaten Sleman, meskipun belum memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok
telah menerapkan Pergub DIY yang dalamnya juga memuat bahwa universitas / kampus wajib
menjadi kawasan tanpa rokok. Dari kedua kabupaten tersebut, Kabupaten Kulon Progo yang telah
mengeluarkan peraturan daerah sejak tahun 2014 diharapkan memiliki perilaku yang lebih baik
terhadap KTR jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman yang hanya memiliki peraturan
gubernur.

TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku mahasiswa terhadap
kawasan tanpa rokok pada kampus X (Perda KTR) dan kampus Y (Non Perda KTR) tahun 2017.

354

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian observational dengan rancangan cross sectional.
Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (peraturan daerah dan non peraturan daerah tentang
KTR), variabel perantara ( pengetahuan dan sikap), variabel luar (paparan iklan rokok, aksesibilitas,
lingkungan sosial, persepsi tentang harga rokok, gender dan status merokok) dan variabel terikat
(perilaku mahasiswa). Perilaku mahasiswa yang diteliti adalah tindakan mahasiswa terhadap
peraturan kawasan tanpa rokok, yakni perilaku baik jika tidak merokok diarea kampus (perokok) /
menegur teman yang merokok (bukan perokok), sedangkan perilaku kurang baik jika tetap merokok
di area kampus (perokok) / tidak menegur teman yang merokok (bukan perokok).
Penelitian dilakukan di kampus X dan kampus Y. Pemilihan kampus X dikarenakan kampus
paling besar di wilayah Perda KTR, sedangkan kampus Y dipilih karena memiliki karakteristik yang
mirip dengan lokasi penelitian yang ada di wilayah Perda KTR. Penelitian dilakukan pada Februari –
Maret 2017.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa kampus X (429) dan kampus Y (312).
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling. Besar sampel dihitung
menggunakan rumus Lemeshow,(11) yaitu kampus X 141 responden dan kampus Y 104 responden.
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang belum pernah mengikuti penelitian
sejenis sebelumnya dan mahasiswa reguler (berasal dari SMA). Instrumen penelitian merupakan
modifikasi dari kuesioner yang pernah dilakukan oleh Quit Tobacco Indonesia (QTI) FK UGM dan
beberapa penelitian lainnya. Selain itu, peneliti juga mengurus perizinan ke komisi etik FK UGM dan
instansi terkait di masing-masing kabupaten. Hasil penelitian (kuesioner) kemudian dianalisis secara
univariabel, bivariabel (t-test dan McNemar) dan multivariabel (regresi logistik).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil analisis univariabel
Gambaran tentang distribusi pada masing-masing variabel pada mahasiswa kampus X
menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik, sikap positif, perilaku
kurang, paparan tinggi dari iklan rokok, akses mudah mendapatkan rokok, paparan tinggi dari
lingkungan sosial, memiliki persepsi bahwa rokok murah. Status merokok mahasiswa kampus X juga
sebagian besar adalah bukan perokok.
Gambaran distribusi variabel mahasiswa kampus Y menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki pengetahuan baik, sikap positif, perilaku kurang, paparan rendah dari iklan
rokok, akses mudah mendapatkan rokok, paparan tinggi dari lingkungan sosial dan memiliki
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persepsi bahwa rokok murah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar status
merokok mahasiswa Y adalah perokok ringan.

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden kampus X dan kampus Y
Variabel

Pengetahuan
- Baik
- Kurang
Sikap
- Positif
- Negatif
Perilaku
- Baik
 Tidak merokok di kampus (perokok)
 Menegur teman yang merokok (non
perokok)
- Kurang
 Merokok dikampus (perokok)
 Tidak menegur
(non perokok)

Kampus X
(Perda KTR)
N
%

Kampus Y
(Non Perda)
N
%

86
55

60,99
39,01

54
50

51,92
48,08

91
50

64,54
35,46

61
43

58,65
41,35

70
0

49,65

31
0

29,81

70

71
27

31

50,35

44
Paparan iklan
- Tinggi
- Rendah
Aksesibilitas
- Mudah
- Sulit

-

Lingkungan social
Tinggi
Rendah
Persepsi tentang harga rokok
Murah
Mahal

Status perokok
- Bukan perokok
- Perokok ringan
- Perokok berat

73
56

70,19

17

10
8
33

76,60
23,40

37
67

35,58
64,42

10
7
34

75,89
24,11

76
28

73,08
26,92

91
50

64,54
35,46

66
38

63,46
36,54

88
53

62,41
37,59

64
40

61,54
38,46

11
4
23
4

80,85
16,31
2,84

48
54
2

46,15
51,92
1,92

Hasil distribusi frekuensi tersebut juga didukung dari observasi yang menunjukkan bahwa
informasi pada tanda sangat minim dan hanya pada tempat tertentu saja. Selain itu, masih terdapat
penjualan rokok di kantin kampus dan aktifitas merokok di dalam kampus.
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2. Perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa kampus X dengan mahasiswa kampus Y
terhadap kawasan tanpa rokok
Hasil analisis bivariabel dengan menggunakan uji t-test menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa X dengan mahasiswa Y tentang
kawasan tanpa rokok (p > 0,05). Jika dilihat hasil distribusi frekuensi, proporsi yang responden yang
memiliki pengetahuan kurang dan sikap negatif juga cukup besar. Salah satu penyebab cukup
besarnya proporsi responden yang memiliki pengetahuan dan sikap negatif disebabkan karena
kurangnya sosialisasi, minimnya tanda dilarang merokok serta informasi dalam tanda tersebut.
Hasil observasi juga menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa non perokok cenderung
bertindak pasif / segan menegur teman yang merokok. Rasa segan mahasiswa non perokok kampus
X maupun kampus Y mirip dengan tren mahasiswa di Australia Barat yang menyebutkan bahwa
kurang pantas bagi mahasiswa non perokok untuk meminta orang lain untuk tidak merokok di
sekitar mereka.(12)
Tabel2. Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Kawasan Tanpa Rokok
X (Perda)

Pengetahuan
Sikap

Mean
(SD)
8,221
(2,523)
6,182
(1,799)

Y (Non
Perda)
Mean (SD)
7,798
(2,767)
5,951
(1,952)

t

p

1,1011

0,2734

0,8442

0,4005

Hasil uji McNemar menunjukkan ada perbedaan perilaku mahasiswa kampus X dengan
kampus Y. Jika dilihat berdasarkan distribusi frekuensi, perilaku kurang baik juga menunjukkan
rentan yang cukup besar, yakni kampus X (50,35%) sedangkan kampus Y (70,19%). Hal ini menjadi
penyebab adanya perbedaan perilaku mahasiswa pada masing-masing kampus.
Pesan-pesan anti tembakau harus terus dipromosikan melalui media promosi yang ada
di kampus.(6) Iklan ataupun promosi anti tembakau yang dilakukan terus menerus dapat
meningkatkan pemahaman dan akan berdampak pada perilaku merokok seseorang.(13)
Sosialisasi berkesinambungan, tersedianya sarana dan prasana media promosi,

adanya

komitmen serta dukungan dapat membuat perda berjalan efektif.(14)
Sosialisasi dan pemasangan media promosi tentang KTR dapat mengoptimalisasikan
peran mahasiswa untuk menciptakan KTR kampus.(15) Motivasi dari segi kesehatan dan ekonomi
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juga perlu diberikan saat implementasi kebijakan bagi para perokok.(16) Selain hal tersebut,
dukungan konstituen

SIMPULAN
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap, namun perilaku
terhadap KTR menunjukkan adanya perbedaan antara mahasiswa kampus X dengan mahasiswa
kampus Y. Gender dan sikap menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap perilaku
mahasiswa. Tidak adanya sosialisasi baik kepada pihak kampus maupun mahasiswa membuat
pengendalian tembakau melalui kebijakan / peraturan KTR belum berjalan efektif di kampus.

REKOMENDASI
Pemerintah

sebaiknya

perlu

melakukan

sosialisasi

dan

koordinasi

secara

berkesinambungan kepada pihak kampus agar penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dapat
dilakukan secara optimal. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara rutin
untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Partisipasi pihak kampus juga sangat
dibutuhkan dalam mensuksekan implementasi kebijakan pengendalian tembakau melalui
berbagai macam cara, misalnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada mahasiswa tentang
kebijakan kawasan tanpa rokok dan memasang tanda dilarang merokok di area kampus.
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ASTOR (AGEN STOP ASAP ROKOK)
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PERILAKU MEROKOK
DI DESA SEMEN KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR.
Inun Pujianto1
1
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
ABSTRAK
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan rumah tangga dapat diukur dengan
pendataan PHBS rumah tangga dengan sepuluh indikator. Berdasarkan data hasil survey PHBS
Rumah Tangga di Desa Semen Kecamatan Gandusari pada tahun 2016 capaian paling rendah
adalah pada indikator merokok di luar rumah sebesar 53,35%. Upaya untuk mengatasi
masalah ini adalah dengan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat untuk
menganalisis keadaan perilaku masyarakat di wilayah dan resiko penyakit yang disebabkan
oleh rokok.
Membentuk komunitas masyarakat yang fokus dalam upaya pengendalian perilaku
merokok, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhenti merokok atau merokok di
luar rumah.
Dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan
Randomized Controlled Trial (RCT). Sampel sebanyak 20 responden yang berasal dari Desa
Semen. Pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik cluster random sampling dengan
memperhatikan jenis kelamin, usia dan profesi responden. Advokasi kepada Kepala Desa dan
Puskesmas. Responden bersedia mengikuti proses pemicuan sampai selesai. Kegiatan
penelitian ini meliputi pemetaan wilayah, proses pemicuan, perenungan, pemeriksaan
kesehatan, penyusunan rencana tindak lanjut. Evaluasi program berkala, 1 bulan, 3 bulan dan
saat 6 bulan.
Perubahan sikap setelah proses pemicuan sebanyak 6 responden yang menyatakan
akan mengurangi frekuensi merokok dan 14 responden akan mensosialisasikan resiko
merokok di lingkungan mereka. Hasil monitoring tahap I diketahui 17 responden masih aktif
dalam upaya sosialisasi untuk menekan angka perokok di desa Semen Kecamatan Gandusari.
Untuk meningkatkan minat dan inovasi desa maka responden tersebut disebut juga sebagai
Agen Stop Asap Rokok (ASTOR). Hasil survey PHBS Rumah Tangga pada tahun 2017 rumah
tangga yang tidak merokok di dalam rumah sebesar 56,98 %.
Model pemicuan lebih efektif daripada model penyuluhan di Desa Semen Kecamatan
gandusari Kabupaten Blitar. Penting untuk melakukan pemantauan dan pembinaan secara
berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan agar lebih dikembangkan program ini ke
wilayah lain.
Kata kunci : PHBS, Merokok, Agen

PENDAHULUAN
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan
anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di Rumah Tangga yaitu :
1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi bayi ASI eksklusif
3. Menimbang bayi dan balita
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4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah
8. Makan buah dan sayur setiap hari
9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah
Perilaku merokok merupakan hal yang biasa bagi kebanyakan masyarakat Indonesia
khususnya kaum lelaki dewasa. Dalam sepuluh tahun terakhir, konsumsi rokok di Indonesia
mengalami peningkatan sebesar 44,1% dan jumlah perokok mencapai 70% penduduk Indonesia
(Fatmawati, 2006).
Hasil pendataan PHBS Rumah Tangga di Desa Semen Kecamatan Gandusari pada Semen pada
Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil pendataan PHBS Rumah Tangga di Desa Semen Kecamatan Gandusari Semen
Tahun 2016
NO
INDIKATOR
%
1

Persalinan Nakes

100

2

ASI Eksklusif

88.06

3

Menimbang bayi balita 1 Bulan sekali

98.74

4

Menggunakan jamban sehat

5

Menggunakan air bersih

97.4

6

Mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari

95.74

7

Beraktifitas fisik selama 30 menit

99.57

8

Memberantas jentik

87.11

9

Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir

93.99

10

Tidak merokok didalam rumah

53.35

83

Total Rumah Tangga sehat adalah 73.30 % dari 2.200 yang dikaji. Artinya masih ada 46.65%
atau 1.027 rumah tangga yang anggotanya masih merokok di dalam rumah. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah perilaku masyarakat yang masih
banyak merokok di dalam rumah. Dengan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat untuk
menganalisis keadaan perilaku masyarakat di wilayahnya sendiri dan resiko penyakit yang
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disebabkan oleh rokok, sehingga diharapkan terbentuknya kesadaran masyarakat melalui komunitas
masyarakat yang fokus dalam upaya pengendalian perilaku merokok.
METODE
Dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah eksperimen pengembangan program
tentang pengendalian penyakit tidak menular berbasis masyarakat yang pernah ada. Sampel
sebanyak 20 responden yang berasal dari Desa Semen. Pengambilan sampel dengan menggunakan
tehnik Cluster random sampling dengan memperhatikan jenis kelamin, usia dan profesi responden.

LANGKAH KEGIATAN
1. Advokasi kepada Kepala Desa dan Puskesmas.
-

Musyawarah dengan kepala Puskesmas Slumbung dan Kepala Desa Semen Kecamatan
Gandusari untuk mengatasi perilaku merokok di desa Semen pasca dilakukanya Musyawarah
Masyarakat Desa pada bulan Mei 2016.

-

Menyampaikan metode pemicuan dengan inovasi materi tentang rokok

-

Menyampaikan susunan jadwal dan kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan pemicuan

2. Menentukan Responden
-

Pengambilan sampel responden adalah berdasarkan jenis kelamin, usia dan profesi
responden.

-

Mengundang calon responden ke dalam forum pertemuan rapat membahas tentang masalah
perilaku merokok di desanya, solusi pemecahanya dan gambaran kegiatan proses
pemicuannya.

3. Pelaksanaan Proses Pemicuan
-

Pengambilan komitmen
Adalah mengambil kesepakatan kepada calon responden dengan menandatangani surat
pernyataan kesanggupan mengikuti proses pemicuan ini sampai selesai.
Proses Pemicuan ini dilakukan di ruang pertemuan PKK Desa Semen selama 4 (empat)
hari dengan jadwal sebagai berikut
Tabel 2. Proses Pemicuan Perilaku Merokok
No

Hari

Tanggal

1

Senin

21 November 2016

2

Selasa

22 November 2016

3

Rabu

23 November 2016
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Kegiatan
Perkenalan, Bina suasana
Pengambilan kesepakatan
Briefing teknis identifikasi wilayah

-

Pemetaan Wilayah

-

Pemicuan perilaku merokok
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4

-

Kamis

24 November 2016

-

Perenungan
Penyusunan RTL

Kegiatan hari I
Perkenalan dan bina suasana adalah kegiatan untuk menjalin keakraban, mencairkan
suasana yang kaku, menjalin kedekatan antara penulis dengan responden. Sehingga akan
membantu proses komunikasi yang dilakukan selama proses pemicuan ini. Pengambilan
kesepakatan ditandai dengan kesediaan responden menandatangani surat pernyataan
kesanggupan mengikuti proses pemicuan ini hingga selesai.
Menjelaskan

proses

identifikasi

wilayah,

dimana

responden

diminta

untuk

mendokumentasikan perilaku merokok masyarakat di wilayahnya dengan menggunakan
kamera ponsel dan penderita penyakit kronis yang diduga berkaitan dengan perilaku
merokok.
-

Kegiatan hari II
Pemetaan wilayah adalah dimana para responden mengumpulkan foto hasil identifikasi
wilayahya. Kemudian responden diminta untuk menempelkan kertas berwarna pada pada
papan peta yang telah disediakan sesuai dengan hasil identifikasi perilaku merokok dan
penyakit akibat merokok di wlayahnya. Dengan keterangan bahwa kertas warna oranye
adalah untuk rumah yang anggotanya merokok, dan biru untuk rumah yang ada penderita
penyakit yang diduga akibat paparan asap rokok.
Setelah proses identifikasi wilayah selesai, maka disampaikan bahwa gambaran perilaku
merokok di desa mereka sudah sangat banyak dan merata diseluruh wilayah desa, hal ini
sesuai dengan hasil pengkajian PHBS rumah tangga yang dilakukan sebelumnya.

-

Kegiatan hari III
Proses pemicuan ini dilakukan dengan konsep menggugah pendapat responden tentang
fenomena – fenomena merokok yang terjadi saat ini. Menunjukan film pendek tentang
perilaku merokok. Sehingga akan muncul pendapat, atau komenta responden tentang
gambar atau film yang penulis sajikan. Ada responden yang tidak berani melihat, ada
responden yang merasa ngeri, ada pula yang biasa saja dan berkata “Cuma gambar”.
Proses pemicuan ini bukanlah proses penyuluhan yaitu penyampaian materi dari penulis
kepada responden, melainkan proses diskusi dengan menggali pendapat, pengetahuan,
keinginan, dan harapan responden setelah melihat foto atau film tentang rokok yang penulis
sajikan.
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Harapan penulis setelah proses pemicuan ini adalah muncul kesadaran, keinginan responden
untuk berhenti atau mengurangi merokok, menyampaikan bahaya merokok kepada orang
terdekat dan lingkungannya.

-

Kegiatan hari IV
Pada sesi perenungan dimana seluruh responden dipandu untuk menungan. Fungsinya
sebagai alat melihat jauh ke depan, melihat ke dalam diri sendiri serta mendekatkan diri pada
Tuhan. Renungan berupa:


Tinjauan terhadap suatu masalah atau suatu kejadian.



Instropeksi diri atau kelompok.



Usaha memahami atau mendalami suatu kegiatan.

Manfaat renungan antara lain:


Mendekatkan diri pada Allah.



Instropeksi terhadap diri sendiri atau kelompok.



Sarana evaluasi kegiatan yang telah dilahsanakan.



Bekal mental untuk menghadapi kegiatan/ masalah di masa depan.



Sarana pengingat untuk menelaah dan mengambil hikmah dari peristiwa besar yang
menimpa lingkungan sekitar.
Renungan berupa kata-kata atau kalimat yang menyentuh dan memberi rangsangan
batin.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan rencana tindak lanjut adalah menuliskan rencana yang akan dilakukan
oleh responden setelah mengikuti proses pemicuan ini. Ada yang mengatakan akan
mengurangi frekuensi merokok, ada yang akan menyampaikan kepada suami dan anak
supaya merokok di luar rumah, ada yang akan menerapkan kawasan tanpa asap rokok di
sekolah, dan tempat umum.

Pembagian Buku Agenda
Buku agenda ini dibagikan kepada seluruh responden untuk mencatat kegiatan
harian yang mereka lakukan yang berkaitan dengan upaya pengendalian perilaku merokok di
sekitarnya. Untuk memudahkan diingat oleh responden dan masyarakat maka disepakati
nama komunitas ini adalah ASTOR ( Agen Stop Asap Rokok ) serta untuk menjalin komunikasi
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antar responden dengan pembina agar lebih mudah maka dibentuklah suatu wadah Group
Whatsapp.
4. Evaluasi secara berkala digunakan digunakan sebagai sarana pemantauan perkembangan
program, evaluasi masalah, dan pemecahan masalah serta menyusuh rencana kegiatan
mendatang.
-

Evaluasi Tahap I dilakukan pada 19 Desember 2016, yaitu dengan pertemuan bersama
responden dibalai desa Semen Kecamatan Gandusari. Dari hasil evaluasi diketahui 17
responden hadir, 1 responde berhalangan dan 2 responden tanpa keterangan. Hasilnya ada
responden yang mencatat kegiatan terkait perilaku merokok, serta ada yang menambahkan
foto kegiatan mereka, seperti penyuluhan di masyarakat, pertemuan, sekolah, pemasangan
stiker larangan merokok di tempat – tempat umum.

-

Penulis membagikan stiker larangan merokok kepada responden, serta media media cetak
tentang rokok sebagai sumber informasi dan media penyuluhan mereka untuk digunakan.

-

Evaluasi Tahap II dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017 yaitu dengan pertemuan bersama
responden yang hanya dihadiri oleh 10 responden. Dari hasil pertemuan ini selain sharing
kegiatan masing – masing dan permasalahan, dibahan juga rencana untuk mewujudkan
kawasan tanpa asap rokok.

-

Evaluasi Tahap III dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 membahas hasil rencana perwujudan
kawasan tanpa asap rokok, dan pembahasan hasil pengkajian PHBS Rumah tangga yang
dilakukan pada bulan Maret 2017. Dari hasil pengkajian PHBS Rumah Tangga tersebut
diketahui bahwa rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah sebesar 56,98 %. Itu
artinya terlah terjadi peningkatan perubahan perilaku merokok di Desa Semen Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar.

SIMPULAN
Model pemicuan lebih efektif daripada model penyuluhan/sosialisasi di Desa Semen
Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar.

REKOMENDASI
a. Pendampingan dan pembinaan secara berkala oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Blitar
b. Pemerintah Mendukung kegiatan pemberdayaan ini agar lebih ditingkatkan dan dikembangkan
ke wilayah lain
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ANALISIS KESIAPAN TERHADAP PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI PERGURUAN TINGGI MITRA LAMPUNG TAHUN 2017
Lady Novelty1, Kodrat Pramudho2, M. Djakfar Sadik R2, Bambang Setiaji2
1
Mahasiswa Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Perguruan Tinggi Mitra Lampung
2
Dosen Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Perguruan Tinggi Mitra Lampung

ABSTRAK
Jumlah perokok di Indonesia mendapatkan peringkat no 3 di dunia. Kematian akibat
rokok pada tahun 2009 berjumlah 427.948 orang/tahun, 1172 orang/hari. Salah satu upaya
yang dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi angka kematian akibat rokok adalah
penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan peneliti ini untuk diketahuinya kesiapan terhadap
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perguruan Tinggi Mitra Lampung Tahun 2017.
Metode penelitian menggunakan kualitatif dan jumlah informan sebanyak 34 (tiga puluh
empat) orang yang terpilih antara lain Ketua Yayasan Mitra Lampung, Ketua Sekolah Tinggi,
Ketua program studi, dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok dan observasi.
Proses pengolahan data mulai dari transkripsi, ketegorisasi, penyajian data, dan analisis isi
(content analysis) sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
dalam penerapan peraturan kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung belum
adanya Surat Keputusan Kawasan Tanpa Rokok, belum adanya kesiapan sanksi tegas diberikan
bagi yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok, sudah adanya tanda larangan merokok, adanya
tempat khusus merokok, masih kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan, masih
ditemukannya mahasiswa dan karyawan yang merokok di dalam kampus tetapi sangsi belum
diterapkan, belum adanya tim khusus yang mengawasi kawasan tanpa rokok. Hal ini
merupakan faktor penghambat berjalannya penerapan peraturan Kawasan Tanpa Rokok di
Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Penelitian ini menyarankan bagi institusi Perguruan Tinggi
Mitra Lampung mengenai kesiapan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Bagian
pelaksana kawasan tanpa rokok menunjuk petugas untuk melakukan pemantauan secara
rutin, dibentuknya sebuah komite atau kelompok yang memberikan maksud tujuan dan
menfaat, dilakukan koordinasi pemegang program, Penambahan infrastruktur sarana dan
prasarana, dan membuat jadwal sosialisasi dilakukan minimal 3 bulan sekali untuk
mengevaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Menggunakan buku pedoman pelaksanaan
penerapan kawasan tanpa rokok yang telah peneliti buat untuk Perguruan Tinggi Mitra
Lampung berdasarkan hasil yang peneliti lakukan selama penelitian. Agar dapat dipergunakan
sebagai acuan pedoman pelaksanaan penerapan KTR yang lebih baik untuk kedepannya.
Kata kunci : Kesiapan, penerapan Kawasan Tanpa Rokok

LATAR BELAKANG
Berdasarkan penelitian WHO (World Health Organization) Tahun 2012 jumlah kematian
akibat rokok pada 70%-nya berasal dari Negara maju dan 30% dari Negara berkembang. Namun pada
tahun 2020, diperkirakan komposisi jumlah kematian berbalik menjadi 30% Negara maju dan 70% di
Negara berkembang. Pertumbuhan perokok di negara berkembang pada tahun 2013 meningkat 2,1%
sedangkan di negara maju menurun 1,1%. Berdasarkan hasil penelitian dari Tobacco Control Support
Centre Indonesia (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) tahun 2009
menyatakan bahwa lebih dari 60 juta penduduk indonesia merokok. Jumlah perokok di Indonesia
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mendapatkan peringkat no 3 di dunia. Kematian akibat rokok pada tahun 2009 berjumlah 427.948
orang/tahun, 1172 orang/hari. Kerugian tahun 2005 Rp 167 triliun karena penyakit akibat
rokok,walaupun

pendapatan cukai rp. 32,6 triliun. Di indonesia sendiri khusus bea cukai rokok

melebihi target APBNP 2015, yaitu 100,3% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.235,8
triliun hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah tidak mampu mengendalikan peredaran rokok
karena rokok sumber pembiaan pembangunan.
Penerapan Kawasan tanpa rokok sebenarnya selama ini telah banyak di upayakan oleh
berbagai pihak baik di lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada
kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan penjualan,
periklanan/promosi dan atau penggunaan rokok. Agar permasalahan dan kondisi tersebut di atas
dapat dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok mulai
penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan juga membatasi ruang gerak para perokok (Kemenkes
RI, 2011).
Perguruan Tinggi Mitra Lampung adalah salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Lampung,
yang sudah dapat menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok, sesuai dengan Peraturan dasar UU
Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan PP No 109 Tahun 2012 bahwa di setiap area yang sudah di tetapkan
dilarang merokok salah satunya adalah tempat proses belajar mengajar. Namun pada kenyataannya
penerapan Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan maksimal karena kurang kesiapan dalam
penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Sedangkan langkah-langkah
pengembangan Kawasan Tanpa Rokok seharusnya sudah dapat di bentuk dengan analisis situasi,
pembentukkan komite/kelompok, membuat kebijakan KTR, penyiapan infrastruktur, penyiapan
bahan sosialisasi, penyiapan penerapan, penyiapan konsep, penyiapan konsep pemantauan

METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan jenis
pendekatan studi kasus. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah adalah 34 orang. Sumber
informasi dalam penelitian kualitatif ini disebut informan. Informan yang di pilih adalah mereka yang
mengetahui permasalahan dengan jelas, terlibat langsung dalam kesiapan penerapan KTR dan dapat
di percaya menjadi sumber data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Situasi
Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti peroleh bahwa didalam lingkungan Perguruan
Tinggi Mitra Lampung sudah ada tanda larangan merokok namun masih ditemukan banyak
368

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

mahasiswa dan karyawan yang merokok dilingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung salah satunya
adalah kantin, sudah adanya ruangan khusuus merokok (Smoking Area), tetapi masih tercium bau
asap rokok didalam lingkungan kampus, masih ditemukan beberapa puntung rokok didalam kampus
khususnya halaman parkir depan, halaman parkir belakang, kantin dan bagian pojok-pojok gedung,
masih ditemukan kantin yang menjual korek api, masih ditemukan asbak rokok didalam kantin, sudah
tidak ditemukan iklan promosi tentang rokok, dan sudah adanya tanda larangan merokok diberbagai
gedung. Agar penerapan kawasan tanpa rokok dapat berjalan dengan baik maka dari pihak Perguruan
Tinggi Mitra Lampung lebih mempertegas lagi penerapan kawasan tanpa rokok yang telah di buat
dengan adanya pengawasan yang ketat dan sanksi tegas yang membuat jera bagi perokok agar
kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung ini dapat berjalan dengan maksimal.

b. Pembentukan Komite/Kelompok
Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa belum
adanya kesiapan untuk pembentukan komite atau kelompok dalam penerapan Kawasan Tanpa
Rokok. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Mitra Lampung sudah pernah mengajak seluruh Ketua dan
Direktur serta Dosen yang mewakili perokok untuk dinasehati, dan sudah menyampaikan maksud,
tujuan, dan manfaat pembentukan Kawasan Tanpa Rokok.
Namun saat ini masih banyak yang belum mematuhi penerapan kawasan tanpa rokok yang telah
di tetapkan, sehubungan dengan hal ini sangat diperlukan untuk pembentukan komite/kelompok
dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Agar peraturan yang ada, dapat dipatuhi bagi semua civitas
akademika yang ada di Perguruan Tinggi Mitra Lampung.

c. Membuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
1. Penyelenggara Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh bahwa kebijakan penerapan Kawasan
Tanpa Rokok yang ada di Perguruan Tinggi Mitra Lampung ini sudah sepantasnya dan wajib dijalankan
dengan sepenuhnya. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok untuk saat ini belum berjalan
dengan maksimal dikarenakan pihak pimpinan Ketua Yayasan Mitra Lampung belum membuat
kebijakan yang tegas. Pelaksanaan kebijakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok tidak terlepas dari
komitmen Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Ketua Yayasan Mitra Lampung setuju
dengan adanya pemberlakuan kebijakan yang tegas dalam penerapan kawasan tanpa rokok karena
dapat menjadikan lingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung menjadi lebih bersih dan sehat bebas
dari asap rokok. Untuk meningkatkan kebijakan tegas Ketua Yayasan Mitra Lampung sangat berharap
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adanya buku pedoman pelaksana kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Agar
penerapan kawasan tanpa rokok dapat berjalan dengan maksimal.
2. SK KTR
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa penerapan kawasan tanpa rokok di
Perguruan Tinggi Mitra Lampung dibuat oleh Ketua Yayasan Mitra Lampung karena mengikuti
kebijakan perundang-undangan yang telah berlaku, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dan PP No
109 Tahun 2012 dimana salah satunya adalah tempat proses belajar mengajar. Peraturan kawasan
tanpa rokok saat ini sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, belum dapat diperkuat
karena belum adanya SK tentang Peraturan Kawasan Tanpa rokok.

d. Penyiapan Infrastruktur
1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa dalam penerapan prosedur
perencanaan yang baik bagi institusi pendidikan sebaiknya menyiapkan infrastruktur berupa sarana
dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program terkait kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok, namun untuk bagian pelaksanaan dibagian unit tertentu belum dapat berjalan secara
maksimal karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan.

e. Penyiapan Sosialisasi
Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh menyatakan bahwa penyiapan sosialisasi
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok kepada seluruh civitas akademika di Perguruan Tinggi Mitra
Lampung, sudah menjadi hal yang mutlak harus dilakukan, sebab adanya sosialisasi berguna untuk
pendekatan kepada civitas akademika agar dapat menerima dan mendukung penerapan kawasan
tanpa rokok dilingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung.
Kurang berjalan maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok yang diberlakukan di Perguruan
Tinggi Mitra Lampung masih kurang terpasangnya spanduk, poster, maupun leaflet mengenai
edukasi bahaya merokok, sebab informasi bahaya rokok tersebut akan efektif dalam
penyampaiannya dengan cara sosialisasi atau dengan banyaknya media yang terpasang.

f. Penyiapan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh menyatakan bahwa penerapan
kawasan tanpa rokok yang peneliti dapatkan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok di Perguruan
Tinggi Mitra Lampung saat ini belum mengikuti langkah-langkah pengembangan kawasan tanpa
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rokok yang benar. Maka peneliti mencoba membuat buku pedoman pelaksanaan penerapan
kawasan tanpa rokok untuk Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Dengan mengikuti peraturan Undangundang No 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Tahun 2012 dan buku pedoman kawasan tanpa
rokok Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2011.
Dengan adanya buku pedoman kawasan tanpa rokok yang peneliti buat untuk Perguruan
Tinggi Mitra Lampung. Diharapkan penerapan kawasan tanpa rokok yang telah diberlakukan dapat
berjalan dengan maksimal dan mengikuti langkah-langkah pengembangan penerapan kawasan tanpa
rokok yang benar. Buku pedoman pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok yang telah peneliti
buat untuk Perguruan Tinggi Mitra Lampung berdasarkan hasil yang peneliti lakukan selama
penelitian. Agar dapat dipergunakan sebagai acuan pedoman pelaksanaan penerapan KTR yang lebih
baik untuk kedepannya.

g. Pengawasan dan Penegakan Hukum
1. Ketersediaan Tim Pengawas KTR
Berdasarkan dari hasil penelitian Penerapan kawasan tanpa rokok sudah berjalan sejak awal
Januari tahun 2016, namun belum ada tim khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk
membahas rencana strategi pengembangan kawasan tanpa rokok di tingkat pimpinan, Perguruan
Tinggi Mitra Lampung. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sumber daya
dalam implementasi kawasan tanpa rokok merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu
program pembentukan tim khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengembangkan
kawasan tanpa rokok menjadi hal mutlak untuk dibentuk. Partisispasi masyarakat yang ada
dilingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung harus lebih antusias untuk mematuhi peraturan yang
ada dengan dibentuknya tim pengawas yang khusus mengawasi kawasan tanpa rokok. Dengan
dibentuknya tim pengawas maka lingkungan perguruan tinggi akan bebas dari asap rokok (Go Green
To Campus) dan dapat mengurangi angka perokok aktif.
2. Sanksi
Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh menyatakan bahwa dalam pelaksanaan
monitoring peraturan kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung sebaiknya perlu
adanya pengawasan terhadap seluruh civitas akademika dilingkungan tersebut. Dengan demikian
bagi yang terbukti merokok dilingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung maka akan mendapatkan
sanksi yang tegas oleh dosen yang melihatnya. Hal ini juga menjadi salah satu bukti komitmen
pimpinan Perguruan Tinggi Mitra Lampung dalam memerangi perokok didalam lingkungan
Perguruan Tinggi Mitra Lampung
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h. Pemantauan dan Evaluasi
Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti peroleh menyatakan bahwa Penerapan
kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung belum berjalan maksimal dikarenakan
masih kurang efektifnya pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan oleh petugas Perguruan Tinggi
Mitra Lampung, mengakibatkan seluruh civitas akademika cenderung terbiasa merokok di lingkungan
Perguruan Tinggi Mitra Lampung. Hal tersebut dikarenakan Petugas Keamanan sangat lengah dalam
melakukan pengawasan sehingga sulit menjangkau sudut-sudut yang menjadi tempat pelarian para
perokok untuk mencari aman menghindari dari Petugas Keamanan Perguruan Tinggi Mitra Lampung
dan ketidakadaan tim khusus juru anti rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung menjadi salah satu
kendala dalam monitoring dan evaluasi mengenai peraturan kawasan tanpa rokok.
Perlu adanya kebijakan yang tegas untuk mengatur berjalannya penerapan kawasan tanpa
rokok dan perlunya tim pengawas dalam penerapan kawasan tanpa rokok agar peraturan yang sudah
diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung ini dapat berjalan dengan maksimal.
Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar yang merokok di Perguruan Tinggi Mitra
Lampung tidak akan mengulanginya kembali, dan menjadikan lingkungan Perguruan Tinggi Mitra
Lampung menjadi lebih bersih dan bebas dari asap rokok, menjadikan kampus hijau (Go Green To
Campus).

SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, Analisis Faktor Kesiapan Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa
Rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung maka di simpulkan sebagai berikut:
a. Analisis situasi (sikap dan perilaku) sudah ada kesiapan seluruh civitas akademika Perguruan
Tinggi Mitra Lampung untuk menerima adanya penerapan KTR.
b. Belum adanya kesiapannya pembentukan komite atau kelompok penyusun Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) dalam lingkungan Perguruan Tinggi Mitra Lampung
c. Belum ada kesiapan untuk kebijakan yang tegas dalam pembuatan KTR di Perguruan Tinggi Mitra
Lampung.
d. Belum adanya kesiapan infrastruktur, pihak Perguruan Tinggi Mitra Lampung belum membuat
surat keputusan tentang penanggung jawab dan pengawas KTR, dan belum adanya kesiapan
untuk instrumen pengawasan.
e. Telah dilakukan sosialisasi di Perguruan Tinggi Mitra Lampung, namun tidak diikuti atau tidak
dihadiri oleh seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi Mitra Lampung
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f.

Belum adanya kesiapan dalam penerapan kawasan tanpa rokok yang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

g. Belum adanya kesiapantim yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada
seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi Mitra Lampung.
h. Belum adanya kesiapan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan kawasan tanpa rokok yang
telah di berlakukan di Perguruan Tinggi Mitra Lampung.

REKOMENDASI
1. Bagi Perguruan Tinggi Mitra Lampung
Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan mengenai analisis faktor kesiapan terhadap penerapan
kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung Tahun 2017, Maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut: Bagian pelaksana KTR menunjuk petugas untuk melakukan
pemantauan secara rutin dalam analisis situasi (sikap dan perilaku) seluruh civitas akademika
Perguruan Tinggi Mitra Lampung, yang rutin dilaporkan setiap minggunya.
a.

Dibentuknya sebuah komite/kelompok yang dapat memberikan maksud, tujuan, dan manfaat
terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung dengan mengacu
kepada buku pedoman KTR yang penulis buat.

b.

Dilakukan koordinasi oleh pemegang program KTR kepada komite untuk menerapkan kebijakan
yang tegas menyangkut penerapan kawasan tanpa rokok di Perguruan Tinggi Mitra Lampung
dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar yang tidak mengindahkan aturan penerapan
KTR di Perguruan Tinggi Mitra Lampung

c.

Penambahan infrastrktur sarana dan prasana KTR di Perguruan Tinggi Mitra Lampung baik
berupa, sapanduk, stiker, brosur, banner, tempat-tempat yang mudah di lihat dan dijangkau
oleh seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi Mitra Lampung.

d.

Membuat jadwal sosialisasi yang rutin dilakukan minimal 3 bulan sekali untuk mengevaluasi
pelaksanaan KTR di Perguruan Tinggi Mitra Lampung.

e.

Menggunakan buku pedoman pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok yang telah peneliti
buat untuk Perguruan Tinggi Mitra Lampung berdasarkan hasil yang peneliti lakukan selama
penelitian. Agar dapat dipergunakan sebagai acuan pedoman pelaksanaan penerapan KTR yang
lebih baik untuk ke depannya
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU MEROKOK SHISHA PADA SISWA
SMA X DI KOTA SEMARANG
Kusyogo Cahyo, Ardy Widya Pangestu, Aditya Kusumawati
Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Universitas Diponegoro Semarang
Email: kusyogo.undip@gmail.com
ABSTRAK
Dinas Kesehatan Kota Semarang, secara khusus mencatat bahwa 34,4% remaja putra
dan 4% remaja putri yang merokok. Angka perilaku merokok shisha yang tinggi pada remaja
awal berasal dari diri sendiri, orang lain maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi
perilaku merokok itu sendiri. Siswa SMA X di Kota Semarang yang sering merokok shisha
sebesar 49,2%. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.
Populasi adalah siswa SMA X di Kota Semarang yang pernah mengkonsumsi shisha yaitu
terdapat 177 siswa SMA. Dengan menggunakan rumus lemeshow terdapat sampel yaitu
terdapat 63 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Analisis
data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistic Chi-Square.
Usia responden adalah 14-16 tahun (remaja awal) (54,0%). Jenis kelamin responden
sebesar (92,1%) adalah laki-laki dan pengetahuan responden dalam kategori tinggi (50,8%).
Sikap responden dalam kategori baik sebesar (52,4%). Dukungan teman responden sebesar
(61,9%) dalam kategori baik dan dukungan keluarga sebesar (57,1%) dalam kategori baik.
Ketersediaan sumber daya dalam ketegori lengkap sebesar (54,0%) dan keterjangkauan
sumber daya dalam kategori baik sebesar (71,4%). Hasil uji Chi-Square didapatkan ada
hubungan antara pengetahuan, sikap, dukungan teman, dan ketersediaan sumber daya.
Sedangkan untuk usia, jenis kelamin, dukungan keluarga, dan keterjangkauan sumber daya
tidak ada hubungan dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.
Rekomendasi penelitian adalah perlu diadakan kegiatan sosialisasi kesehatan di
SMA/SMK/MA/sederajat tentang zat-zat berbahaya dalam rokok shisha dan bahaya
kesehatan yang ditimbulkan, bekerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan.
Kata Kunci: Perilaku Merokok, Shisha, Siswa SMA, Remaja.

LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan mulai menghadapi pola penyakit baru, yaitu meningkatnya kasus
penyakit tidak menular yang dipicu berubahnya gaya hidup masyarakat seperti pola makan rendah
serat dan tinggi lemak serta konsumsi garam dan gula berlebih, kurang aktivitas fisik (olah raga) dan
konsumsi rokok yang prevalensinya terus meningkat.[1] Jumlah perokok di kawasan Asia Tenggara
mencapai 125,8 juta orang, jumlah tersebut berkontribusi sebesar 20% kematian di ASEAN. Indonesia
menempati peringkat pertama di kawasan ASEAN, yakni 46,16% dari perkiraan total jumlah perokok
di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2007. Indonesia merupakan negara yang jumlah perokoknya
paling banyak di wilayah Asia Tenggara yakni mencapai 62.800.000 jiwa. Jumlah kematian akibat
merokok mencapai 399.800 jiwa. Jumlah perokok naik pada tahun 2010 dari 31,3% menjadi 34,4%
atau bisa dikatakan lebih dari 50 juta orang dewasa adalah perokok. Laki-laki 63,2% dan 4,4%
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perempuan. Sementara pada usia yang lebih muda yaitu remaja laki-laki yang merokok jumlahnya
37,3% dan remaja perempuan jumlahnya 1,6% sehingga jumlah total 38,9% dari jumlah perokok di
Indonesia.[2] Perilaku merokok merupakan hal yang biasa bagi masyarakat di Indonesia, terutama
pada lelaki dewasa. Dalam sepuluh tahun terakhir, konsumsi rokok di Indonesia mengalami
peningkatan sebesar 44,1% dan jumlah perokok mencapai 70% penduduk Indonesia.[3] Prevalensi
perokok di Indonesia adalah 57,2% pada laki-laki dan 5,1% pada perempuan.[3] Prevalensi siswa
remaja yang merokok di Indonesia adalah 1 banding 10 siswa (12,6%), dengan rincian prevalensi
remaja laki-laki 24,5%. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan remaja perempuan yaitu
2,3%.[3]
Jawa Tengah merupakan salah satu dari 17 provinsi yang ada di Indonesia yang termasuk
dalam kategori provinsi dengan prevalensi merokok setiap hari di atas rata-rata prevalensi merokok
tingkat nasional yaitu sebesar 34,8%.[8] Prevalensi merokok pada penduduk Jawa Tengah mengalami
peningkatan setiap tahunnya dan trend peningkatan terjadi pada penduduk usia di atas 15 tahun.
Pada tahun 1995 jumlah perokok sebesar 23,5%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada
tahun 2001 sebesar 30,8%. Peningkatan jumlah perokok di Jawa Tengah masih meningkat pada tahun
2007 sehingga mencapai 34,3%. Berdasarkan karakteristik umur, pada tahun 2010 jumlah penduduk
Jawa Tengah yang merokok terbanyak terjadi pada usia muda yaitu 12,4% (10-14 tahun), 41,6% (1519 tahun) dan 20,2% (20-24 tahun).[8]
Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah, walaupun bukan termasuk
dalam 10 kabupaten/kota yang memiliki prevalensi merokok setiap hari di atas rata-rata, tetapi
mempunyai dampak yang cukup besar terhadap peningkatan jumlah perokok di Jawa Tengah.[9] Di
Kota Semarang tercatat sebanyak 18,2% perokok dengan 9,1 batang rokok perhari. Sedangkan Dinas
Kesehatan Kota Semarang tahun 2011 mencatat jumlah perokok remaja putra sebesar 34,4% dan
remaja putri sebesar 4%. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit tidak menular di Kota
Semarang. Penyakit tidak menular yang dapat terjadi akibat kebiasaan merokok setiap hari adalah
hipertensi, serangan jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), emfisema dan kanker
(terutama kanker paru-paru, kanker laring dan mulut, kanker pankreas).[9]
Dalam penelitian ini, Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan ibu
Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki populasi terbanyak dan pusat dari kegiatan pendidikan
maupun ekonomi yang dapat menarik minat masyarakat. Kota Semarang tercatat dengan jumlah
penduduk sebesar 1.419.478 jiwa. Sekitar 68.790 penduduk Kota Semarang berumur produktif, yaitu
sekitar 15-64 tahun.[9]
Di Kota Semarang terdapat banyak SMA Negeri maupun Swasta yang memiliki pengaruh
terhadap meningkatnya data pengguna rokok yang masih remaja. Dalam beberapa tahun terakhir
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rokok sudah menjadi lifestyle pada siswa SMA atau remaja di Kota Semarang. Alasan penelitian
dilakukan di SMA X ini adalah karena lokasi SMA yang strategis berada di tengah Kota yang dapat
dengan mudah menjangkau fasilitas umum.
Screening melalui kuesioner tersebut dibagikan kepada 612 siswa SMA X untuk mendapatkan
data siswa yang pernah merokok shisha. Peneliti mendapatkan sebesar 28,9% perokok shisha yaitu
sejumlah 177 remaja. Hasil dari screening yang dilakukan pada saat survei pendahuluan, remaja
tersebut belum mengetahui dampak dan kandungan dari shisha yang mereka konsumsi. Hasil dari
screening juga menyebutkan bahwa remaja tersebut mengkonsumsi shisha di beberapa kafe yang
letaknya berdekatan dengan lingkungan kampus di sekitar SMA. Kafe yang sering mereka kunjungi
berada didekat SMA X dan juga dekat dengan salah satu Universitas negeri terbesar di Kota
Semarang. Dengan kondisi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku dan gaya hidup
siswa karena dapat dengan mudah terpengaruh dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, karena secara
tidak langsung mereka menjadi target konsumsi dari pemilik kafe dan dengan mudah dapat
menjangkau fasilitas umum di lingkungan kampus.
Shisha berasal dari daerah timur tengah yang beberapa tahun ini telah menjadi gaya hidup
di berbagai negara termasuk Indonesia, shisha adalah alat untuk menghisap tembakau dan aroma
tambahan yang dibakar dan dialirkan melalui pipa dan bejana kemudian dihirup menggunakan
selang.[11] Bagian dari shisha adalah kepala dengan penutup (bowl and windscreen), leher/body, guci
air (water seal), dan selang/hose penghisap. Bahan utama pada shisha adalah tembakau padat dan
beberapa aroma atau rasa tambahan seperti mint, apel, bubble gum, kopi, leci, mocca yang
menggunakan pembakaran langsung oleh pembakar aktif berupa bara di atas bejana. Seperti rokok,
shisha mengandung tembakau dan kandungan beracun lain seperti nikotin, tar, karbon monoksida,
arsenik, dan timah. Meski kandungannya sama, ternyata asap shisha lebih beracun daripada rokok
tembakau. Jika dibandingkan dengan sebatang rokok tembakau, asap shisha mengandung arsenik
dan nikel yang lebih tinggi, kandungan tar 36 kali lebih tinggi, dan karbon monoksida 15 kali lebih
tinggi.[11]
Shisha menjadi salah satu produk andalan dari beberapa kafe dan sangat digemari oleh
remaja karena shisha dapat dinikmati bersama dengan berbagai pilihan rasa sehingga tidak membuat
mereka bosan untuk berkumpul hingga larut malam. Sama halnya dengan rokok tembakau, shisha
memiliki dampak negatif seperti penyakit jantung, kanker, penyakit gusi, dan terinfeksi penyakit
menular. Shisha beserta asapnya mengandung banyak racun yang diketahui dapat menyebabkan
penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung. Tabung dan selang shisha yang dipakai
kemudian jika tidak dibersihkan dengan benar menjadi masalah karena dapat mempermudah
penyebaran penyakit menular, seperti tuberkulosis (TB), infeksi aspergillus (jamur yang dapat
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menyebabkan infeksi paru-paru serius), dan infeksi helicobacter (radang lambung). Karena lamanya
merokok shisha, perokok menyerap racun lebih banyak daripada perokok tembakau.[12] Arang yang
digunakan untuk memanaskan tembakau juga berpengaruh buruk bagi kesehatan. Bahkan setelah
melewati air pun, asap shisha masih mengandung racun tingkat tinggi. Zat-zat seperti karbon
monoksida, logam, dan bahan-bahan kimia penyebab kanker (kanker paru-paru, kanker mulut dan
kanker kandung kemih) terkandung di dalamnya tidak terserap oleh air sepenuhnya sehingga masih
memberikan dampak terhadap perokok shisha.[11]
Berdasarkan uraian tersebut perilaku merokok shisha yang dilakukan oleh remaja dapat
mengakibatkan efek negatif terhadap kesehatannya. Masih banyak yang beranggapan bahwa
merokok shisha tidak berbahaya terhadap kesehatan, dan shisha tidak lebih bahaya jika dibandingkan
dengan rokok tembakau biasa.[12]

TUJUAN
Dari permasalahan dan latar belakang di atas penulis ingin menganalisa lebih dalam
mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota
Semarang.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional
yaitu penelitian dilakukan pengumpulan data dengan wawancara menggunakan kuesioner kepada
siswa SMA X (responden). Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMA X di Kota Semarang sejumlah
63 orang.

HASIL
Analisis Univariat
1. Usia Responden
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia Responden
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Berdasarkan tabel 1 di atas ini, dari jumlah responden 63 orang (100%), mayoritas responden
responden termasuk dalam kategori remaja awal yang berusia 14-16 tahun sebesar (54,0%).
2.

Jenis Kelamin Responden
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui jumlah responden laki-laki adalah 58 siswa (92,1%) dan
jumlah responden perempuan adalah 5 siswa (7,9%). Dapat dikatakan bahwa responden laki-laki
lebih bayak dibandingkan responden perempuan.

3.

Pengetahuan Responden
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang Perilaku Merokok Shisha
pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Berdasakan tabel 3 menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang perilaku merokok
shisha tinggi yaitu sebesar 50,8%, sedangkan untuk pengetahuan responden tentang perilaku
merokok shisha rendah yaitu sebesar 49,2%. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar responden
sudah cukup mengerti dan memahami mengenai rokok shisha dan perilaku merokok shisha.

4.

Sikap Responden
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Sikap Responden tentang Perilaku Merokok Shisha pada Siswa
SMA X di Kota Semarang
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Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa sikap responden tentang perilaku merokok shisha
baik yaitu sebesar 52,4%, sedangkan untuk sikap responden tentang perilaku merokok shisha kurang
baik yaitu sebesar 47,6%. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar sikap responden dalam merokok
shisha sudah cukup baik dan memahami mengenai rokok shisha namun tetap berperilaku merokok
shisha.

5. Dukungan Teman Responden
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Dukungan Teman Responden tentang Perilaku Merokok Shisha
pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa dukungan teman responden tentang perilaku
merokok shisha baik yaitu sebesar 61,9%, sedangkan untuk dukungan teman responden tentang
perilaku merokok shisha kurang baik yaitu sebesar 38,1%. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar
dukungan teman responden dalam merokok shisha baik dalam hal ini perilaku merokok shisha
responden dipengaruhi dan dikuatkan oleh dukungan dari teman responden.

6. Dukungan Keluarga Responden
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga Responden tentang Perilaku Merokok Shisha
pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa dukungan keluarga responden tentang perilaku
merokok shisha baik yaitu sebesar 57,1%, sedangkan untuk dukungan keluarga responden tentang
perilaku merokok shisha kurang baik yaitu sebesar 42,9%. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar
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dukungan keluarga responden dalam merokok shisha baik dalam hal ini perilaku merokok shisha
responden dipengaruhi dan dikuatkan oleh dukungan dari keluarga responden.

7. Ketersediaan Sumber Daya Responden
Tabel 7. Ketersediaan Sumber Daya Responden mengenai Perilaku Merokok Shisha pada
Siswa SMA X di Kota Semarang

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya responden mengenai
perilaku merokok shisha lengkap yaitu sebesar 54,0%, sedangkan untuk ketersediaan sumber daya
responden tentang perilaku merokok shisha tidak lengkap yaitu sebesar 46,0%. Hal ini menjelaskan
bahwa sebagian besar ketersediaan sumber daya responden dalam merokok shisha lengkap dalam
hal ini sumber daya seperti alat, tempat dan transportasi pendukung dalam berperilaku merokok
shisha tersedia.

8.

Keterjangkauan Sumber Daya Responden
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Keterjangkauan Sumber Daya Responden tentang Perilaku
Merokok Shisha pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa keterjangkauan sumber daya responden mengenai
perilaku merokok shisha baik yaitu sebesar 71,4%, sedangkan untuk keterjangkauan sumber daya
responden tentang perilaku merokok shisha kurang baik yaitu sebesar 28,6%. Hal ini menjelaskan
bahwa sebagian besar keterjangkauan sumber daya responden dalam merokok shisha baik dalam hal
ini sumber daya seperti letak toko, kafe dan harga rokok shisha tersedia.
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9. Perilaku Merokok Shisha Responden
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Perilaku Merokok Shisha Responden tentang Perilaku Merokok
Shisha pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden ringan yaitu
sebesar 50,8%, sedangkan untuk perilaku merokok shisha responden berat yaitu sebesar 49,2%. Hal
ini menjelaskan bahwa sebagian besar perilaku merokok shisha responden dalam kategori ringan.

PEMBAHASAN
Analisis Bivariat
1. Hubungan Antara Usia Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada Siswa SMA X di
Kota Semarang
Tabel 10. Analisis hubungan antara usia responden dengan perilaku merokok shisha
pada siswa SMA X di Kota Semarang

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
kategori akhir (17-20 tahun), sedangkan responden yang berperilaku merokok shisha kurang baik
paling banyak pada kategori remaja awal (12-16 tahun). Hasil pengujian hipotesis dengan
menggunakan Chi-Square antara variabel usia responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa

382

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

SMA X di Kota Semarang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,371 ≥ 0,05 yang artinya Ha ditolak Ho
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan perilaku
merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.

2. Hubungan Antara Jenis Kelamin Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada Siswa SMA X
di Kota Semarang
Tabel 11 Analisis hubungan antara jenis kelamin responden dengan perilaku merokok shisha
pada siswa SMA X di Kota Semarang

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada lakilaki, sedangkan responden yang berperilaku merokok shisha kurang baik paling banyak juga terdapat
pada laki-laki. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Chi-Square antara variabel jenis
kelamin responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang
menunjukkan nilai p-value sebesar 0,332 ≥ 0,05 yang artinya Ha ditolak Ho diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin responden dengan perilaku merokok
shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.
3. Hubungan Antara Pengetahuan Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada Siswa SMA X
di Kota Semarang
Tabel 12 Analisis hubungan antara pengetahuan responden dengan perilaku merokok shisha
pada siswa SMA X di Kota Semarang
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Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
responden dengan pengetahuan rendah, sedangkan responden yang berperilaku merokok shisha
kurang baik paling banyak terdapat pada responden dengan pengetahuan tinggi. Hasil pengujian
hipotesis dengan menggunakan Chi-Square antara variabel pengetahuan responden dengan perilaku
merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,017 ≤ 0,05
yang artinya Ha diterima Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara
pengetahuan responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.

4. Hubungan Antara Sikap Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada Siswa SMA X di Kota
Semarang
Tabel 13 Analisis hubungan antara sikap responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa
SMA X di Kota Semarang

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
responden dengan sikap kurang baik, sedangkan responden yang berperilaku merokok shisha kurang
baik paling banyak terdapat pada responden dengan sikap baik. Hasil pengujian hipotesis dengan
menggunakan Chi-Square antara variabel sikap responden dengan perilaku merokok shisha pada
siswa SMA X di Kota Semarang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,032 ≤ 0,05 yang artinya Ha
diterima Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap responden
dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.

5. Hubungan Antara Dukungan Teman Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada Siswa SMA
X di Kota Semarang
Tabel 14 Analisis hubungan antara dukungan teman responden dengan perilaku merokok shisha
pada siswa SMA X di Kota Semarang
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Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
responden dengan dukungan teman baik, sedangkan responden yang berperilaku merokok shisha
kurang baik paling banyak terdapat pada responden dengan dukungan teman kurang baik. Hasil
pengujian hipotesis dengan menggunakan Chi-Square antara variabel dukungan teman responden
dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang menunjukkan nilai p-value
sebesar 0,001 ≤ 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan antara dukungan teman responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa
SMA X di Kota Semarang.

6. Hubungan Antara Dukungan Keluarga Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada Siswa
SMA X di Kota Semarang
Tabel 15 Analisis Hubungan antara Dukungan Keluarga Responden Dengan Perilaku Merokok
Shisha pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
responden dengan dukungan keluarga kurang baik, sedangkan responden yang berperilaku merokok
shisha kurang baik paling banyak terdapat pada responden dengan dukungan keluarga baik. Hasil
pengujian hipotesis dengan menggunakan Chi-Square antara variabel dukungan keluarga responden
dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang menunjukkan nilai p-value
sebesar 0,363 ≤ 0,05 yang artinya Ha ditolak Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
ada hubungan antara dukungan keluarga responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa
SMA X di Kota Semarang.
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7. Hubungan Antara Ketersediaan Sumber Daya Responden dengan Perilaku Merokok Shisha pada
Siswa SMA X di Kota Semarang
Tabel 16. Analisis Hubungan antara Ketersediaan Sumber Daya Responden dengan Perilaku
merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
responden dengan ketersediaan sumber daya lengkap, sedangkan responden yang berperilaku
merokok shisha kurang baik paling banyak terdapat pada responden dengan ketersediaan sumber
daya tidak lengkap. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Chi-Square antara variabel
ketersediaan sumber daya responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota
Semarang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 ≤ 0,05 yang artinya Ha diterima Ho ditolak,
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan sumber daya responden
dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan tersedianya
sumber daya seperti alat, tempat dan transportasi pendukung sehingga memudahkan responden
untuk mengonsumsi rokok shisha.

8. Hubungan Antara Keterjangkauan Sumber Daya Responden dengan Perilaku Merokok Shisha
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pada Siswa SMA X di Kota Semarang
Tabel 17. Analisis Hubungan antara Keterjangkauan Sumber Daya Responden Dengan Perilaku
Merokok Shisha pada Siswa SMA X di Kota Semarang

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok shisha responden baik paling banyak pada
responden dengan keterjangkauan sumber daya baik, sedangkan responden yang berperilaku
merokok shisha kurang baik paling banyak terdapat pada responden dengan keterjangkauan sumber
daya kurang baik. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Chi-Square antara variabel
keterjangkauan sumber daya responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota
Semarang menunjukkan nilai p-value sebesar 1,000 ≤ 0,05 yang artinya Ha ditolak Ho diterima,
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keterjangkauan sumber daya
responden dengan perilaku merokok shisha pada siswa SMA X di Kota Semarang.

SIMPULAN
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sikap, dukungan teman dan
ketersediaan sumber daya responden ada hubungan dengan perilaku merokok shisha pada siswa
SMA X di Kota Semarang.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel usia, jenis kelamin, dukungan keluarga dan
keterjangkauan sumber daya tidak ada hubungan dengan perilaku merokok shisha pada siswa
SMA X di Kota Semarang.

REKOMENDASI
1. Bagi Siswa
Diharapkan bagi siswa yang merokok shisha dapat mengurangi bahkan dapat berhenti untuk
tidak merokok shisha. Jika ada sosialisasi mengenai rokok shisha, diharapkan siswa dapat
mengikuti sosialisi untuk mengetahui pengetahuan dan bahaya rokok shisha.
2. Bagi Dinas Kesehatan
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Dibutuhkan untuk diadakan kegiatan sosialisasi kesehatan di SMA/SMK/MA/sederajat tentang
zat-zat berbahaya dalam rokok shisha, bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari perilaku merokok
shisha yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu puskesmas atau dinas kesehatan.
3. Bagi Peneliti Lain
Peneliti lain dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut berdasarkan
kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini.
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STRATEGI MENURUNKAN ANGKA PEROKOK REMAJA MELALUI TIM TERINTEGRASI DI PUSKESMAS
KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU
Fitrianis

Email: fitrianis980@gmail.com

ABSTRAK
Adanya “GANG NERAKA” yang terletak di komplek sekolah sebagai tempat remaja
merokok pada jam sekolah dan hasil survey tahun 2013 sebanyak 50,85% remaja laki-laki
perokok dan 6,05 % remaja Perempuan perokok di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali
menjadi tantangan untuk membuat suatu kegiatan dalam memecahkan permasalan ini,
dengan tujuan mengetahui angka perokok remaja dari tahun ke tahun dan terlaksana strategi
pendekatan Tim terintegrasi serta terlaksananya Mou dengan lintas sektor dalam
menurunkan angka perokok remaja. Strategi yang dilakukan adalah melalui tim Terintegrasi
tingkat Puskesmas dan Kecamatan
Kegiatan yang dilakukan yaitu pembentukan tim terintegrasi, MoU lintas sektor,
advokasi lintas sektor, penyuluhan, konseling remaja, Duta anti tembakau, Pendekatan
dengan orang tua remaja, survey remaja perokok, Sosialisasi Perda KTR, penggalangan
dukungan sosial tingkat kecamatan, advokasi Kepsek agar terbitkan SK KTR sekolah,
pembetukan tim terintegrasi tingkat kecamatan, dan survey penerapan KTR.
Tim terintegrasi merekomendasikan bagi Puskesmas agar lebih meningkatkan
pelayanan promotif dan preventif. Bagi remaja, mendapat bekal tentang bahaya rokok
sehingga terhindar dari bahayanya serta Bagi orang tua/guru, untuk lebih meningkatkan
pengawasan kepada remaja.
Kata kunci: Perokok Remaja Strategi, Tim Integrasi

LATAR BELAKANG
Hasil survey awal yang di lakukan oleh Tim Terintegrasi Puskesmas Kampung Bali pada tahun
2013 diketahui 50,82 % remaja laki-laki merokok dan 6.05 remaja perempuan pun merokok dan juga
diketahui adanya sebuah tempat yang di sebut “GANG NERAKA” yang terletak di dekat komplek
sekolah, gang ini digunakan sebagai tempat merokok bagi remaja sekolah di sekitarnya.Mereka
berkumpul dan merokok bersama, bahkan hal inidilakukan pada jam sekolah sehingga guru-guru
seringkali harus “bergerilya”ke sana sebelum jam pelajaran dimulai.
Pengendalian masalah kesehatan akibat tembakau terutama pada anak remaja sekolah perlu
dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesimbungan. Pengendalian tersebut akan
memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi apabila melibatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat yang memiliki minat untuk berbagi dan menyayangi. Minat untuk berbagi inilah sebagai
landasan dibentuk TIM TERINTEGRASI untuk menurunkan angka perokok remaja.
TUJUAN
A. Tujuan Umum
Menurunkan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat rokok
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B. Tujuan Khusus
a. Diketahuinya angka perokok remaja dari tahun ke tahun.
b. Telaksana strategi pendekatan Tim terintegrasi dalam menurunkan angka perokok remaja.
c. Terlaksananya Mou dengan lintas sektor tentang pelayanan kesehatan.

STRATEGI
1.

Pembentukan TIM Terintegrasi
Untuk Menindak lanjuti gagasan ini maka dibentuklah tim terintegrasi UPTD Puskesmas
Kampung Bali tanggal 18 Februari 2013 dengan SK Nomor 800/18/PKB/II/2013.

2.

Mou Dengan Lintas Sektor Terkait
Pembuatan MoU dengan lintas sektor sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan dan
tercapainya tujuan program ini. MoU lintas sektor ini diantaranya dilaksanakan dengan Kepala
Sekolah, Kepala Kelurahan dan Kepala kecamatan.

3.

Melaksanakan Advokasi Kepada Pihak –Pihak Terkait (Sekolah, Lurah, Camat)
Advokasi dilakukan kepada berbagai pihak terkait diantaranya Kepala sekolah, Kepala
kelurahan dan kecamatan, sehingga dengan adanya adanya advokasi diharapkan semua pihak
dapat mendukung kegiatan yang dilaksanakan dan tercapainya penurunan angka perokok
remaja.

4.

Penyuluhan
Kegiatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi sekaligus pemutaran video akibat merokok bagi
kesehatan. Dalam rangka memantapkan pemahaman anak-anak setelah dilaksanakan dialog
tanya jawab dan melakukan game menarik seperti lomba yel-yel tentang bahaya rokok. Acara
ini ditutup dengan ikrar oleh remaja bahwa mereka tidak akan pernah mencoba merokok dan
bagi yang sudah merokok tidak akan merokok lagi.

5.

Konseling Remaja
Kegiatan konseling remaja ini diberikan kepada remaja yang memiliki permasalahan kesehatan
termasuk remaja perokok yang direkomendasikan oleh guru bimbingan konseling di masingmasing sekolah.

6.

Pembentukan Duta Anti Temabakau di Sekolah
Duta anti tembakau sekolah adalah siswa yang di tunjuk oleh pihak sekolah akan dibimbimg
oleh Tim intergrasi, melalui Duta ini diharapkan akan lebih mudah mencapai tujuan untuk
menurunkan angka perokok remaja.
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7.

Pendekatan dan Kerja Sama Dengan Orang Tua Remaja
Orang tua berperan dalam mengawasi remaja di rumah, untuk itu orang tua juga diberikan
informasi tentang hasil survey dan permasalahn remaja serta materi tentang bahaya rokok
sehingga dengan pemahaman tersebut pengawasan anak akan lebih ditingkatkan.

8.

Survey Evaluasi Tahun 2014 - 2016
Survey evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.
Ini dilakukan selama tiga tahun berturut – turut dengan sasaran remaja yang sama.

9.

Sosialisasi PERDA KOTA Bengkulu No 3 Tahun 2015 Tentang KTR
Sosialisasi Perda Kota Bengkulu No3 tahun 2015 Tentang KTR dengan lintas sektor yaitu camat,
lurah, Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat sehingga peserta dapat menyampaikan kepada
masyarakat di wilayah kerjanya.

10. Penggalangan Dukungan Sosial dari pejabat lintas sector di kelurahan dan Kecamatan Teluk
Segara
Penggalangan dukungan sosial dari pejabat lintas sektor di kecamatan teluk segara, dan di
kelurahan dan penandatanganan Komitmen bersama untuk generasi sehat tanpa rokok.
11. Advokasi Kepada Pihak Sekolah untuk menerbitkan SK KTR di Sekolah
Advokasi kepada pihak sekolah bertujuan agar segera menerbitkan SK KTR di sekolah.
12. Pembentukan TIM Terintegrasi Tingkat Kecamatan
Tim terintegrasi tingkat kecamatan di bentuk dengan melibatkan semua sektor terkait camat,
lurah, polsek, sekolah dan tokoh masyarakat.
13. Survey Penerapan KTR di sekolah
Untuk melihat sampai di mana penerapan KTR di sekolah maka dilakukan survey ke sekolah.

HASIL
1. Pembentukan Tim Terintegrasi
Tim Terintegrasi telah dibentuk pada tahun 2013 terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan
koordinator untuk setiap kegiatan dan tim ini lah yang telah melaksanakan semua tahap
kegiatan secara solid.
2. Pembuatan MOU dengan Lintas Sektor Terkait
Dari tahun 2013 telah di buat MoU dengan lintas sektor terkait seperti kepala sekolah, lurah
dan camat. dan terakhir MoU ditanda tangani pada bulan Januari 2016.
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3. Survey Remaja Perokok
Survey remaja perokok sudah di mulai pada tahun 2013 sebagai suvey awal dan terus dilakukan
evaluasi setiap tahunnya guna melihat perubahandari tahun ketahun. Berikut adalah hasil
survey tahun 2013 sd 2016. Dari gambar 1 dibawah ini menunjukan adanya penurunan angka
perokok.

Tabel 1. Data Hasil Survey Remaja Perokok SD s.d SLTA Wilayah Kerja UPTD Puskesmas
Kampung

Tahun
2013
2014
2015
2016

Total
Responden
1215
1268
1257
1248

Remaja laki-laki
Jumlah
Responden
645
671
661
65

Jumlah
Perokok
328
261
204
132

Remaja Perempuan
%
Perokok
50,85
38,90
30,86
20,09%

Jumlah
Responden
570
597
595
591

Jumlah
Perokok
35
26
5
4

%
Perokok
6,14
4,36
0,84
0,68%

Bali Tahun 2013 s.d 2016 (Tim Terintegrasi Puskesmas Kampung Bali.2016)

LAKI-LAKI,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2013, 50.85%

PERSENTASE PEROKOK REMAJA PADA SISWA SD s.d SLTA
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAMPUNG BALI
LAKI-LAKI, K O T A B E N G K U L U T A H U N 2 0 1 3 s . d 2 0 1 6

PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2014, 38.81%

PEREMPUAN,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2013, 6.05%

LAKI-LAKI,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2015, 30.95%

LAKI-LAKI,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2016, 20%

PEREMPUAN,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2014, 4.35%
LAKI-LAKI

PEREMPUAN,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2015, 0.90%
PEREMPUAN

PEREMPUAN,
PERSENTASE
REMAJA PEROKOK
2016, 0.70%

Gambar 1. Survey Remaja Perokok tahun 2013 s.d 2016 di Wilayah kerja

4. Pelaksanaan Advokasi Kepada Pihak Terkait (Sekolah, Lurah dan Camat)
Advokasi telah dilaksanakan dengan pihak terkait dengan hasil berupa kebijakan tidak
merokok pada lingungannya masing-masing dan salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Tengah
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Padang telah mendapatkan penghargaan sebagai perwakilan pada lomba Kota sehat tahun
2014 dan 2015.

5. Penyuluhan
Penyuluhan telah dilakukan kepada siswa mulai dari SD s.d SLTA dan kepada remaja mesjid
dengan sasaran umur 10 s.d 19 Tahun dan telah dilakukan kepada ± 4000 remaja.
6. Konseling remaja
Konseling remaja telah dilakukan kepada remaja yang direkomendasikan oleh pihak sekolah
dengan indikasi merokok dan yang mengalami permasalahan. Konseling ini di lakakukan di
sekolah sesuai jadwal yang sudah disepekati dan selanjutnya dapat di rujuk ke puskesmas
kampung Bali.
7. Pembentukan Duta Anti Tembakau
Pembentukan duta anti tembakau sudah dilaksanakan di beberapa sekolah dan salah satu dari
duta perempuan berhasil meraih juara1 tingkat SLTP di kota Bengkulu.
8. Pendekatan dan kerjasama dengan Orang Tua
Pendekatan dengan rang tua remaja sudah dilaksanakan telah sepakat untuk melakukan kerja
sama agar remaja terhindar dari bahaya rokok.
9. Sosialisasi PERDA KOTA Bengkulu No 3 Tahun 2015 Tentang KTR
Sosialisasi telah dilakukan pada saat minilok lintas sektor dengan pesertaantara lain lurah,
tokoh masyarakat dan pihak sekolah.
10. Penggalangan Dukungan Sosial dari pejabat lintas sektor di Kelurahan dan Kec. Teluk Segara
Penggalangangan

Dukungan

social

telah

dilaksanakan

dan

ditandai

dengan

penandatangankan komitmen bersama “Generasi Sehat Tanpa Rokok
11. Advokasi Kepada Pihak Sekolah untuk menerbitkan SK KTR di sekolah
Advokasi kepada pihak sekolahagar menerbitkan SK KTR di sekolah telah dilaksanakan pada
tahun 2016.
12. Pembentukan TIM Terintegrasi Tingkat Kecamatan
Tim terintegrasi tingkat kecamatan telah terbentuk dengan SK TIM No 800/39.
a/K.TS/IV/2017
13. Survey Penerapan KTR di sekolah
Dari hasil survey di sekolah maka diketahui bahwa 50 % sekolah sudah punya SK KTR di
sekolahnya.
14. Gang Neraka
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Gang neraka inilah yang menjadi tempat berkumpulnya remaja perokok di sekitarnya. Pada
awalnya tempat ini sangat ramai namun dengan adanya strategi yang dilakukan oleh tim
integrasi Puskesmas Kampung Bali maka tempat ini sudah tampak sepi seiring berkurangnya
angka perokok remaja.
PEMBAHASAN
Strategi Menurunkan angka perokok melalui Tim Terintegrasi di Puskesmas Kampung Bali
telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan menurunnya angka perokok remaja dari tahun ke
tahun, dan Mou dengan lintas sektor terus terjalin dengan baik.

SIMPULAN
Dari pelaksanaaan Strategi menurunkan angka perokok remaja melalui tim terintegrasi dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.

Angka perokok remaja menurun dari tahun 2013 s.d 2016 yaitu pada tahun 2013 sebesar 50,85%
perokok remaja laki-laki, 6,05% perokok remaja perempuan hingga di tahun 2016 menurun
menjadi 20 % perokok remaja laki-laki dan 0,7% perokok remaja perempuan .

2.

Srategi pendekatan tim terintegrasi dalam menurunkan angka perokok remaja sudah terlaksana
dan telah berhasil.

3.

MoU dengan lintas sektor untuk pelayanan kesehatan sudah terlaksana sejak tahun 2013 hingga
sekarang masih berlaku.

REKOMENDASI
1. Bagi Puskesmas
Agar lebih meningkatkan pelayanan promotif dan preventif Bagi Remaja.
Sebagai bekal informasi tentang bahaya rokok sehingga dapat terhindar dari bahaya rokok.
2. Bagi orang tua dan guru
Agar lebih meningkatkan pengawasan kepada remaja.

DAFTAR PUSTAKA
Artikel (Article), 2014. Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan
Depkes RI, 2011.Buku Pedoman Penyakit Menular Seksual (PMS). Jakarta.
Depkes RI. 2005. Buku Pedoman Penyakit Menular Seksual (PMS). Jakarta
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2010. Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
Kementrian Kesehatan RI Tahun 2011, Modul Pelatihan Konseling Dan Test Sukarela HIV
Susilo Bob, Dkk, 2007. Situasi HIV AIDS Tahun 1987 Sampai Dengan 2006. Jakarta. Departemen Kesehatan RI
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TOPIK 8:
PROMOSI KESEHATAN DI TATANAN SEKOLAH DAN
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
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GAMBARAN PERILAKU SEKSUAL ANTARA SISWA-SISWI DI SMA “X” DAN PONDOK PESANTREN “Y”
KECAMATAN SAWANGAN KOTA DEPOK TAHUN 2015
Rachma Rahim

ABSTRAK
Sekolah sebagai institusi pendidikan berperan penting membentuk perilaku sehat
remaja dan merupakan sumber pengetahuan kesehatan reproduksi remaja yang utama,
termasuk kaitannya dengan perilaku seksual.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan perilaku seksual (pengetahuan, sikap, dan praktik) antara dua jenis institusi
pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum dan pondok pesantren.Penelitian dilakukan
pada 62 siswa SMA “X” dan 109 siswa Pondok Pesantren “Y” Kecamatan Sawangan Depok
pada Maret-Mei 2015.Desain penelitian menggunakan pendekatan cross sectional melalui
pengisian kuesioner.
Uji hipotesis perbandingan dua proporsi untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan perilaku yang signifikan antara dua kelompok. Gambaran pengetahuan kespro
dan perilaku seksual antara kedua kelompok relatif seimbang dan tergolong baik. Jumlah
siswa SMA X yang memiliki pengetahuan tinggi sedikit lebih banyak (59,7%) dibandingkan
siswa Ponpes Y (53,2%). Namun, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan
pada pengetahuan antara kedua populasi (p-value = 0,169). Gambaran sikap terhadap
perilaku seksual antara kedua kelompok cukup berbeda. Siswa SMA X lebih permisif
terhadap perilaku seksual pranikah (61,3%) dibandingkan dengan siswa Ponpes Y (41,3%).
Terdapat perbedaan yang signifikan pada sikap antara kedua populasi (p-value = 0,001).
Untuk praktik/tindakan seksual antara kedua kelompok penelitian, didapatkan hasil yang
berbeda jauh. Siswa SMA X yang telah melakukan tindakan seksual berisiko lebih besar
jumlahnya (50,0%) dibandingkan dengan siswa Ponpes Y (5,5%). Berdasarkan aktivitas
seksual terberat, hubungan seksual vaginal (intercourse) pernah dilakukan siswa SMA X
(8,5%), sedangkan pada Ponpes Y ialah meraba dada (1,25%). Melalui uji statistik, diketahui
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada praktik/tindakan seksual antara kedua
populasi (p-value = 0,0000).
Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada pengetahuan
mengenai kespro antara kedua sekolah. Perbedaan yang signifikan terdapat pada sikap
terhadap perilaku seksual dan praktik/tindakan seksual. Disarankan agar pihak puskesmas
dan pihak sekolah membangun kerja sama terhadap pelayanan poskestren dan melakukan
pendidikan kespro yang berkesinambungan melalui penyuluhan atau pelatihan peer
educator. Kegiatan pendidikan kespro juga dilakukan dengan fokus untuk menumbuhkan
sikap pelajar terhadap perilaku sosial. Disarankan pula agar sekolah memaksimalkan peran
guru BK/pengawas ponpes terhadap isu kespro remaja.
Kata Kunci: remaja, perilaku seksual, kesehatan reproduksi, institusi pendidikan, pesantren

LATAR BELAKANG
Jumlah remaja di dunia saat ini telah mencapai angka 1,2 miliar dengan 90% di antaranya
berada pada negara-negara berkembang[1]. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk usia 10-19 tahun
pada tahun 2010 mencapai angka 43.548.576 jiwa dari total penduduk keseluruhan yaitu
237.641.326 jiwa[2]. Berdasarkan Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun
2012, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perilaku berpacaran remaja yang belum menikah,
antara lain berpegangan tangan, berciuman, dan meraba atau merangsang pasangannya[3]. Hasil
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penelitian yang dilakukan oleh Australian National University (ANU) bersama Pusat Penelitian
Kesehatan UI di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 2010 dengan 3.006 responden (usia 1724 tahun) mengindikasikan bahwa sebanyak 20,9% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran
sebelum menikah[4]. Selain itu, tren persentase persepsi bahwa wanita harus menjaga
keperawanannya menurun dibandingkan tahun 2007, baik di kalangan remaja wanita maupun
remaja pria, yakni dari angka 99% menjadi 77%[3]. Tingginya angka perilaku seksual remaja tidak
terlepas dari rendahnya pengetahuan mereka mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi[5].
Remaja wanita dan pria yang mengetahui masa subur pada wanita hanya sebesar 16% dan 9% saja[3].
Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan merupakan bagian tatanan kehidupan seseorang yang
dapat membentuk perilaku sehat[6]. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, sekolah merupakan
sumber pengetahuan kesehatan reproduksi yang penting bagi remaja di mana terdapat sekitar 9 dari
10 remaja wanita dan 8 dari 10 remaja pria usia 15-24 tahun yang mendapatkan pelajaran sistem
reproduksi manusia di sekolah[3]. Adapun salah satu institusi pendidikan yang terdapat di Indonesia
ialah pondok pesantren (ponpes). Peran pesantren di Indonesia dianggap mampu berkontribusi
dalam penggerakan perubahan yang diinginkan[7]. Dalam menjalani hal tersebut, perlu diingat pula
bahwa peserta didik pondok pesantren terdiri atas kelompok usia remaja yang juga tidak terlepas
dari masalah kesehatan terkait remaja[8].
Kota Depok merupakan kota mandiri yang berbatasan langsung dengan ibukota. Pemerintah
Kota Depok melalui visinya pada 2011-2016 berupaya mewujudkan warga yang berbudaya dan
berakhlak mulia. Akan tetapi, hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada
Kalangan Pelajar/Mahasiswa di Kota Depok pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 7,7% pelajar SLTA
pernah melakukan hubungan seksual pranikah[9]. Untuk jumlah pesantren, terdapat 72 ponpes di
Kota Depok pada tahun 2012[10].Dari jumlah tersebut, Kecamatan Sawangan merupakan kecamatan
dengan jumlah ponpes terbanyak yaitu 14 pondok pesantren. Berdasarkan jumlah SMA, tercatat lima
sekolah yang terdapat di Kecamatan Sawangan. SMA “X” dan Ponpes “Y” yang merupakan lokasi
diadakannya penelitian termasuk salah satu lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan
Sawangan sejak puluhan tahun yang lalu.

TUJUAN
Penelitian ini akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan
perilaku seksual antara kedua institusi pendidikan tersebut.

397

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

METODE
Jenis penelitian ini ialah kuantitatif dengan metode analisis deskriptif menggunakan desain
studi cross-sectional. Variabel penelitian meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan seksual.
Karakteristik yang meliputi variabel jenis kelamin, usia, usia pubertas, jurusan, asal sekolah (SMP),
pendidikan ayah, dan pendidikan ibu digunakan pada uji homogenitas populasi. Hal tersebut
dijadikan dasar analisis lebih lanjut bahwasanya perbedaan perilaku yang terjadi berasal dari adanya
perbedaan kelompok, bukan akibat dari perbedaan karakteristik yang terjadi di dalam kelompok.
Data karakteristik digunakan untuk melakukan mengetahui homogenitas varians melalui uji Levene.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari α = 0,01.
Artinya, variabel-variabel tersebut setara antarkelompok penelitian. Dengan demikian, dapat
diasumsikan bahwa kedua kelompok tersebut homogen/setara.
Seluruh anggota populasi dalam penelitian ini dijadikan responden penelitian. Populasi
tersebut ialah seluruh siswa kelas X dan XI pada kedua sekolah yang sebelumnya dipilih berdasarkan
rekomendasi

pihak

puskesmas

dan

jejak

pendapat

bersama

pihak

sekolah

dengan

mempertimbangkan aspek akreditasi, lama berdirinya sekolah, serta latar belakang kehidupan siswa.
Jumlah anggota populasi pada SMA X ialah sebanyak 62 orang, sedangkan pada Ponpes Y ialah
sebanyak 109 orang sehingga total seluruh objek penelitian ialah sebanyak 171 orang. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden (angket) tanpa adanya
intervensi dari pihak sekolah saat proses pengisian berlangsung. Item pada instrumen merupakan
modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu serta dari kuesioner SDKI KRR 2012 dan kuesioner
Survei Surveilans Perilaku Kemenkes RI. Instrumen sebelumnya telah diuji coba melalui uji
keterbacaan dan statistik yang menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,690 untuk bagian
pengetahuan dan 0,860 untuk bagian sikap.
Seluruh data dianalisis secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi. Selanjutnya
dilakukan uji homogenitas varians populasi untuk mengetahui apakah kelompok penelitian memiliki
variansi yang sama. Kemudian, signifikansi perbedaan variabel perilaku akan dilakukan dengan
menggunakan uji T-independen pada data distribusi normal, dan Mann-Whitney U apabila data tidak
terdistribusi dengan normal.
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HASIL
Gambaran Perilaku (Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan) Seksual
Tabel 1. Distribusi Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Antarkelompok Penelitian
Pengetahuan (%)
Rendah
Tinggi
Sikap (%)
Permisif
Tidak Permisif
Praktik/Tindakan (%)
Berisiko
Tidak Berisiko

SMA “X”

PONPES “Y”

40,3
59,7

46,8
53,2

61,3
38,7

41,3
58,7

50,0
50,0

5,5
94,5

Tingkat pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seksual pada siswa SMA
X dan Ponpes Y tidak jauh berbeda. Rata-rata nilai pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan
perilaku seksual pada siswa SMA X ialah 8,0484, sedangkan pada siswa Ponpes Y rata-rata nilai
pengetahuannya ialah 7,4679. Dari hasil uji statistik, diperoleh nilai p=0,169 (5%) artinya tidak
terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku
seksual antara siswa SMA X dengan siswa Ponpes Y.
Gambaran sikap merupakan gambaran atas kecenderungan responden terhadap perilaku
seksual yang meliputi perilaku seksual pranikah, nilai keperawanan, dan penggunaan kontrasepsi.
Sikap dikategorikan menjadi sikap permisif (terbuka) dan tidak permisif. Terdapat perbedaan sikap
yang berlawanan antara populasi penelitian. Sikap siswa SMA X terhadap perilaku seksual lebih
permisif dibandingkan dengan siswa pada Ponpes Y. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,001 yang
berarti pada alpha 5%, terdapat perbedaan yang signifikan pada sikap terhadap perilaku seksual
antara siswa SMA X dengan siswa Ponpes Y.
Berdasarkan pengakuan para siswa, diketahui bahwa hampir seluruh siswa di kedua sekolah
pernah berpacaran dengan distribusi siswa SMA X 95,2% (59 orang) dan Ponpes Y 73,4% (80 orang).
Hasil penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas seksual menunjukkan semakin intim jenis aktivitas
seksual, semakin sedikit pula jumlah siswa yang pernah melakukannya. Aktivitas seksual paling berat
yang pernah dilakukan oleh siswa SMA X ialah berhubungan seksual melalui vagina (8,5%), sedangkan
bagi siswa Ponpes Y ialah meraba dada (1,25%). Selanjutnya aktivitas seksual tersebut diklasifikasikan
menjadi dua kelompok, yaitu perilaku tidak berisiko dan perilaku berisiko. Tindakan seksual berisiko
(berciuman bibir, cium leher, raba kelamin, raba dada, saling menggesekkan kelamin, seks oral, seks
anal, dan/atau seks vaginal) dan tidak berisiko (tidak pernah pacaran, pernah berpegangan tangan
dan berpelukan) yang dialami oleh siswa SMA X ialah sama besarnya, yaitu 50,0%-50,0%. Pada
Ponpes Y, siswa yang mengalami tindakan seksual berisiko jauh lebih sedikit dibandingkan dengan
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yang tidak berisiko, yaitu 5,5%. Hasil uji statistik memperoleh nilai p=0,000 yang berarti pada alpha
5%, terdapat perbedaan yang signifikan pada tindakan/praktik seksual antara siswa SMA X dengan
siswa Ponpes Y.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA X maupun Ponpes Y memiliki pengetahuan
yang baik mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seksual.Akan tetapi, tidak terdapat
perbedaan besar pada jumlah siswa yang memiliki pengetahuan rendah dan tinggi. Hasil ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 mengenai perbedaan gambaran pengetahuan
seks pranikah pada siswa SMP dan MTs[11]. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
sebesar 60,4% siswa SMPN dan 52,8% siswa MTSn memiliki pengetahuan cukup mengenai seks
pranikah[11]. Hasil perbandingan dua proporsi yang dilakukan dengan uji T-independen
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan mengenai
kesehatan reproduksi dan perilaku seksual antara kedua populasi. Hal ini menggambarkan bahwa
pengetahuan antarkelompok tidak berbeda jauh. Tingkat pengetahuan pada kedua populasi
cenderung setara meskipun sebagian besar siswa Ponpes Y tidak mendapatkan mata ajar IPA secara
khusus seperti siswa SMA X.
Gambaran sikap terhadap perilaku seksual antara siswa SMA X dan Ponpes Y menunjukkan
hasil yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa siswa SMA X (61,3%) lebih
bersikap permisif (terbuka) terhadap perilaku seksual dibandingkan dengan siswa Ponpes Y (41,3%).
Perbedaan sikap pada populasi yang berbeda dijelaskan oleh Albert Bandura melalui skema
reciprocal determinism. Skema tersebut menunjukkan adanya interaksi timbal-balik antara faktor
person (kognitif) dengan lingkungan[12]. Dalam hal ini, sikap yang merupakan bagian dari faktor
person dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, perbedaan sikap pada siswa SMA X dan
Ponpes Y dapat terjadi diakibatka karena adanya situasi lingkungan yang berbeda. Wong dalam
tulisannya mengenai eksplorasi pengetahuan, sikap, dan perilaku pemuda mayoritas Muslim dengan
etnis beragam di Malaysia juga menyimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap mengenai kesehatan
reproduksi memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai agama dan norma budaya[13].
Selanjutnya, hasil perbandingan dua proporsi yang dilakukan dengan uji Mann-U Whitney
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada sikap terhadap perilaku seksual antara
kedua populasi. Walaupun sebelumnya diketahui bahwa pengetahuan siswa SMA X lebih tinggi,
namun ternyata sikap tidak permisif terhadap perilaku seksual lebih tinggi ditunjukkan oleh siswa
Ponpes Y. Hasil sejalan ditunjukkan pada penelitian mengenai persepsi remaja tentang kesehatan
reproduksi di Pondok Pesantren Manahilil Ulum Hidayiah Pinrang, yaitu para santri memang masih
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memiliki pengetahuan komprehensif yang kurang mengenai kesehatan reproduksi, tetapi bersikap
baik karena adanya bimbingan ilmu fiqih yang berbasis pada kitab-kitab kuning dan fiqih[14]. Hal ini
menunjukkan bahwa sikap tidak hanya selalu ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh adanya
keyakinan atau kepercayaan dan emosi[6].
Praktik/tindakan seksual mulai digali dari pengalaman responden dalam berpacaran atau
mempunyai pasangan. Berdasarkan pengalaman tersebut, diperoleh hasil yang lebih besar pada
siswa SMA X (95,2%) dibanding pada Ponpes Y (73,4%). Jenis aktivitas seksual yang pernah dilakukan
responden bersama pasangan bermacam-macam. Aktivitas tersebut dimulai dari berpegangan
tangan, berciuman, saling menggesek alat kelamin dan organ sensitif lainnya, hingga berhubungan
seksual (sexual intercourse). Dari hasil analisis penelitian ini, diketahui bahwa makin berat jenis
aktivitas seksualnya, makin sedikit jumlah responden yang mengaku pernah melakukannya.
Hal yang sama dapat ditemui pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian pada 150
siswa kelas X dan XI SMU Muhammadiyah 3 oleh Murti (2008) menunjukkan bahwa sebesar 94,7%
responden pernah berpegangan tangan, 79,3% berpelukan, 71,3% berciuman bibir, 29,3% meraba
dada/alat kelamin, 16,0% saling menggesekkan alat kelamin, 14,0% oral seks, dan 6,0% intercourse.
Penelitian BKKBN juga menunjukkan bahwa semakin berat jenis aktivitas seksual, semakin sedikit
yang pernah melakukan, namun masih dalam jumlah yang cukup besar[3].
Berdasarkan analisis lebih lanjut, terdapat perbedaan yang signifikan pada praktik/tindakan
seksual antara siswa SMA X (50,0%) dan siswa Ponpes Y (5,5%). Hal ini dapat disebabkan karena
sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan pada sikap terhadap perilaku seksual antara kedua
populasi. Sikap terhadap perilaku seksual yang semakin permisif tidak jarang akan menimbulkan
dampak terhadap perilaku seksual mereka[15]. Newcomb mengemukakan bahwa walaupun sikap
bukan pelaksana motif tertentu, sikap mampu menunjukkan kesiapan atau kesediaan individu untuk
bertindak[16].

SIMPULAN
Gambaran pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seksual antara siswa
SMA X dan Ponpes Y relatif seimbang dan tergolong baik. Jumlah siswa SMA X yang memiliki
pengetahuan tinggi sedikit lebih banyak dibandingkan siswa Ponpes Y. Namun demikian, secara
statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan antara kedua populasi (p-value
= 0,169). Gambaran sikap terhadap perilaku seksual antara siswa SMA X dan Ponpes Y cukup berbeda.
Siswa SMA X lebih permisif terhadap perilaku seksual pranikah dibandingkan dengan siswa Ponpes Y.
Terdapat perbedaan yang signifikan pada sikap antara kedua populasi. Kemudian, gambaran
praktik/tindakan seksual antara siswa SMA X dan Ponpes Y berbeda jauh. Siswa SMA X yang telah
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melakukan tindakan seksual berisiko lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan siswa Ponpes Y.
Sebesar 50,0% siswa SMA X telah melakukan tindakan seksual berisiko, sedangkan pada siswa Ponpes
Y hanya 5,5% saja. Melalui uji statistik, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada
praktik/tindakan seksual antara kedua populasi (p-value = 0,0000).

REKOMENDASI
Berdasarkan hal tersebut, disarankan bagi pihak praktisi (puskesmas maupun sekolah) untuk
mengadakan kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi yang berkesinambungan melalui
penyuluhan atau pelatihan pendidik sebaya (peer educator) di dengan penekanan tujuan perubahan
sikap dan tindakan seksual remaja yang dapat dilakukan melalui metode diskusi kelompok serta
melakukan penyebaran informasi mengenai klinik IMS dan konseling yang baru saja berjalan agar
para remaja dapat mengakses informasi yang tepat dan akurat. Bagi peneliti lain disarankan untuk
melakukan penelitian terkait pada populasi daerah lain dan menambahkan variabel terkait lainnya,
seperti self efficacy, tingkat relijiusitas, dan akses terhadap media pornografi.
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ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA SISWA SMP DI WILAYAH
KECAMATAN PEDURUNGAN SEMARANG
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ABSTRAK
The incidence of unwanted pregnancy among adolescents at junior high
school in Semarang from 2014 until June 2016 have continued to rise. Low
knowledge of reproductive health is one of the reason. Reproductive health
education in 6 schools has not been in accordance with the needs of students. This
research aims to analyze the needs of reproductive health education in Junior High
School students at Pedurungan Semarang.
This research uses a quantitative with cross sectional approach. The
populations are students at 6 junior high school in Pedurungan selected by
multistage sampling technique, it was obtained 100 students. The data was
analyzed using univariate and bivariat.
The results showed that more than half of the respondents are female (55%)
with aged 12-14 years old (82%). More than half of the respondents (53%) need
reproductive health education, the material of interest is puberty, how to care for
reproductive organs and how to maintain a healthy courtship conducted through
the media of video and or artificial objects followed by discussion and or role playing
and accompanied by a health worker. The chi-square test showed that sexual
behavior (p=0,001), access to pornographic media (p=0,010) and locus of control
(p=0,000) are related to reproductive health education needs. While the variables
of age (p=0,287), knowledge (p=0,724), attitude (p=1,000), religiosity (p=0,229) and
self esteem (p=0,052) are not related to reproductive health education needs.
It is advisable to provide material about puberty are done in a comprehensive
manner through the medium of the video continued with the discussion that given
by health workers, support school infrastructure and optimize the role of health
workers.
Keyword : Need analysis, Junior High School, Reproductive Health

PENDAHULUAN
Remaja menengah pertama termasuk dalam remaja awal usia 12-16 tahun. (1)
Karakteristiknya yaitu mulai berfikir kritis; emosi meluap-luap serta senang bereksplorasi. (2) Hal
yang menarik jika membahas mengenai remaja adalah menyangkut kesehatan reproduksi karena
merupakan hal yang sensitif.
Data DKK Semarang menyebutkan kejadian hamil di luar nikah remaja umur 10-19 tahun
meningkat yakni; tahun 2014 sebesar 0,042%, tahun 2015 sebesar 0,066%, dan sampai dengan Juni
tahun 2016 sebesar 0,023%. (3) Penyebabnya karena ketidaktahuan mengenai kesehatan reproduksi
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yang benar. Data SKRRI 2007 diketahui hanya 26% remaja perempuan yang mengetahui masa subur,
88% mengalami menarche sebelum 13 tahun dan 6% remaja laki-laki mimpi basah sebelum 13 tahun.
Di Jawa Tengah tahun 2007, sebanyak 19,5% remaja tidak tahu perubahan fisik pada masa pubertas
dan 48,7% remaja tidak tahu risiko kehamilan setelah pubertas. (4) Penelitian SMP di Semarang 2010
hanya 1,4% siswa memiliki pengetahuan baik mengenai menstruasi, penyakit kelamin dan KB. (5)
Melihat data tersebut masalahnya adalah orang tua menolak untuk membicarakan mengenai
seks, akibatnya adalah anak mencari informasi sendiri. Menurut pakar psikologi oleh Windya,
pendidikan seks idealnya diberikan sejak usia 2,5 tahun kemudian diperdalam lagi pada jenjang lebih
tinggi. (6) Alasan sekolah berperan dalam pendidikan kesehatan reproduksi karena sebagian besar
waktu remaja dihabiskan pada aktivitas sekolah. Sebagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan,
materi kesehatan reproduksi diberikan melalui pelajaran Biologi, Olahraga dan Agama serta
Bimbingan Konseling. Materi kesehatan reproduksi seharusnya tidak hanya membahas secara fisik
dan biologis tetapi psikologis dan sosial sehingga materi dapat diterima secara menyeluruh. (7)
Menurut Anderson, analisis kebutuhan adalah menentukan prioritas untuk mengetahui
perbedaan kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. (8) Setiap siswa memiliki kebutuhan
yang berbeda, maka perlu diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan yang potensial. (9) Data BPS
Semarang 2016, Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah remaja terbanyak yaitu 33.203 remaja. (10)
Data DKK Semarang 2011-2015 terjadi kasus kehamilan diluar nikah di kecamatan tersebut yaitu 2011
terjadi 8 kasus dan 2012 terjadi 7 kasus. (3) SMPN 34, SMPN 14, SMPN 15, SMP PL Bonifasio, SMP
Empu Tantular dan SMP Walisongo 2 merupakan sekolah yang berada di wilayah tersebut.
Berdasarkan survey pendahuluan, pemberian materi kesehatan reproduksi masih belum maksimal,
siswa merasa metode dan atau media kurang menarik. Metode pengajarannya yaitu ceramah dengan
materi anatomi organ reproduksi menggunakan slideshow namun di beberapa sekolah tidak
menggunakan media karena keterbatasan sarana dan prasarana. Sekolah-sekolah tersebut juga
belum memiliki ekstrakurikuler khusus kesehatan reproduksi.
Perilaku yang semakin berani menuntut guru pandai memberikan pemahaman. Namun
masih muncul keluhan oleh guru mengenai perilaku siswanya yang kurang baik. Maka disimpulkan
bahwa keenam sekolah tersebut belum melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan, hanya
melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum tanpa memperhatikan potensi serta hambatan
siswa. Padahal jika analisis kebutuhan pendidikan dilaksanakan akan bermanfaat bagi sekolah
tersebut yaitu sebagai dasar pengembangan model pendidikan kesehatan reproduksi.
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TUJUAN
Peneliti tertarik untuk menganalisis kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi pada siswa
SMP di Wilayah Kecamatan Pedurungan serta faktor yang berhubungan dengan pendidikan
kesehatan reproduksi.
METODE PENELITIAN
Penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif rancangan cross
sectional. Pengumpulan data menggunakan wawancara kuesioner. Populasinya adalah seluruh siswa
kelas VIII di 6 SMP. Teknik sampling menggunakan Teknik Multistage Random Sampling dengan
rumus Lemeshow didapatkan sampel 100 siswa. Penelitian dengan teori Andersen dengan
melibatkan faktor predisposisi dan kebutuhan. Analisis data yaitu univariat dan bivariat
menggunakan uji statistic chi-square.
HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Hasil Univariat Karakteristik Responden
Karakteristik
Jenis kelamin
Umur
Usia Pubertas
Perempuan
Laki-laki

Kategori
Perempuan
Laki-laki
Remaja Awal
Remaja Madya

F
55
45
82
18

%
55
45
82
18

7 tahun
11-13 tahun
10-12 tahun
13-15 tahun

1
54
12
33

1,7
98,2
26,7
73.3

Hasil distribusi frekuensi (tabel 1) menunjukkan responden perempuan (55%), berusia 12-14
tahun (82%), usia menarche 12 tahun (51,7%) dan usia mimpi basah 13 tahun (47,2%).
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kebutuhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi
Jumlah
Kebutuhan Responden
Rendah
Tinggi
Total

Frekuensi

%

48

48

52

52

100

100
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Tabel 2 menunjukkan sebanyak 52% responden memiliki kebutuhan tinggi pada pendidikan
kesehatan reproduksi. Pada dasarnya seluruh responden membutuhkan pendidikan kesehatan
reproduksi, yang membedakan hanyalah jumlah kebutuhan dari tiap responden.
Tabel 3. Hasil Univariat Kebutuhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi
No
1.

2.

3.

4.

Kebutuhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi
Materi Pendidikan
Masa pubertas
Cara merawat organ reproduksi
Pacaran yang sehat
Proses menstruasi
Dampak perilaku seksual pranikah
Media pendidikan
Video
Benda Tiruan
Leaflet
Slideshow
Foto/gambar
Metode pendidikan
Diskusi
Bermain peran
Ceramah
Belajar kelompok
Tanya jawab
Pemateri pendidikan
Petugas kesehatan
Guru BK
Guru IPA
Orang tua
Guru Agama

F

%

76
60
58
53
46

76
60
58
53
46

62
50
48
45
33

62
50
48
45
33

57
50
42
40
39

57
50
42
40
39

66
63
51
51
47

66
63
51
51
47

Pada tabel 3 diketahui bahwa materi yang paling dibutuhkan oleh responden yaitu masa
pubertas (76%). Sementara itu media yang diminati adalah video (62%). Untuk metode yang diminati
yaitu diskusi (57%). Sedangkan pemateri yang paling diminati adalah petugas kesehatan (66%).
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Tabel 4. Hasil Analisis Bivariat

Variabel
Umur
Jenis Kelamin
Pengetahuan
Sikap
Perilaku seksual
Religiusitas
Akses media
pornografi
Locus of control
Self esteem

Kategori

F

%

Remaja Awal
Remaja Madya
Perempuan
Laki-laki
Kurang
Baik
Tidak permisif
Permisif
Tidak berisiko
Berisiko
Kurang
Baik
Tidak pernah
Pernah
Internal
Eksternal
Negatif
Positif

82
18
55
45
54
46
57
43
67
33
50
50
29
71
51
49
59
41

82
18
55
45
54
46
57
43
67
33
50
50
29
71
51
49
59
41

Kebutuhan Pendidikan
Kesehatan Reproduksi
Rendah
Tinggi
F
%
F
%
36
43,9
46
56,1
11
61,1
7
38,9
29
52,7
26
47,3
18
40
27
60
24
44,4
30
55,6
23
50
23
50
27
47,4
30
52,6
20
46,5
23
53,5
40
59,7
27
40,3
7
21,2
26
78,8
20
40
30
60
27
54
23
46
20
69
9
31
27
38
44
62
15
29,4
36
70,6
38
77,6
11
22,4
33
55,9
26
44,1
14
34,1
27
65,9

p-value
0,287
0,286
0,724
1,000
0,001
0,229
0,010
0,000
0,052

Pada tabel 4, responden dengan kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi tinggi lebih
banyak pada remaja awal (56,1%), laki-laki (60%), pengetahuan kurang (55,6%), sikap pemisif
(53,5%), memiliki perilaku seksual berisiko (78,8%), religiusitas kurang (60%), pernah mengakses
media pornografi (62%), locus of control internal (70,6%) dan self esteem positif (65,9%). Hasil chisquare tiga variabel berhubungan dengan pendidikan kesehatan reproduksi (perilaku seksual, akses
media pornografi dan locus of control).
PEMBAHASAN
a.

Kebutuhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi
Diketahui bahwa materi yang dibutuhkan adalah masa pubertas dan pacaran sehat yang

disampaikan melalui video dilanjutkan metode diskusi atau bermain peran diberikan oleh petugas
kesehatan. Materi tersebut tidak diberikan oleh guru padahal materi untuk remaja SMP seharusnya
sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya yaitu tumbuh kembang, pacaran sehat, dan
kebersihan kesehatan diri. (11) Sementara itu semakin banyak indera yang digunakan, semakin jelas
pengetahuan. Sejalan dengan teori Audio Visual Memory, video banyak dipilih oleh responden karena
dapat memberikan gambaran yang jelas dan nyata. Metode diskusi disukai karena dapat lebih bebas
dalam mengekspresikan diri, metode bermain peran diminati karena ada unsur bermain. Sebagian
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besar responden lebih senang jika pemberi materi adalah dokter yang muda dan tampan karena
dapat bertanya lebih detail tentang kesehatan reproduksi.
b.

Karakteristik Responden
Remaja laki-laki mempunyai hasrat seksual aktif sebagai pembuktian sebagai laki-laki dewasa

sedangkan remaja perempuan tidak menyadari bahwa seks berisiko berdampak lebih besar. (12)
Remaja perempuan lebih membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi karena yang paling
merasakan dampak dari perilaku seksual berisiko (kehamilan). Semakin dewasa seseorang maka
semakin membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi seiring dengan bertambah pengalaman
dan kematangan dirinya.

c.

Pengetahuan
Sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang mengenai kehamilan, hal ini terjadi

karena remaja masih mempercayai mitos yang ada. Padahal pemahaman tersebut seharusnya sudah
diberikan oleh guru namun kenyataannya siswa belum memahami secara benar.
Walaupun pengetahuan bukan merupakan faktor yang berhubungan langsung, tetapi
peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja sangat dibutuhkan. Penelitian yang
dilakukan Endang Sri Sutini memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan kesehatan
reproduksi dengan kebutuhan layanan kesehatan reproduksi berbasis sekolah. (13)

d.

Sikap
Responden SMP Swasta memiliki sikap lebih permisif terhadap seksualitas karena relatif tidak

mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini
sejalan dengan penelitian Yuli Trisnawati bahwa 88,2% remaja yang bersikap permisif terhadap
seksualitas mempunyai sikap mendukung terhadap layanan kesehatan reproduksi.

e.

Perilaku Seksual
Dalam hal perilaku seksual, responden SMP Swasta lebih berisiko dibandingkan responden

SMP Negeri. Bila dilihat dari sisi kebutuhan materi kesehatan reproduksi mereka juga mempunyai
kebutuhan yang lebih tinggi. Dengan karakteristik remaja yang menyukai hal baru yang menantang,
seringkali membawa mereka mencari informasi sendiri yang belum tentu benar dan sesuai dengan
perilaku sehat. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yusni Igirisa, bahwa tidak ada hubungan
antara pengalaman seksualitas dengan pencarian informasi. (14)

f.

Religiusitas
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Secara statistik tidak ada hubungan antara religiusitas dengan kebutuhan pendidikan
kesehatan reproduksi, tetapi bukan berarti remaja dengan religiusitas baik tidak membutuhkan
pendidikan kesehatan reproduksi, namun mereka sudah mendapatkan pengetahuan dari ceramah
agama sehingga perilakunya cenderung sesuai dengan norma. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Lisa Theresia, bahwa tidak ada hubungan antara religiusitas dengan perilaku seksual. (15)

g.

Akses Media Pornografi
Sebagian besar responden pernah mengakses media pornografi setidaknya satu kali melihat

film porno atau mengakses situs pornografi. Kemudahan dalam mengakses internet dan rendahnya
pengawasan orang tua menyebabkan internet menjadi pilihan utama dalam mengakses berbagai
informasi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi sekolah dan orang tua untuk memberikan
pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak-anaknya sehingga anak tidak perlu mencari informasi
sendiri.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Euis Supriati, bahwa sebanyak 69,2% remaja SMPN
di Pontianak yang terpapar pornografi berada pada tahap eskalasi/peningkatan kebutuhan terhadap
materi seks yang lebih berat. (16)

h.

Locus of Control
Locus of control disebut juga dengan pusat kendali. Remaja dengan locus of control internal

cenderung lebih aktif mencari informasi terkait situasi yang sedang dihadapi. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Joko Widodo, bahwa individu dengan locus of control internal akan lebih
membutuhkan informasi tentang masalah-masalah kesehatan reproduksi. (17)

i.

Self Esteem
Beberapa remaja merasa bahwa mereka tidak dihargai dan tidak penting di mata orang lain,

akibatnya mereka mudah terlibat dalam perilaku seksual untuk meningkatkan penilaian dirinya.
Mereka cenderung mencari pemuasan kebutuhan keluar dari keluarga dan beraktivitas bersama
orang yang dianggap mampu menghargai dirinya.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Conny R. Semiawan yang memperlihatkan
bahwa bila harga diri seeorang meningkat akan memiliki kecenderungan untuk menjelajahi materi
secara lebih aktif. (18)

SIMPULAN
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1. Sebanyak 53% responden memiliki kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi tinggi. Materi
yang dibutuhkan yaitu masa pubertas (76%) dan pacaran sehat (58%) dengan media video (62%)
dan benda tiruan (50%) merupakan pilihan utama. Sedangkan metode yang dibutuhkan yaitu
diskusi (57%) dan bermain peran (50%) dengan pemateri utamanya adalah petugas kesehatan
(66%) dan guru BK (63%).
2. Karakteristik responden: lebih dari separuh adalah perempuan (55%) dengan umur 12-14 tahun
(82%) yang mempunyai usia menarche rata-rata 12 tahun dan usia mimpi basah 13 tahun.
3. Pengetahuan responden yang masih kurang adalah tentang kehamilan dan masa subur.
Sementara itu perilaku seksual responden SMP Swasta lebih berisiko dibandingkan responden
SMP Negeri, didukung dengan sikap yang lebih permisif terhadap seksualitas. Sedangkan tingkat
religiusitas responden SMP Swasta tidak lebih baik dari SMP Negeri dan akses media
pornografinya pun lebih mengkhawatirkan.
4. Variabel yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi adalah perilaku
seksual, akses media pornografi dan locus of control.

REKOMENDASI
Materi yang sebaiknya diberikan adalah masa pubertas yang dilakukan secara komprehensif
melalui video dilanjutkan diskusi oleh petugas kesehatan, perlu menunjang sarana dan prasarana
agar pembelajaran lebih efektif serta keterlibatan puskesmas dan siswa dalam perencanaan
pendidikan kesehatan reproduksi.
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PENGEMBANGAN “KESLING CARD” SEBAGAI ALTERNATIF MEDIA PROMOSI KESEHATAN PADA
ANAK USIA SEKOLAH DASAR KELAS 1-3
Alfi Makrifatul Azizah, Ika Listian Sari, Lina Elta Safitri, Mustika Sari
Mahasiswa Peminatan Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Ahmad Dahlan
E-mail : alfimakrifatulazizahh@gmail.com,
ABSTRAK
Sekolah merupakan salah satu tempat penularan terjadinya suatu penyakit
akibat buruknya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang kurang dilaksanakan.
Banyaknya penularan penyakit diantaranya adalah Diare dan Demam Berdarah. Salah
satu faktor pendukung terjadinya penularan penyakit tersebut adalah lingkungan dan
perilaku penghuni sekolah yang jauh dari kata bersih dan sehat. Berdasarkan profil
kesehatan Bantul 2016, Kasus Demam Berdarah terdapat diseluruh wilayah
kecamatan, kejadian paling tinggi terjadi di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II
sebanyak 175 kasus. Kurangnya media promosi kesehatan disekolah yang hanya
menggunakan poster dan leaflet menjadikan penyampaian informasi kesehatan
lingkungan sekolah kurang pada anak.
Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan media promosi kesehatan
berbasis permainan anak-anak dengan menggunakan kartu gambar dan mengetahui
kelayakan media promosi kesehatan yang dikembangkan. Produk yang
dikembangkan adalah permainan anak-anak yang dikemas dalam bentuk “Kesling
Card”, kartu bergambar yang memuat materi kesehatan lingkungan anak usia sekolah
dasar. Penelitian ini merupakan pengembangan level 3 oleh Sugiyono yang memiliki
13 tahap dan dimodifikasi oleh peneliti menjadi 8 tahap yaitu penelitian terhadap
produk yang telah ada, studi literatur, penelitian lapangan, perencanaan dan
pengembangan produk, pengujian internal rancangan, revisi desain, pembuatan
produk, dan uji lapangan terbatas. Instrumen yang digunakan berupa angket pada
siswa santri Pondok Tahfidz Putri Anak El-Muna Q Krapyak Yogyakarta.
Hasil penelitian pengembangan media “Kesling Card” diketahui bahwa media
yang dikembangkan layak digunakan pada anak usia sekolah dasar. Kelayakan media
berdasarkan hasil validasi ahli media sebelum di revisi sebesar 2 termasuk kategori
“kurang”, setelah direvisi sebesar 3,5 termasuk kategori” baik”. Kelayakan materi
berdasarkan ahli validasi materi diperoleh hasil 3,5 termasuk kategori “baik” sehingga
tidak perlu diadakan revisi ulang terhadap validasi materi. Pengembangan media
“kesling card” layak digunakan sebagai alternatif media promosi kesehatan mengenai
kesehatan lingkungan sekolah bagi anak usia sekolah dasar kelas 1-3. Harapan dari
“Kesling Card” ini adalah adanya tindak lanjut terhadap penelitian selanjutnya untuk
melakukan pengukuran terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku pada anak
usia sekolah dasar.
Kata kunci: Kesling card, media promosi kesehatan, anak sekolah dasar, Pondok
Tahfidz Putri Anak El-Muna Q.
LATAR BELAKANG
Sekolah adalah sebagai perpanjangan tangan keluarga dalam meletakkan dasar perilaku
untuk kehidupan anak selanjutnya, termasuk perilaku kesehatan. Komunitas sekolah yang terdiri dari
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murid, guru dan karyawan sekolah, baik ditingkat sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama
(SLTP), dan sekolah lanjutan atas (SLA) adalah sasaran dari promosi kesehatan di sekolah. Di dalam
kehidupan bangsa, anak-anak sekolah tidak dapat diabaikan, karena mereka inilah sebagai generasi
penerus bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah merupakan investasi (human investment) bagi
pembangunan bangsa. Promosi kesehatan di sekolah pada prinsipnya adalah menciptakan sekolah
sebagai komunitas yang mampu meningkatkan kesehatannya (health promotion school).Pendidikan
kesehatan, khususnya bagi murid utamanya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat agar dapat
bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri serta lingkungannya serta ikut aktif di dalam
usaha-usaha kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tahap-tahap: (a) Memberikan
pengetahaun tentang prinsip dasar hidup sehat, (b) Menimbulkan sikap dan perilaku hidup sehat,
dan (c) Membentuk kebiasaan hidup sehat (Notoatmodjo, 2010). Terdapat dua jenis penyakit yang
sering menyerang anak usia sekolah, yaitu Diare dan Demam Berdarah.
Prevalensi untuk Provinsi DI. Yogyakarta di fasilitas kesehatan diperkirakan terdapat 99.338
kasus Diare dan yang sudah di tangani sebesar 8.442 atau sekitar 8,5%. (Kemenkes RI, 2017).
Sedangkan, penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok
umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat (Kemenkes RI,
2016).
Provinsi DI. Yogyakarta ditemukan adanya kasus DBD sebesar 6.247, angka IR menunjukkan
sebesar 167,89 per 100.000 penduduk dan ditemukannya kasus meninggal sebesar 26 kasus selama
tahun 2016. Sementara itu, data tahun 2014 - 2016 jumlah kabupaten di DI. Yogyakarta menunjukkan
bahwa keseluruhan kabupaten terjangkit penyakit DBD, artinya lima kabupaten di DI. Yogyakarta
100% terdapat kasus DBD (Kemenkes RI, 2017).
Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Bantul 2016, angka kesakitan Diare pada tahun
2015 sebesar 4,57 per 1000 penduduk dan kasus tertinggi terdapat diwilayah Puskesmas
Banguntapan I sebesar 305 kasus. Sementara kasus DBD pada tahun 2015 naik bila dibandingkan
pada tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat 622 kasus DBD (IR 0,64%), sedangkan pada Tahun 2015
sebanyak 1441 (IR 1,48%). Kasus Demam Berdarah terdapat diseluruh wilayah kecamatan, kejadian
paling tinggi terjadi di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II sebanyak 175 kasus.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kedua penyakit tersebut
adala promosi kesehatan. Upaya promosi kesehatan tidak terlepas dari adanya media promosi
kesehatan. Media promosi kesehatan yang digunakan haruslah sesuai dengan usia sasaran. Misalnya,
upaya promosi kesehatan pada anak usia sekolah dasar seyogyanya menggunakan media promosi
kesehatan berbasis permainan. Alasannya karena media tersebut harus mampu menarik perhatian
sasaran, sehingga sasaran tertarik untuk memainkannya dengan tujuan dapat meningkatkan
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pengetahuan, sikap, dan perilaku anak-anak terhadap kesehatan. Namun, pada kenyataannya,
penggunaan media belum sesuai dengan usia sasaran. Media promosi kesehatan di sekolah hanya
menggunakan poster dan leaflet. Hal ini menjadikan masih kurangnya penyampaian informasi
kesehatan lingkungan sekolah. Dampaknya, pengetahuan anak menjadi kurang terhadap
permasalahan lingkungan sekitar sekolah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media promosi
kesehatan pada anak, yaitu “Kesling Card” yang dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli materi
sebagai alternatif media promosi kesehatan berbasis permainan anak untuk anak usia sekolah dasar
kelas 1-3.

TUJUAN
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media promosi kesehatan “Kesling Card”
berbasis permainan anak dengan menggunakan kartu bergambar dan untuk mengetahui kelayakan
media promosi kesehatan tersebut.

METODE
Penelitain ini menggunakan metode pengembangan Research and Development (R&D) level
3 yaitu meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru oleh Sugiyono (2016) yang memiliki 13
tahap dan dimodifikasi oleh peneliti menjadi 8 tahap yaitu penelitian terhadap produk yang telah
ada, studi literature, penelitian lapangan, perencanaan dan pengembangan produk, pengujian
internal rancangan, revisi desain, pembuatan produk, dan uji lapangan terbatas.
Populasi penelitian ini adalah santri Pondok Tahfidz Putri Anak El-Muna Q Krapyak,
Yogyakarta. Sedangkan sampel penelitian sebanyak 6 santri kelas 1-3 yang diambil dengan
menggunakan teknik purposive sampling.
Instrumen yang digunakan berupa angket. Angket digunakan untuk validasi ahli materi, ahli
media dan uji lapangan terbatas. Uji lapangan terbatas dilakukan pada siswa santri Pondok Tahfidz
Putri Anak El-Muna Q Krapyak, Yogyakarta.

HASIL
Pengembangan media promosi kesehatan ini merupakan media promosi berbasis permainan
berupa kartu bergambar yang diberi nama “Kesling Card”. Karena berbasis permainan maka “Kesling
Card” ini di konsep dengan merancang 30 jumlah kartu yang terdiri dari 15 pertanyaan dan 15
jawaban dengan melibatkan jumlah peserta pemain sebanyak 5-6 orang anak untuk sekali bermain,
di dalam “Kesling Card” telah disusun pertanyaan dan jawaban sehingga setiap anak berkesempatan
secara acak memperoleh jawaban dan pertanyaan dari permainaan “Kesling Card”, setelah itu
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pemain pertama akan mengeluarkan kartunya baik dalam bentuk pertanyaan maupun jawaban lalu
pemain kedua, ketiga dan seterusnya wajib mencocokan kartu yang dikeluarkan oleh pemain
pertama, apabila kartu yang dikeluarkan oleh pemain pertama berupa jawaban maka pemain lainnya
harus mencari pertanyaan yang cocok dengan jawaban kartu tersebut. Pengembangan media ini
telah didesain dan dikonsep sedemikian rupa oleh peneliti dengan memperhatikan berbagai aspek
seperti pemilihan warna, gambar/animasi, penulisan, bentuk kartu dan kesesuaian isi materi dengan
tujuan media tersebut yaitu mengenai kesehatan lingkungan disekolah. Kemudian, agar “Kesling
Card” ini dapat diterapkan pada anak sekolah dasar kelas 1-3, maka peneliti juga melakuakan uji
validasi kepada ahli media dan ahli materi untuk memperkuat kelayakan media promosi kesehatan
“Kesling Card”. Selain itu, peneliti juga melakukan uji coba terbatas pada 6 subyek yaitu di ujikan
kepada santri Pondok Tahfidz Putri Anak El-Muna Q Krapyak Yogyakarta yang mana santri ini masih
duduk disekolah dasar kelas 1-3.
Hasil penelitian pengembangan media “Kesling Card” ini diketahui bahwa media yang
dikembangkan layak digunakan pada anak usia sekolah dasar. Kelayakan media berdasarkan hasil
validasi ahli media sebelum di revisi sebesar 2 termasuk kategori “kurang”, setelah direvisi sebesar
3,5 termasuk kategori ”baik”. Kelayakan materi berdasarkan ahli validasi materi diperoleh hasil 3,5
termasuk kategori “baik” sehingga tidak perlu diadakan revisi ulang terhadap validasi materi. Hasil
uji terbatas pada 6 subjek diperoleh hasil berdasarkan kemenarikan media sebesar (100%),
kemudahan media sebesar (83,3%), dan kesukaan media sebesar (100%).
Perhitungan angket untuk validasi ahli media dan materi diberikan lima pilihan untuk
memberikan tanggapan tentang produk media yang dikembangkan, yaitu: sangat baik (5), baik (4),
cukup baik (3), kurang baik (2), dan sangat kurang baik (1). Apabila ahli media dan ahli materi
memberikan tanggapan “sangat baik” pada butir pertanyaan, maka skor butir pertanyaan tersebut
sebesar “5” dan seterusnya. Skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan,
selanjutnya dikonversikan menjadi nilai, pada skala 5, dengan acuan tabel konversi nilai oleh Sukardjo
(2005). Sementara angket untuk anak menggunakan skala Guttman oleh Sugiyono (2010), skala
pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “suka-tidak”; “benar-salah”;
“mudah-sulit”; “positif-negatif”. Jawaban dari anak dibuat skor tertinggi “satu” dan skor terendah
“nol” Sedangkan teknik statistik yang digunakan dalam menganalisa angket dari anak usia dini yang
diperoleh dengan menggunakan skala Guttman adalah persentase. Persentase untuk setiap
kemungkinan jawaban diperoleh dari membagi frekuensi dengan jumlah subjek uji coba, kemudian
dikalikan 100%. Sehingga pengembangan media “Kesling Card” layak digunakan sebagai alternatif
media promosi kesehatan mengenai kesehatan lingkungan sekolah bagi anak usia sekolah dasar kelas
1-3.
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“Kesling Card” Tampak Depan
“Kesling Card” Tampak Belakang
Gambar 1. Media Promosi Kesehatan “Kesling Card”
PEMBAHASAN
Tingginya angka kasus Diare dan DBD di Indonesia, salah satunya Provinsi DI. Yogyakarta
termasuk Kabupaten Bantul telah memberikan gambaran kasus Diare dan DBD bagi peneliti untuk
melakukan sebuah inovasi baru dalam dunia promosi kesehatan yaitu melalui pengembangan media,
yang mana media tersebut dirancang sebagai alternatif media promosi kesehatan bagi siswa sekolah
dasar terhadap kesehatan lingkungan di sekolah. Sebab, perkembangan seorang anak dimulai dari
ketika mereka berada dimasa bangku sekolah dasar dan masa ini merupakan masa yang paling
berpengaruh besar terhadap perkembangan berikutnya bagi seorang anak, setiap sekecil apapun
kelainan yang terjadi pada pertumbuhan seorang anak akan mempengaruhi kualitas sumberdaya
manusia dikemudian hari.
Pembuatan media promosi kesehatan ini adalah agar dapat digunakan sebagai alternatif
media promosi kesehatan dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat kasus Diare dan
DBD sebagai penyakit lingkungan. Selain itu, pengembangan media ini dapat menjadi ajang
kreativitas bagi mahasiswa promosi kesehatan untuk turut ikut mendukung program promosi
kesehatan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Media promosi “Kesling Card” merupakan suatu produk alternatif yang dikembangkan
melalui pendekatan Research and Development (R&D) level 3 yang dimodifikasi oleh peneliti menjadi
8 tahap dan sudah dilakukan uji kelayakannya melalui uji validasi media, materi dan uji lapangan
terbatas. Sugiyono (dalam Haryati, 2012) berpendapat bahwa, metode penelitian dan
pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan
menguji keefektifan produk tersebut.Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk
menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan
penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut (digunakan metode eksperimen). Oleh karena
itu, media promosi “Kesling Card” ini masih memerlukan adanya pengembangan lebih lanjut untuk
mengetahui tingkat keefektifan media promosi bagi anak usia sekolah dasar 1-3. Seperti penelitian
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“Pengembangan Media Permainan Kartu Gambar dengan Teknik Make A Match untuk Kelas 1 SD”
oleh Mardati & Muhammad (2015) yang melakukan pengembangan hingga tahap uji coba kelompok
besar, sehingga diketahui keefektifan penggunaan produk dengan hasil ada peningkatan hasil belajar
peserta didik yang ditunjukkan degnan nilai signifikan sebesar 0,001 dengan taraf signifikan sebesar
0,005.
Media promosi “Kesling Card” ini merupakan media promosi kesehatan lingkungan berbasis
permainan kartu bergambar dengan sasaran anak usia sekolah dasar kelas 1-3, kartu ini dirancang
dan dikonsep agar memberikan pengetahuan kesehatan lingkungan di sekolah terhadap anak kelas
1-3 sekolah dasar, sehingga kartu ini dapat diterapkan sebagai alternatif promosi kesehatan. Media
“Kesling Card” ini dikonsep untuk menarik minat anak, yang mana dengan adanya permainan kartu
bergambar “Kesling Card” ini, anak dapat bermain sambil belajar. Sebab, melalui permainan berupa
kartu bergambar dinilai dapat mempercepat proses belajar dan pemahaman seorang anak. Hal ini
juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamil dkk (2013) yang menyatakan bahwa
penggunaan media permainan kartu kuartet dapat meningkatkan pemahaman materi wayang kulit
purwa secara nyata dan signifikan pada siswa kelas VI sekolah dasar.
Uji kelayakan pada media berbasis kartu bergambar menggunakan Research and
Developmnent (R&D)perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari media yang dihasilkan
sebelum diterapkan pada sasaran. Penelitian kartu bergambar yang pernah dilakukan oleh (Nursanti,
2014) menyatakan bahwa media pembelajaran kartu pintar bola basket yang telah dikembangkan
dalam penelitian yang dilakukan layak digunakan sebagai media peningkatan pengetahuan tentang
teknik dasar bola basket untuk anak usia dini (6-12 tahun) uji kelayakan ini sesuai prosedur Research
and Development (R&D) yang dikembangkannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rajasa (2015)
dengan hasil bahwa kartu bergambar tersebut layak digunakan setelah melalui 2 tahap uji coba. Uji
kelayakan pada “Kesling Card” sudah dilakukan melalui uji validasi ahli media, materi dan uji lapangan
terbatas. Sehingga “Kesling Card” layak digunakan sebagai alternatif media promosi bagi anak usia
sekolah dasar 1-3.

SIMPULAN
Pengembangan “Kesling Card” dinyatakan layak sebagai alternatif media promosi kesehatan
lingkungan berbasis permainan anak untuk anak usia sekolah dasar kelas 1-3, berdasarkan validasi
ahli media, ahli materi, dan uji lapangan terbatas.
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REKOMENDASI
Harapannya dapat dilakukan penelitian lanjutan guna mengukur tingkat pengaruh media
promosi kesehatan “Kesling Card” terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku anak usia
sekolah dasar kelas 1-3.
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN AKAN HAK INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI
PADA SISWA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) B DI BALI
Desak Putu Yuli Kurniati, Sri Ariantini, Wulandari Artha, Putu Suariyani, Pradnya Paramitha Duarsa
Progran Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana
Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Udayana
Email: desak.yuli@unud.ac.id
ABSTRAK
Setiap remaja normal ataupun berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama
terhadap informasi kesehatan reproduksi. Informasi kesehatan reproduksi sangat penting bagi
remaja agar mereka memiliki pengetahuan yang tepat untuk menjaga organ reproduksinya
serta terhindar dari perilaku seksual berisiko. Saat ini masalah kesehatan reproduksi juga
banyak terjadi pada remaja tuli bisu seperti misalnya perilaku seksual berisiko dan
penyimpangan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
pemenuhan akan hak informasi kesehatan reproduksi pada remaja tuli bisu di Sekolah Luar
Biasa (SLB) B di Bali.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan desain
fenomenologi. Sebanyak 16 siswa remaja dari dua sekolah SLB B Negeri dari Kota Singaraja
dan Denpasar dipilih secara purposive untuk menjadi informan. Guru, kepala sekolah dan
orang tua juga menjadi informan untuk melengkapi informasi dari para remaja. Wawancara
mendalam dilakukan dengan bantuan penterjemah dan direkam menggunakan video.
Observasi dilakukan untuk melihat sarana prasarana dan metode guru dalam memberikan
pendidikan kesehatan. Informasi yang didapat dianalisa secara tematik dan disajikan dalam
bentuk narasi.
Hak akan informasi kesehatan reproduksi pada remaja tuli bisu masih belum
terpenuhi dengan baik. Materi dan metode yang disampaikan kurang sesuai dengan umur dan
kebutuhan para remaja tuli bisu, sehingga pengetahuan mereka pada kesehatan reproduksi
hanya sebatas organ kelamin dan cara membersihkannya. Kendala dari guru berupa
kurangnya penyegaran dalam metode pengajaran.
Perlu ada penyesuaian materi sesuai umur remaja tuli bisu, pelatihan bagi para guru
dan pembaharuan metode pengajaran menggunakan video yang dilengkapi translater. Hal
tersebut sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pemahaman remaja tuli bisu tentang
kesehatan reproduksi.
Kata kunci: remaja, tuli bisu, pendidikan, informasi, kesehatan reproduksi

LATAR BELAKANG
Riset Kesehatan Dasar (2013) menyebutkan bahwa prevalensi disabilitas di Indonesia sebesar
11% dan prevalensinya di Provinsi Bali sebesar 10,6%. Pada tahun 2014 di Bali ada sebanyak 20.847
orang difabel, dan 3.674 orang termasuk dalam tuli bisu dengan jumlah tertinggi di ada Kota
Denpasar dan Buleleng (1.689 orang) (Data Dinas Sosial Provinsi Bali,2016). Bahasan mengenai tuli
bisu menjadi penting karena semakin banyaknya persoalan yang mereka hadapi saat ini terkait
kesehatan reproduksinya. Rostami (2014) menemukan masih banyak remaja tuli bisu belum
mengetahui cara memelihara oragan reproduksi dengan benar ketika mengalami haid. Setiawan &
Hurhidayah (2008) menemukan sejumlah siswa SLB di Kota Padang memiliki perilaku seks beresiko
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mulai dari berpelukan, berciuman bahkan melakukan hubungan seksual dilingkungan sekolah.
Penelitian lainnya yang di lakukan di komunitas tunarungu wicara di desa Bengkala Kabupaten
Buleleng diperoleh bahwa sejumlah remaja tunarungu wicara ada yang mulai mengalami
penyimpangan seksual (menyukai sesama jenis), pernikahan antar sesama tunarungu wicara
sehingga kemungkinan populasi tunarungu akan makin bertambah (Suariani dkk, 2015).
Perilaku seksual berisiko pada remaja dapat dikurangi dengan pemberian Informasi
kesehatan reproduksi agar mereka memiliki pengetahuan yang tepat untuk menjaga organ
reproduksinya. Hanya saja tidak semua remaja memperoleh informasi kesehatan reproduksi dengan
baik, terutama pada remaja tuli bisu (Muthoharoh, 2015). Akses informasi tentang kesehatan
reproduksi bagi penyandang cacat masih sangat rendah (Haryono dkk, 2013). Hal ini karena informasi
kesehatan seksual dan reproduksi seringkali belum mendukung untuk diakses dengan format Braille,
bahasa sederhana, gambar, dan bahasa isyarat untuk memudahkan akses bagi mereka yang memiliki
keterbatasan intelektual, melihat, dan mendengar (Mprah, 2014). Pendidikan kesehatan reproduksi
untuk remaja tuli bisu di Indonesia masih jarang mendapatkan perhatian pemerintah dan pendidik
khususnya, ini dapat dilihat dari minimnya literatur untuk membahas masalah kesehatan reproduksi
remaja tunarungu wicara secara komprehensif, padahal informasi tentang kesehatan reproduksi
sangat diperlukan karena remaja tuli bisu juga memiliki perkembangan dan dorongan seksual yang
sama dengan remaja normal pada umumnya (Aziz, 2014). Mereka juga memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan informasi kesehatan reproduksi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan
orang normal (Harahap & Bustanuddin, 2015),
Jones et al (2005) menyatakan, tuli bisu merupakan populasi yang mudah untuk mengalami
masalah kesehatan dikarenakan adanya kombinasi dari hambatan komunikasi, pendidikan yang
terbatas, keterbatasan ganda, dan seringkali mengalami kesalahpahaman terhadap kebutuhan
kesehatan mereka (Mprah et al, 2015). Sehingga perlu diidentifikasi bagaimana pemenuhan hak
mereka atas informasi kesehatan reproduksi dan mengidentifikasikan kebutuhan yang mereka
perlukan. Hal ini penting dilakukan agar intervensi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan para remaja
tuli bisu.

TUJUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pemenuhan akan hak informasi
kesehatan reproduksi pada remaja tuli bisu di Sekolah Luar Biasa (SLB) B di Bali.
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METODE
Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang
berfokus pada penemuan fakta yang ada (Moleong, 2014). Penelitian ini berusaha menggali secara
mendalam mengenai pengalaman nyata dari siswa remaja di SLB Bagian B dalam mengakses
informasi kesehatan reproduksi. Penelitian dilakukan pada dua sekolah yaitu SLB B Kota Singaraja
dan Kota Denpasar, yang dilakukan sejak awal bulan Juni hingga akhir Juli 2017. Sebanyak 16 siswa
remaja dari dua sekolah SLB B Negeri dari Kota Singaraja dan Denpasar dipilih secara purposive untuk
menjadi informan. Lima guru kelas, dua kepala sekolah dan beberapa 4 orang tua siswa juga menjadi
informan untuk melengkapi informasi dari para remaja. Metode yang digunakan berupa wawancara
mendalam yang dilakukan dengan bantuan penterjemah dari Bali Deaf Community dan direkam
menggunakan video. Observasi dilakukan untuk melihat sarana prasarana dan metode guru dalam
memberikan pendidikan kesehatan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.
Informasi yang didapat kemudian dianalisa secara tematik dan disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL
Penelitian ini telah melibatkan enam belas orang informan remaja tuli bisu, dengan rentang
umur 15-22 tahun. Mereka ada yang tinggal bersama orang tua atau wali, dan ada juga yang tinggal
di asrama. Sebagian besar dari mereka berstatus pacaran. Informan lainnya adalah 2 orang kepala
sekolah dengan pendidikan strata 2, lima orang guru kelas dan penjaskes dengan pendidikan strata
satu, dan 4 orang tua siswa dengan pendidikan sekolah menengah atas sampai strata dua. Pada tabel
1 tampak bahwa ada ketidaksesuaian usia dengan jenjang sekolah. Hal ini karena informan terlambat
disekolahkan oleh orang tuanya dengan berbagai alasan seperti ketidaktahuan orang tua anak tuli
bisu dapat sekolah seperti anak normal pada umumnya, perasaan malu dan kasihan memiliki anak
tuli bisu.
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Tabel 1. Karakteristik Informan Remaja Tuli Bisu
No
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kode
Informan
S01
1.
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
D01
D02
D03
D04
D05
D06

Usia
(Thn)
20
18
22
21
21
19
18
16
17
15
16
15
17
16
19
18

Jenis
Kelamin
L
L
L
P
P
P
L
L
P
P
L
L
P
P
L
L

Kelas

Pendidikan

12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
9
8
9
8
10
11

SMALB
SMALB
SMALB
SMALB
SMALB
SMALB
SMPLB
SMPLB
SMPLB
SMPLB
SMPLB
SMPLB
SMPLB
SMPLB
SMALB
SMALB

Tinggal bersama
Wali (Bibi & Sepupu)
Diasrama
Orang tua
Diasrama
Diasrama
Diasrama
Orang tua
Orang tua
Orang tua
Wali (Kakak Kandung)
Orang tua
Orang tua
Orang tua
Orang tua
Orang tua
Orang tua

Status
Berpacaran
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak

Beberapa tema besar yang muncul dalam penelitian ini diantaranya pengetahuan kesehatan
reproduksi, perilaku berisiko, pemenuhan akan hak kesehatan reproduksi, kebutuhan remaja tuli bisu
akan informasi kesehatan reproduksi. Pembagian tema tidak dipisahkan antara Denpasar dan
Singaraja karena kode-kode yang didapat hampir sama. Pengetahuan pada remaja SMA lebih
beragam dibandingkan siswa SMP. Hal ini karena Siswa SMP belum mendapatkan materi kesehatan
reproduksi. Informasi mengenai kesehatan organ reproduksi mereka dapatkan dari orang tua dan
guru. Informasi mengenai pacaran lebih banyak dari teman mereka yang tuli ataupun normal.
Sebagian besar informan mengaku pernah mengakses video dewasa melalui internet. Beberapa
remaja SMA laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Kendala yang
dihadapi dari siswa saat menerima pelajaran di sekolah adalah kesulitan memahami sebuah konsep
yang dijelaskan, apalagi banyak menggunakan gerak bibir. Mereka menginginkan penjelasan melalui
video atau media visual dan didampingi penterjemah. Dari pihak guru, kendala yang mereka hadapi
berupa perubahan kurikulum, keterbatasan waktu, sulit mengaplikasikan modul kespro, pelatihan
yang sudah lama, beberapa guru pindah dan materi yang diberikan tidak sesuai umur. Sedangkan
dari pihak orang tua mereka kurang memahami cara menjelaskan kepada anaknya. Hasil observasi
menunjukkan sarana prasarana pembelajaran kesehatan reproduksi tidak dipergunakan dengan
optimal. Beberapa media tersimpan di gudang, dan tidak bisa mereka tunjukkan.
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Tabel 2. Tema kesehatan reproduksi remaja bisu tuli
Tema

Kode

Pengetahuan

SMA: Organ reproduksi, pubertas, penyakit menular seksual, kehamilan, pacaran sehat
SMP: Organ reproduksi bagian luar dalam bahasa daerah, pubertas , cara
membersihkan

Perilaku berisiko

Menonton video dewasa lewat internet, hubungan seksual

Pemenuhan
informasi
kesehatan
reproduksi

Didapat dari guru, orang tua (terutama ibu), teman sebaya tuli bisu ataupun normal,
mengakses internet

Kebutuhan

Media pembelajaran visual (gambar ataupun video) dengan penterjemah.

Kendala

Siswa: sulit memahami gerak bibir, video kurang, bosan dengan metode ceramah dan
belajar mandiri
Guru: kurikulum berubah, kesulitan menerapkan modul, waktu terbatas, materi tidak
sesuai umur, pelatihan sudah lama dan beberapa guru pindah, alat peraga kurang
Orang tua: tidak mengerti cara menjelaskan

PEMBAHASAN
Hak pemenuhan kesehatan memiliki beberapa unsur pemenuhan, yaitu : (Mardiniah dkk,
2005; Kurniati, 2012) : 1) Kebebasan (freedom); 2) Keberhakan (entitlement); 3) Ketersediaan
(availability); 4) Keteraksesan (accessability) yang memiliki 4 dimensi yaitu non diskriminasi,
keteraksesan, keteraksesan ekonomi, keteraksesan informasi; 5) Keberterimaan (acceptability); 6)
Kualitas (quality). Gambaran pemenuhan hak akan informasi kesehatan reproduksi pada remaja tuli
bisu di SLB B Denpasar dan Singaraja, dapat dikatakan belum terpenuhi dengan baik. Ketersediaan
media pembelajaran kesehatan reproduksi yang cocok dan mudah diterima, belum mereka
dapatkan. Kualitas pembelajaran juga kurang karena apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan
umur, padahal intelegensi mereka sama dengan remaja normal lainnya. Remaja SMP yang
seharusnya sudah mendapatkan materi kesehatan reproduksi, namun beberapa dari mereka belum
mendapatkannya. Pada umumnya remaja tunarungu memiliki intelegensi yang secara potensial tidak
berbeda dengan remaja normal, tetapi secara fungsional perkembangan intelegensinya dipengaruhi
oleh tingkat kemampuan berbahasa, keterbatasan informasi, dan kurangnya daya abstraksi, sehingga
ketunarunguan dapat mengakibatkan terhambatnya proses pencapaian pengetahuan yang lebih luas
(Sutjihati, 2007).
Myklebust dalam Somad dan Hernawati (1996) menyatakan bahwa daya abstaksi yang
kurang pada tuli bisu karena terbatasnya kemampuan berbahasa, bukan suatu keadaan
keterbelakangan

mental,

jika

kemampuan

bahasanya
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mengabstraksipun akan bertambah.Konsep belajar dari siswa tunarungu lebih banyak berasal dari
visual (gambar/video) atau dapat dilihat secara nyata.Keberadaan media visual, bahasa isyarat, teks,
dan bermain peran

untuk siswa tuli bisu akan lebih mempermudah siswa tunarungu dalam

memahami pelajaran (Malefant, 2013; Susilawati, 2016). Aziz (2014) juga menyatakan bahwa metode
video dan bahasa isyarat lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan anak tunarungu mengenai
kesehatan.Muthoharoh (2015) juga menyatakan bahwa multimedia interaktif efektif untuk
memberikan informasi kesehatan reproduksi dan layak untuk dijadikan media pembelajaran. Selain
mengenai media, pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja harus diberikan berkesinambungan
dan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dan usia serta daya tangkap mereka (Gunarsa, 2007).
Dari sisi perilaku berisiko, remaja tuli bisu sudah mengenal pacaran, menonton video dewasa,
bahkan ada yang menyatakan dirinya pernah berhubungan seksual. Perubahan fisiologis yang terjadi
pada remaja yaitu berupa kematangan seksual dapat menyebabkan timbulnya minat seksual dan rasa
keingintahuan remaja tentang seksualitas(Kusmiran, 2012).Keingintahuan yang besar dan tidak
didapatkan disekolah membuat mereka terbiasa mengakses informasi melalui internet lewat telepon
genggam saat ada di rumah ataupun asrama tanpa ada pengawasan dan penjelasan.Hal ini perlu
mendapat perhatian karena dalam internet atau online, website yang memuat informasi kesehatan
reproduksi belum tentu memuat informasi yang benar dan akurat(Haryono dkk, 2013).
Ketidaktahuan mereka terhadap informasi yang ingin dicari dan masih rendahnya kualitas konten
yang dimuat di internet membuat mereka mempercayai informasi yang mereka dapatkan yang belum
tentu kebenarannya sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi kesehatan
reproduksi tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal di atas adalah dengan
memberikan pendidikan seksualitas komprehensif yang dimulai dari keluarga didukung oleh sekolah
dan layanan kesehatan (Nugroho dkk, 2011).

SIMPULAN
Pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja tuli bisu hanya berupa organ reproduksi
bagian luar, ciri-ciri pubertas dan penyakit menular, kehamilan dan pacaran. Perilaku kesehatan
reproduksi remaja tunarungu tidak berbeda jauh dengan remaja normal lainnya, bahkan beberapa
sudah mengarah ke perilaku seksual berisiko. Secara umum hak mereka akan informasi kesehatan
reproduksi masih belum terpenuhi dengan baik, terutama di ketersediaan, keteraksesan, kesesuaian
serta kualitas. Mereka memerlukan media pembelajaran visual dilengkapi teks ataupun
penterjemah.
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REKOMENDASI
Perlu ada penyesuaian materi sesuai umur remaja tuli bisu, pelatihan bagi para guru dan
pembaharuan metode pengajaran menggunakan video yang dilengkapi translater. Hal tersebut
sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pemahaman remaja tuli bisu tentang kesehatan
reproduksi.
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PENGARUH PROMOSI KESEHATAN BERBASIS SEKOLAH TERHADAP PERILAKU REMAJA DALAM
PENGELOLAAN OBESITAS
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Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Penulis untuk korespondensi: Zahtamal
Email: afisifeizah@gmail.com
ABSTRAK
Obesitas atau kegemukan merupakan masalah yang menjadi perhatian diseluruh
dunia, karena prevalensinya yang terus meningkat pada orang dewasa, remaja dan anakanak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh promosi kesehatan terhadap
perilaku remaja dalam mengelola obesitas. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen dengan
subjek remaja yang mengalami obesitas. Perilaku diukur dengan self reported questionnaire.
Analisis data menggunakan uji paired sample t test atau Wilcoxon. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa intervensi promosi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, sikap, norma subjektif, efikasi diri, dan intensi (dalam melakukan aktifvitas fisik)
remaja dalam pengelolaan obesitas, baik dalam melakukan latihan fisik maupun pengelolaan
asupan makanan. Secara keseluruhan disimpulkan intervensi promosi kesehatan berbasis
sekolah dapat meningkatkan perilaku remaja dalam melakukan pengelolaan obesitas.
Kata Kunci: Obesitas pada remaja, promosi kesehatan berbasis sekolah, aktivitas fisik,
peran sekolah

LATAR BELAKANG
Obesitas didefinisikan sebagai kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan
jaringan lemak tubuh secara berlebihan (WHO, 2000). Obesitas atau kegemukan merupakan masalah
yang menjadi perhatian diseluruh dunia, karena prevalensinya terus meningkat pada orang dewasa,
remaja dan anak- anak. Kejadian obesitas pada remaja dunia, baik di Negara maju maupun
berkembang cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Fryar et al. 2012). Kejadian obesitas pada
remaja di Indonesia juga meningkat.Beberapa survei yang dilakukan secara terpisah dibeberapa kota
besar menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada remaja cukup tinggi (Padmiari dan Hadi,
2002;BPS, 2005).
Obesitas mempunyai dampak terhadap perkembangan remaja, baik berupa perkembangan
fisik (berisiko tinggi menjadi obesitas pada masa dewasa dan berpotensi mengalami berbagai
penyakit kronis dan kematian serta gangguan perkembangan psikososial. Lebih khusus lagi, obesitas
pada remaja di kawasan Asia-Pasifik berhubungan dengan diabetes tipe 2 pada umur yang lebih
muda (Mahoney et al., 1996).
Obesitas pada remaja tidak dapat dipandang sebelah mata, semakin banyak remaja yang
mengalami obesitas saat ini, menjadi indikasi masalah kesehatan yang akan terus
berkembang.Sebagai akar masalah utama timbulnya obesitas pada remaja adalah faktor
perilaku.Untuk itu, perlu upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah dan mengelola obesitas pada
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remaja, yang salah satunya adalah melalui promosi kesehatan untuk perubahan perilaku, yang
difokuskan pada aktivitas fisik dan pengaturan asupan makanan.
Pada kenyataanya, sampai saat ini upaya promosi kesehatan untuk mengatasi obesitas pada
remaja masih belum terealisasi dengan optimal.Program promosi kesehatan pada remaja belum
banyak melibatkan berbagai pihak.Tanggung jawab mengatasi persoalan kesehatan remaja (siswa)
sebagian besar/dominan hanya pada keluarga.Perubahan perilaku juga hanya terfokus pada
intervensi individu (remaja saja), dan tanpa upaya pendekatan komprehensif.Kadang-kadang remaja
hanya dijadikan objek (kurang dilibatkan sebagai pelaku perubahan), sehingga masalah obesitas pada
remaja tidak terselesaikan. Akibat tidak dilaksanakan promosi kesehatan dengan optimal adalah
kurangnya pemberdayaan remaja terhadap aspek kesehatan, yang akan berdampak kepada
rentannya mereka mengalami obesitas serta angka kasusnya semakin meningkat.
Mengingat sebagian besar remaja masih pada usia sekolah dan sekolah merupakan sebuah
lembaga tempat anak didik/siswa memperoleh pendidikan dan pelajaran yang diberikan guru, maka
perlu dianalisis perannya terhadap penanggulangan masalah kesehatan, termasuk obesitas. Hal ini
juga didasari oleh karena salah satu fungsi dari pendidikan yang diselenggarakan di sekolah menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak/perilaku serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri (Sekretaris Negara
Republik Indonesia, 2003).

TUJUAN
Tujuan penelitian ini untuk mengungkap pengaruh promosi kesehatan berbasis sekolah
dalam mengelola perilaku remajayang mengalamin obesitas.

METODE
Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuasi eksperimen dengan rancangan desain pretespostes menggunakan desain perlakuan ulang (one group pre and posttest design). Penelitian ini
dilakukan di sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa obesitas yang tinggi di Kota
Pekanbaru Provinsi Riau. Jumlah SMA yang dijadikan sampel ditentukan secara kuota sampling yakni
sebanyak dua SMA. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 selama 6 bulan (Mei – Oktober). Subjek
dalam penelitian iniadalah penderita obesitas dengan kriteria inklusi: 1) remaja yang menderita
obesitas (baik laki-laki atau perempuan), dan 2) bersedia menjadi partisipan. Jumlah sampel dalam
penelitian (baik pada kelompok 1 maupun 2) adalah secara kuota sampling, yakni masing-masing
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sebanyak 20 orang remaja yang menderita obesitas. Pada saat pengolahan data, ada empat data
yang tidak dapat digunakan, sehingga jumlah responden menjadi 36 orang.
Instrumen penelitianberupa; pengukuran dengan alat (untuk kondisi obesitas) dan Self
reported kuesioner. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Kategori variabel
kesadaran, pengetahuan, norma subjektif, efikasi diri, intensi dan

dukungan keluarga

dikelompokkan menjadi baik (skor 68-100), cukup (skor 34-67) dan kurang (skor 0-33). Khusus untuk
variabel sikap, kategorinya adalah positif (skor 68-100), netral (skor 34-67, dan negatif (skor 0-33).
Untuk menilai efektivitas promosi kesehatan, dilakukan uji perbedaan. Uji beda yang digunakan
adalah paired-t test (jika data terdistribusi normal), jika tidak, maka digunakan uji Wilcoxon dengan
nilai kemaknaan p < 0,05. Intervensi dilakukan dengan tujuan terjadinya perubahan perilaku. Metode
intervensi dapat dilihat pada matriks 1.
Aspek
intervensi
Strategi
promosi
kesehatan

Deskripsi Metode promosi kesehatan
Intervensi pada remaja dalam bentuk pendidikan kesehatan dilakukan melalui
ceramah tanya jawab, disertai dengan media informasi tentang pengelolaan
obesitas (panduan untuk melakukan latihan fisik dan pengaturan diet). Kegiatan
promosi kesehatan berbasis sekolah ini dilaksanakan di sekolah yang
melibatkan unsur kepala sekolah, guru-guru, dan juga orang tua remaja. Materi
ceramah diberikan oleh instruktur (ahli gizi, ahli penyakit dalam, dan tim UKS
sekolah). Kegiatan ini dilakukan dengan cara berbagi informasi, tips dan
pengalaman dalam pengelolaan obesitas, diskusi interaktif antara peserta dan
instruktur dalam pengelolaan obesitas. Hal ini telah dilakukan dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan perilaku peserta dalam pengelolaan obesitas.

Matriks 1. Strategi dan metode intervensi

HASIL
Berdasarkan pengolahan data diperoleh gambaran bahwa kategori kesadaran partisipan
melakukan latihan fisik dalam pengelolaan obesitas sebelum perlakuan sebagian besar adalah baik
(55,6%). Setelah perlakuan, kategori kesadaran partisipan meningkat kategori baiknya menjadi
86,1%. Begitu juga kategori kesadaran partisipan terkait pengaturan asupan makan, sebelum
perlakuan sebagian besar adalah baik (50%),setelah perlakuan, meningkat kategori baiknya yakni
83,3%.Kategori pengetahuan partisipan tentang latihan fisik dalam pengelolaan obesitas sebelum
perlakuan sebagian besar adalah baik (52,8%). Setelah perlakuan, kategori pengetahuan meningkat
kategori baiknya menjadi 61,1%. Begitu juga kategori pengetahuan partisipan terkait pengaturan
asupan makan, sebelum perlakuan sebagian besar adalah baik (75%),setelah perlakuan, meningkat
kategori baiknya menjadi 88,9%.
Selanjutnya, didapatkan kategori sikap partisipan melakukan latihan fisik dalam pengelolaan
obesitas sebelum perlakuan sebagian besar adalah netral (55,6%). Setelah perlakuan, kategori sikap
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partisipan sebagian besar meningkat menjadi positif, yakni 55,6%. Begitu juga kategori sikap
partisipan terkait pengaturan asupan makan, sebelum perlakuan kategori positif hanya 19,4%,setelah
perlakuan, meningkat kategori positifnya menjadi 36,1%. Gambaran kategori norma subjektif
partisipan terhadap pengelolaan obesitas melalui latihan fisik diketahui bahwa sebelum perlakuan
sebagian besar adalah baik (77,8%),setelah perlakuan, kategori baiknya menurun menjadi 63,9%.
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh kategori norma subjektif partisipan terkait pengaturan asupan
makanan, sebelum perlakuan sebagian besar adalah baik (63,9%),setelah perlakuan, sebagian besar
meningkat kategori baiknya menjadi 75%.
Berdasarkan pengolahan data juga didapatkan gambaran kategori efikasi diri partisipan
melakukan latihan fisik dalam pengelolaan obesitas, sebelum perlakuan, kategori baiknya hanya
30,6%, setelah perlakuan meningkat kategori baiknya menjadi 36,1%. Begitu juga kategoriefikasi diri
partisipan melakukan pengaturan asupan makanan dalam pengelolaan obesitas, sebelum perlakuan
kategori baiknya hanya 16,7%, setelah perlakuan meningkat menjadi 36,1%. Hasil yang tidak jauh
berbeda juga ditunjukkan oleh kategori intensi partisipan melakukan latihan fisik dalam pengelolaan
obesitas, sebelum perlakuan sebagian besar adalah cukup (94,4%),setelah perlakuan sebagian besar
berubah menjadi sebagian besar baik (86,1%). Kategori intensi partisipan melakukan pengaturan
asupan makanan dalam pengelolaan obesitas, sebelum perlakuan sebagian besar adalah baik
(86,1%),setelah perlakuan sebagian besar masih baik, namun ada sedikit penurunan menjadi 80,6%.
Selanjutnya, jika dilihat dari uji perbedaan hasil sebelum dan setelah diberikan perlakuan
berupa promosi kesehatan berbasis sekolah, diketahui bahwa, sebagian besar terjadi peningkatan
aspek perilaku remaja dalam pengelolaan obesitas (tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Uji Beda Variabel-Variabel Perilaku Melakukan Latihan Fisik dalam Pengelolaan Obesitas
Sebelum dan Sesudah Intervensi Promosi Kesehatan
Variabel

Observasi 1

Observasi 2

Median dan Min-Max

Median dan Min-Max

Kesadaran

70 (20 – 100)

90 (30 – 100)

0,003

Pengetahuan

70 (30 – 90)

80 (40 – 100)

0,006

60,6 (45,45 – 78,79)

66,6 (42,42 – 87,8)

0,050

72,2(33,3-88,89)

66,6 (33,3 – 88,89)

0,992

50 (25 – 83,33)

50 (19,44 – 75)

0,394

50 (29,17 – 62,5)

75 (37,5 – 100)

0,0005

Sikap
Norma subjektif
Efikasi diri
Intensi
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Tabel 2. Uji Beda Variabel-Variabel Perilaku Melakukan Pengaturan Asupan Makanan dalam
Pengelolaan Pengelolaan Obesitas Sebelum dan Sesudah Intervensi Promosi Kesehatan
Variabel

Kesadaran
Pengetahuan
Sikap
Norma subjektif
Efikasi diri
Intensi

Observasi 1

Observasi 2

Pvalue

Rerata dan sebaran data /

Rerata dan sebaran data /

Median dan Min-Max

Median dan Min-Max

65 (0 – 100)

90 (40 – 100)

0,001b

66,67 (33,3 – 91,67)

83,3(41,67 – 100)

0,001 b

58,5±9,1

61,02 ±10,89

0,247a

70,45 (18,18 – 90,91)

77,27 (31,82 – 95,45)

0,020 b

50,67 ± 14,22

53,53 ± 17,87

0,402 a

79,16 (45,83 – 100)

75 (16,67 – 100)

0,464 b

Ket:
a)
= dengan menggunakan uji paired sample t test
b)
= dengan menggunakan uji Wilcoxon

Hasil penelitian mendapatkan gambaran perbedaan variabel-variabel perilaku remaja
sebelum dan sesudah intervensi (Tabel 1 dan 2). Berdasarak uji Wilcoxon terhadap variabel-variabel
perilaku melakukan latihan fisik dalam pengelolaan obesitas, diketahui sebagian besar ada
perbedaan yang bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi. Variabel yang menunjukkan
perbedaan bermakna (p < 0,05) yaitu kesadaran, pengetahuan, sikap dan intensi, sementara norma
subjektif dan efikasi diri tidak menunjukkan perbedaan bermakna (p > 0,05). Selanjutnya,
berdasarkan uji beda variabel-variabel perilaku melakukan pengaturan asupan makanan dalam
pengelolaan obesitas, diketahui bahwa variabel yang menunjukkan perbedaan bermakna (p < 0,05)
yaitu kesadaran, pengetahuan, dan norma subjektif, sedangkan sikap, efikasi diri dan intensi tidak
menunjukkan perbedaan bermakna (p > 0,05).

PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan remaja yang mengalami obesitas.Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikatakan
oleh de Vries et al(2008)bahwa tujuan promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadarandan
pengetahuanseseorang.Penerapan model promosi kesehatan, terutama dengan menggunakan
bermacam-macam media dan metode sangat tepat dalam memengaruhi dan meningkatkan
kesadaran remaja.Peningkatan kesadaran merupakan modal dasar keberhasilan program
peningkatan status kesehatan remaja.Remaja yang menyadari pentingnya program kesehatanakan
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menerapkannya dengan sepenuh hati, tanpa paksaan, dan merasa bahwa program tersebut
merupakan hak dan kewajibannya. Kahn et al. (2002) dan de Vries et al. (2008) menyatakan bahwa
tujuan promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. MacKinnon et al.
(2010) juga telah membuktikan pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan remaja.
Intervensi promosi kesehatan yang dilakukan juga dapat mempengaruhi sikap remaja.Hasil
penelitian menunjukkan adanya perubahan sikap yang signifikan dalam hal aktivitas fisik.Dengan
diberikan promosi kesehatan, terjadi peningkatan penilaian mereka terhadap aspek latihan fisik.Hasil
yang berbeda terjadi untuk sikap dalam mengatur asupan makanan.Hasil penelitian menunjukkan
telah terjadi peingkatan rerata skor sikap, namun, belum menunjukkan pengaruh yang
signifikan.Sikap remaja masih banyak dalam kategori yang netral. Sikap ini akanberdampak pada
perilaku makan yang tidak sehat yang berpotensi menghambat pengelolaan obesitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi kesehatan telah menunjukkan hasil yang
baik untuk peningkatan norma subjektif dalam melakukan pengaturan asupan makanan. Peningkatan
norma subjektif ini tentunya merupakan sesuatu yang positif untuk pembentukan perilaku,
khususnya untuk mempraktekkan pengaturan asupan makanan dalam mengelola obesitas. Salah
satu determinan langsung dari intensi seseorang adalah norma subjektif yang berhubungan dengan
perilaku. Norma subjektif seseorang ditentukan oleh keyakinan normatif bahwa orang lain yang
dianggap penting oleh individu tersebut setuju atau tidak atas perilaku tertentu, yang akan
memengaruhi motivasi untuk patuh dengan orang lain tersebut (Achmat, 2010). Dalam penelitian ini,
orang lain tersebut adalah orang tua, teman sebaya dan guru. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa promosi kesehatan yang diberikan belum menunjukkan hasil yang baik untuk peningkatan
norma subjektif dalam melakukan latihan fisik. Hal ini mengindikasikan, masih rendahnya keyakinan
remaja, terutama orang tua dapat membantu atau mendukung mereka dalam melakukan latihan fisik
atau aktif secara fisik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi kesehatan belum cukup kuat untuk
meningkatkan efikasi diri. Disadari bahwa tidak mudah untuk mengubah atau mewujudkan efikasi
diri seseorang menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan banyak hal yang berperan dalam pembentukan
efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk mengorganisasikan
dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk mengelola situasi yang prospektif.
Efikasi diri bukan sekedar mengetahui yang seharusnya dilakukan. Untuk melaksanakan suatu kinerja
secara terampil, orang perlu memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan rasa percaya akan
kemampuan diri untuk menggunakan keterampilan tersebut. Bandura cit. Syahrul (2011)
menyatakan bahwa individu yang memilikiefikasi diri tinggi akan lebih berhasil dalammenyelesaikan
tugasnya daripadamereka yang memiliki efikasi diri rendah.
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Dalam pengelolaan obesitas, beberapa hal yang harus secara tepat dan konsisten dilakukan
dalam jangka waktu yang relatif lama adalah kegiatan latihan fisik, kesiapan dan ketersediaan
makanan, mengolah makanan sesuai diet, serta kemampuan manajemen waktu. Selain itu, juga
kemampuan dalam mensiasati adanya hambatan personal maupun lingkungan dalam mewujudkan
perilaku sehat. Terkait dengan penerapan perilaku dalam jangka waktu yang lama, sampai akhirnya
menjadi kebiasaan, keyakinan efikasi juga turut menentukan besarnya usaha yang harus dilakukan
dan lamanya orang dapat bertahan dalam menghadapi kegagalan dan kesulitan. Keyakinan yang kuat
tentang self-efficacy dapat memperkuat daya tahan orang apabila menghadapi situasi yang sulit. Di
samping itu, keyakinan efikasi memengaruhi pikiran dan perasaan orang. Orang yang memandang
dirinya tidak memiliki efikasi dalam menghadapi berbagai tuntutan lingkungan, cenderung
membesar-besarkan defisiensi pribadinya, menjadi mudah patah semangat dan menyerah apabila
menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang yang memiliki keyakinan kuat bahwa memiliki efikasi,
meskipun mereka mungkin akan turun semangatnya untuk sementara apabila mengalami kegagalan,
tetapi cenderung akan tetap memikirkan tugas yang sedang dihadapinya tersebut dan akan
memperbesar usahanya apabila kinerjanya hampir mencapai tujuan. Dalam perjuangan yang
membutuhkan daya tahan, keyakinan akanself-efficacy sangat berperan. Hasil penelitian lain
membuktikan adanya pengaruh promosi kesehatan terhadap efikasi diri. Pada saat ini efikasi diri
telah dikutip sebagai variabel yang diidentifikasi memengaruhi berbagai perubahan perilaku serta
konsumsi buah dan sayuran pada orang dewasa (Baranowski et al., 1999). Efikasi diri juga dilaporkan
menjadi prediktor kuat secara konsisten untuk menjadikan seseorang aktif secara fisik (Sherwood
dan Jeffery, 2000).
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui promosi kesehatancukup kuat untuk meningkatkan
intensi remaja dalam melakukan aktivitas fisik, yang merupakan prediktor terbaik dari perilaku. Jika
ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik untuk meramalkannya adalah
mengetahui intensinya. Ajzen (2005) mendefinisikan intensi sebagai posisi subjek pada dimensi
kemungkinan subjektif yang menyertai relasi antara dirinya dan suatu aksi. Intensi ditentukan oleh
sikap, norma subjektif serta atribut perilaku lainnya. Intensi merupakan niat untuk mencoba
menampilkan suatu perilaku yang pasti, merupakan penyebab terdekat terjadinya perilaku yang
nampak. Intensi mengatur perilaku hingga pada waktu dan kesempatan yang tepat akan
mengubahnya menjadi suatu tindakan.

SIMPULAN
Intervensi promosi kesehatan berbasis sekolah efektif untuk meningkatkan kesadaran,
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pengetahuan, sikap dan intensi, begitu juga untuk norma subjektif dan efikasi diri, namun belum
cukup kuat pengaruhnya. Selanjutnya, promosi kesehatan berbasis sekolah juga sangat efektif untuk
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan norma subjektif dalam melakukan pengaturan asupan
makanan.

REKOMENDASI
Direkomendasikan untuk menerapkan promosi kesehatan secara rutin dan teratur yang
sudah terbukti dapat meningkatkan perilaku remaja dalam pengelolaan obesitas, baik dalam
melakukan latihan fisik maupun pengelolaan asupan makanan. Untuk lebih efektif dan efisiennya
implementasi promosi kesehatan, direkomendasikan untuk meningkatkan komponen faktor
lingkungan sekolah, antara lain mengoptimalisasi penyediaan sarana-prasarana (khususnya untuk
upaya promotif, seperti sarana olahraga serta penyediaan dan informasi tentang makanan sehat di
kantin sekolah).
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PROMOSI GIZI SEIMBANG PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR
MELALUI PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TEMPEL
St. Hadidjah1, Hasimah2, Nurahmi3
1,2,3
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Email: sittihadidjah@yahoo.com

ABSTRAK
Anak-anak merupakan komunitas sekolah dasar yang menjadi generasi harapan
bangsa. Mereka adalah sosok penerus bangsa. Jika kualitas hidup mereka sekarang ini sangat
buruk maka kemungkinan besar 20 sampai 30 tahun ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa
yang terbelakang. Salah satu indikator penentu kualitas hidup adalah kualitas gizi anak-anak.
Makin bagus kualitas gizi mereka, maka hidupnya juga semakin berkualitas. Kualitas gizi
ditentukan oleh asupan makanan. Permasalahannya adalah bagaimana anak-anak dapat
mengenal dan menentukan bahwa makanan itu memiliki kandungan gizi yang baik untuk
kesehatan? Menjawab permasalahan ini, tim kegiatan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan Road Show di 24 kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan dengan mengambil 1 sekolah dasar untuk setiap kabupaten. Tujuan kegiatan ini
adalah memudahkan anak dapat mengenal dan menentukan berbagai jenis makanan yang
bergizi.
Dalam kegiatan ini, tim menggunakan strategi pengajaran (promosi) gizi seimbang
melalui bermain dan belajar (role playing) dengan menggunakan “media gambar tempel”.
Selama proses pengajaran, tim pengamat menemukan bahwa anak-anak sangat senang dan
bersuka cita selama mengikuti pengajaran gizi seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa pesan
yang disampaikan ke anak-anak dapat tercapai dengan sangat baik. Oleh karena itu tim
berkesimpulan bahwa pengajaran (promosi) gizi seimbang terhadap anak-anak sekolah dasar
sangat efektif apabila dilakukan dengan strategi belajar sambil bermain dengan menggunakan
media gambar tempel. Untuk itu tim sangat merekomendasikan bahwa strategi ini dapat
dijadikan sebagai standar kegiatan pengajaran dalam mempromosi gizi seimbang khususnya
dan kesehatan pada umumnya kepada anak-anak usia sekolah dasar.
Kata Kunci: gambar tempel, gizi seimbang, road show, dan role playing

LATAR BELAKANG
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan bangsa itu sendiri
dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. Bukti
empiris telah menunjukkan bahwa SDM yang berkualitas ditentukan status gizi yang baik dan
konsumsi pangan sehat. Makin berkualitas gizi suatu masyarakat, maka kehidupan mereka semakin
sejahtera. Selain itu, kualitas gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tercapainya
kesejahteraan masyarakat, maka salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah gizi masayarakat.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkkan bahwa Indonesia bermasalah dengan
kekurangan gizi. Kecenderungan persentase prevalensi anak balita kurus (wasting) dan pendek
(stunting) pada tahun 2007, 2010 dan 2013 diperlihatkan pada tabel-1 berikut.
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Tabel 1. Persentese Prevalensi wasting dan stunting anak Balita di Indonesia
Tahun
2007
2010
2013

Persentase Balita Kurus
13,6
13,3
12,1

Persentase Balita Pendek
36,8
35,6
37,2

Meski terlihat ada penurunan angka prevalensi kurus dan pendek anak balita, tetapi angka
12,1% dan 37,2% mesih terlalu jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh WHO yaitu 5,0% untuk
prevalensi kurus dan 10,0% untuk prevalensi tinggi badan. Besarnya persentase prevalensi kurus dan
pendek balita mengindikasikan bahwa banyak anak usia balita mengalami kekurangan gizi atau gizi
tidak seimbang. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik saja melainkan bias
berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. Bahkan dua puluh tahun kemudian, anak-anak yang
mengalami gizi buruk tersebut akan mudah terkena gangguan penyakit seperti jantung, diabetes, dan
lain sebagainya (Nirmala, R. 2017). Banyaknya anak-anak yang kekurangan gizi atau mengalami gizi
tak seimbang disebabkan “kekurang-fahaman orang tua dan masyarakat tentang penyiapan asupan
makanan yang memiliki gizi seimbang bagi anak-anaknya”.
Mengatasi kekurang fahaman masyarakat tentang gizi seimbang, maka Menteri Kesehatan
RI meneribit buku Pedoman Gizi Seimbang yang tertuang dalam Permen No.41 Tahun 2014. Dalam
Pasal-1 dijelaskan bahwa pedoman gizi seimbang bertujuan untuk memberikan panduan konsumsi
makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan,
periaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara tertaur dalam rangka
mempertahankan berat badan normal. Buku pedoman ini sangat penting untuk diketahui oleh
masyarakat, karena buku pedoman tersebut berisi piramida gizi seimbang yaitu proporsi jenis
makanan yang dapat dikonsumsi anak-anak menurut kadar keseimbangan gizi. Oleh karena itu, isi
dari buku pedoman gizi seimbang ini harus disebarluaskan kepada masyarakat agar mereka memiliki
pengetahuan tentang gizi seimbang sebagaimana dikemukakan pada pasal 5 bahwa penyebaran
pedoman gizi seimbang dapat dilakukan melalui lima cara. Salah satunya adalah melalui pendidikan
dan latihan.
Tim Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan
pendidikan berupa pengajaran pada usia sekolah dasar di 24 sekolah dasar pada setiap
kabupaten/kota. Tujuannya adalah memberi pengetahuan tentang gizi seimbang pada anak usia
sekolah dasar. Pemilihan anak usia sekolah dasar didasarkan pada pertimbangan bahwa selama 3-6
jam bahkan lebih anak-anak berada di sekolah. Pada jam istrahat di sekolah, mereka “jajan”. Oleh
karena itu perlu bagi mereka untuk mengetahui makanan bergizi seimbang sehingga mereka tidak
salah dalam memilih jajanan yang akan berakibat gizi buruk. Dalam road show tersebut, tim
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menerapkan strategi pengajaran role-playing dengan media gambar tempel. Strategi ini sangat sesuai
dengan karakteristik anak-anak yang suka bermain, sehingga nilai-nilai promosi yang akan
disampaikan ke anak dapat tercapai.

TUJUAN
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengajaran (pendidikan) pada anak usia sekolah dasar adalah
“agar pesan-pesan yang berkaitan dengan gizi seimbang, khususnya pengenalan dan pemahaman
keanekaragaman bahan makanan yang bergizi dapat diketahui oleh anak-anak sehingga, kelak
mereka dapat memilih makanan sesuai kadar gizi yang proporsional (seimbang).

METODE/STRATEGI
Metode yang digunakan dalam kegiatan promosi gizi seimbang pada usia sekolah dasar
adalah “Pengajaran Role Playing dengan Media Tempel”. Dalam strategi ini ada dua hal yang saling
berkaitan yaitu “Pengajaran Role Playing”. Menurut Arends, (2014) menyatakan bahwa role playing
adalah sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan
sejumlah personal. Sedangkan, pengajaran role playing adalah pengajaran yang melibatkan siswa
dalam suatu kegiatan yang bermain atau kegiatan yang menyenangkan. Oleh karena itu, pengajaran
role playing harus dibantu dengan alat peraga atau media. Dalam kegiatan pengajaran gizi seimbang
ini, pengajaran yang digunakan adalah pengajaran role playing dengan media gambar tempel.
Tahapan yang digunakan dalam pengajaran role-palying dengan media gambar tempel
adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2. Tahapan pengajaran Role-Playing dengan Gambar Tempel
Tahap/
Kegiatan

Orientasi

Inti

Kegiatan Oleh Pengajar
Pengajar mengatur duduk anak setengah lingkaran,
kemudian member salam, lalu berdoa
Pengajar menyuruh anak berdiri melingkar, lalu bernyanyi
dengan judul “Aku Suka Sayur” (Versi Dora Emon)
Lalu anak-anak disuruh duduk. Pengajar menjelaskan tentang
Gizi Seimbang
Pengajar membagi anak menjadi 3 kelompok dan setip
kelompok menunjuk ketua serta memberikan nama dari
kelompoknya
Pengajar membagi gambar/foto berbagai bahan makanan
yang terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat
(beras, sagu, roti, mie dll), protein (tempe, tahu, susu, ikan,
daging dll), lemak, dn mineral dan menginstruksi untuk
mendiskusikan dalam kelompok untuk memilah yang mana
dari bahan-bahan makanan tersebut yang masuk dalam Zat
Tenaga, Zat Pengatur dan Zat Pembangun
Pengajar berkeliling memperhatikan kegiatan anak.

Evaluasi

Pengajar meminta kepada salah satu kelompok yang telah
selesai berdiskusi untuk menempel/ menggantung pada
media dinding tempel pada kolom identitas kandungan
zatnya.
Pengajar meminta semua kelompok untuk memperhatikan
kembali hasil kerja kelompok yang telah menempel dan
memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk melihat
apakah ada dari hasil tempelan kelompok yang salah
peletakannya berdasarkan jenis zat gizinya dan selanjutnya
untuk kelompok berikutnya.
Pengajar, menanyakan kembali jenis bahan makanan apa
saja yang ada di zat pembangun, zat pengatur dan zat Tenaga
dengan menggunakan media gambar tempel
Diakhir pengajaran, pengajar menjelaskan makna gizi
seimbang dengan menggunakan media kertas Informasi
Pengajar bernyanyi lagu “Aku Suka Sayur (versi doraemon)
Pengajar menyuruh anak-anak berdoa sebagai pengajarn
telah selesai

Kegiatan Oleh Anak
Melakukan instruksi pengajar
Anak-anak bernyanyi
Anak-anak duduk sambil
mendengar penjelasan pengajar.
Anak-anak membentuk 3
kelompok

Anak-anak menerima gambar/foto
makanan dan memulai melakukan
aktivitas berdiskusi .

Anak-anak asyik berdiskusi tentang
gambar makanan
Anak menggantung/menempel
gambar tersebut sesuai kotak
informasi pada media dinding
tempel
Anak-anak melakukukan koreksi
atau pembenaran terhadap hasil
tempelan kelompok lain.

Anak-anak menjawab dengan cara
mengacungkan tangan
Anak-anak memperhatikan dengan
seksama
Lalu diikuti oleh anak-anak
Anak-anak berdoa

HASIL
Meskipun kegiatan ini bukanlah suatu hasil penelitian yang telah direncanakan secara
matang, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ini tim telah melakukan pengamatan (observasi)
secara langsung terhadap pelaksanaan penerapan “pengajaran role playing dengan media gambar
tempel. Hasil observasi yang diobservasi terkait dengan aspek: (1) kesiapan, (2) kesungguhan, dan (3)
keceriaan. Ada empat kategori dalam penilaian observasi yaitu sangat puas, puas, cukup puas dan
tidak puas terhadap metode pengajaran yang diterapkan.
Adapun hasil observasi pada pelaksanaan kegiatan promosi/pengajaran tentang gizi
seimbang di SDN 172 Kabupaten Enrekang ditunjukkan pada pada tabel-3 berikut ini.
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Tabel 3. Hasil observasi pelaksanaan pengajaran Role Playing dengan gambar temple
Aspek Yang
di Observasi
Kesiapan Siswa
Kesungguhan
Keceriaan

Observer 1
(Tim)
Sangat puas
Sangat Puas
Sangat Puas

Observer 2
(Guru)
Puas
Puas
Sangat Puas

Observer 3
(Staf Dinkes Kab)
Sangat Puas
Puas
Sangat Puas

PEMBAHASAN
Terlihat dari tabel-3 di atas bahwa secara umum, pelaksanaan kegiatan pengajaran role
playing dengan gambar tempel, “sangat memuaskan”. Hal ini secara nyata terlihat dari foto kegiatan
pada saat pengajaran berlangsung seperti gambar-1 berikut ini.

Gambar-1 Proses pengajaran Role-Playing dengan media gambar tempel
Akan tetapi, khusus pada aspek kesungguhan masih tergolong “puas”. Menurut tim bahwa
hal tersebut mungkin saja terjadi, karena metode ini “baru bagi anak-anak”, sehingga terlihat masih
ada beberapa yang belum bersungguh-sungguh untuk mengikuti. Namun demikian, pada akhirnya
dipertengahan kegiatan secara keseluruhan mereka dapat sudah mengikuti metode mengajar yang
diterapkan oleh tim Promosi Kesehatan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan, hasil wawancara
singkat ada anak yang masih menginginkan kegiatan ini berlangsung.
SIMPULAN
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Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengajaran
“Role-Playing dengan media gambar tempel” memberikan kontribusi terhadap pencapaian promosi
gizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah dasar.

REKOMENDASI
Hasil yang dicapai pada kegiatan promosi gizi seimbang pada anak usia sekolah dasar
memberikan justifikasi terhadap “pengajaran role-playing dengan media gambar tempel”. Oleh
karena itu, tim merekomendasikan bahwa “pengajaran role-playing dengan media gambar tempel”
dapat dikaji ulang melaui riset untuk penyempurnaannya, sehingga pengajaran ini dapat dijadikan
rujukan dalam mempromosikan nilai kesehatan lainnya, dengan berbagai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim (2015), Pedoman Gizi Seimbang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesis, Jakarta.
Arends, I (2008) Learning to Teach, Edisi (Belajar untuk Mengajar) ke tujuh Pustaka Pelajar, Jogyakarta.
Nirmala, R (2017), Anak-anak Indonesia masih dibayangi gizi buruk, https://beritagar.id/artikel/berita.
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DETERMINAN FAKTOR PERSONAL DAN SOSIAL DALAM NIAT BERPERILAKU SEKSUAL DI
KALANGAN REMAJA SMA BERDASARKAN THEORYOF PLANNED BEHAVIOR
Mohammad Zainal Fatah
Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Airlangga Surabaya
Email: mzfatah16@yahoo.com
ABSTRAK
Pengetahuan terkait kesehatan perilaku seksual sangat penting untuk
remaja. Remaja mengalami masa perkembangan yang dinamik baik dalam aspek
biologi mapun psikologi. Faktor personal dan sosial yang mempengaruhi niat perlu
dilakukan secara menyeluruh pada remaja. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis pengaruh faktor personal dan sosial terhadap niat dalam
berperilaku seksual di SMA Negeri I Pamekasan.
Penelitian ini menggunakan cross-sectional survey design. 262 dari 820 siswa
sekolah menengah atas telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Tehnik sampling
yang telah digunakan adalah simple random sampling. Kuesioner telah dikembangkan
berdasarkan belief attitude intention dan behavior theory. Test validitas dan
reliabilitas telah dicapai pada tingkat yang baik. Structural Equation Model digunakan
untuk melakukan analisis data.
Niat untuk melakukan perilaku seksual secara signifikan dipengaruhi oleh
faktor personal (SE: .026 CR: 4.955 p: 0.000). Sedangkan, niat untuk melakukan
perilaku seksual tidak dipengaruhi oleh faktor sosial (SE: .029 CR: .587 p: 0,557).
Faktor personal dalam niat berperilaku seksual secara signifikan dipengaruhi oleh
faktor sosial (SE: .035, CR: 29,564p: 0.000).
Faktor personal mempengaruhi terhadap niat dalam berperilaku seksual
remaja Sedangkan, faktor sosial tidak mempengaruhi secara langsung terhadap niat
dalam berperilaku seksual di kalangan remaja. Namun faktor personal dalam niat
untuk berperilaku seksual dipengaruhi oleh faktor sosial. Jadi niat berperilaku
(seksual) dipengaruhi oleh faktor personal yang kuat dalam berperilaku.
Keywords: Perilaku seksual, niat, faktor personal dan sosial, TPB

LATAR BELAKANG
Upaya membangun manusia seutuhnya harus dimulai sedini mungkin, yakni sejak manusia
itu masih berada di dalam lingkungan. Kehamilan yang sehat mempunyai kesempatan yang lebih
besar untuk menghasilkan bayi yang sehat dan berkembang secara optimal, dan dalam kehidupannya
diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Depkes R.I. 1983).
Hasil studi kasus yang dilakukan Pusat Informasi dan Pelayanan Remaja (PILAR) PKBI Jawa
tengah pada bulan Oktober (2002) terhadap 1.000 responden di Semarang menunjukan, ketika
mereka melakukan aktivitas pacaran, sebanyak 7,06 % atau 76 responden mengaku pernah
melakukan intercouse (hubungan kelamin), 25 atau 25,00 % atau 250 responden melakukan petting
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(meraba payudara dan alat kelamin). Aktivitas lainnya, mencium leher 361 responden atau 36,01 %,
mencium bibir 609 responden atau 60,09 %, mencium pipi, kening 846 responden, 84,06 %,
berpegangan tangan 933 responden, 93,03 % dan ngobrol 1.000 (Riza, 2003).
Konsekuensi yang dihadapi remaja akibat dari aktivitas seksual pranikah tersebut antara lain
kehamilan yang tidak dinginkan, menderita penyakit menular seksual (PMS), kekerasan seksual, serta
masalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. Masalah perilaku seksual
pranikah juga memungkinkan menyebabkan terinfeksiHuman Immune Defeciency Virus/Acquirea
Immune Defeciency Syndrome (HIV/AIDS) artinya kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya
kekebalan tubuh yang sifatnya diperoleh (bukan bawaan) (Depkes R.I. 2008).
Remaja yang dulu terjaga secara kuat dalam sistem keluarga, adatbudaya serta nilai-nilai
tradisional yang ada, telahmengalami pengikisan yang disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi
yang cepat. Hal ini diikuti pula olehadanya revolusi media yang terbuka bagi keragamangaya hidup.
Hal tersebutmengakibatkan peningkatan kerentanan bagi remaja terhadap kemungkinan berbagai
macam penyakit, terutama yang berhubungandengan perilaku seksual (Daradjat, 1979).
Hurlock dalam Haditono (1998) memberi batasan masa remaja berdasarkan usia kronologis,
yaitu antara 11 hingga 18 tahun. Usia remaja dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) remaja awal
antara 11 hingga 13 tahun, 2) remaja pertengahan antara 14 hingga16 tahun, dan 3) remaja akhir
antara 17 sampai 19 tahun. Sedangkan Haditono (1997) membagi tumbuh kembang remaja
dibedakan menjadi masa remaja awal adalah 10 – 13 tahun, masa remaja tengah, 14 – 16 tahun dan
masa remaja akhir, 17 – 19 tahun. Sedangkan Haditono (1997) membagi tumbuh kembang remaja
dibedakan menjadi masa remaja awal adalah 10 – 13 tahun, masa remaja tengah, 14 – 16 tahun dan
masa remaja akhir, 17 – 19 tahun.
Remaja memiliki dua nilai yaitu nilai harapan (idelisme) dan kemampuan. Apabila kedua nilai
tersebut tidak ada keseimbangan maka akan muncul bentuk-bentuk frustasi. Macam-macam frustasi
ini pada gilirannya akan merangsang generasi muda untuk melakukan tindakan yang abnormal
(menyimpang) (Smet, 1984).
Usia remaja seringkali menjadi objek, yang selalu kekurangan atas informasi dasar mengenai
perilaku seksual, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau serta terjamin
kerahasiaannya. Banyak diantara remaja yang masih merasa malu untuk membicarakan
permasalahan perilaku seksual kepada orang tuanya, atau kepada orang dewasa lainnya, dengan
siapa mereka dan dimana membicarakan permasalahan tersebut (Depkes R.I. 2008).
Niat berperilaku seksual tergantung pada kondisi kapasitas untuk membangkitkan dalam
pengetahuan personal (Ryu et al. 2003, Garbutt et. al. 2008, Lam dan Lambermont, (2010) bahwa
perilaku sebagai penerapan dari pengetahuan pada unsur mendapatkan kebutuhan untuk
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mengekspos pengetahuan dan informasi mereka dan ini muncul secara spontan pada sebagian
personal.
Proses kesediaan berperilaku menjadi ada karena motivasi, hal ini sesuai dengan pendapat
winardi (2007) bahwa proses motivasi diawali dengan tumbuhnya/adanya kemauan atau kesediaan,
adanya kebutuhan serta munculnya suatau harapan. Motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya adalah hadiah, pengakuan dari sosial, prestasi termasuk coba-coba.
Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kognitif, sosial dan perilaku kompetensi dapat
menjadi faktor protektif terhadap niat berperilaku seksual.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap
terjadinya perilaku seksual adalah faktor personal dan sosial. Terpapar dari teori Bloom, bahwa faktor
perilaku sangat terkait dengan faktor personal dan sosial ini menjadi faktor yang sangat penting
dalam berperilaku (Taylor S. 1986). Menurut House (2010) kompetensi kognitif, sosial dan perilaku
kompetensi dapat menjadi faktor protektif terhadap niat berperilaku seksual.

TUJUAN
Menganalisis determinan faktor personal dan sosial yang mempengaruhi niat dalam
berperilaku seksual di kalangan remaja.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, adalah penelitian dengan
pengumpulan

data

dengan

menggunakan

kuesioner

yang

disebarkan

ke

sekelompok

orang/responden. Respons yang diberikan memungkinkan peneliti menarik kesimpulan mengenai
keseluruhan kategori. Berdasarkan dari dimensi waktu, maka penelitian ini menggunakan desain
cross-sectional

Hasil
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.

Faktor personal berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku seksual, hal ini ditunjukkan
dari nilai SE: .026CR: 4.955, dan p: 0,000

2.

Faktor sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat berperilaku seksual, hal ini
ditunjukkan dari nilai SE: .029CR: .587dan p: .557.

3.

Faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap faktor personal dalam mempengaruhi niat
berperilaku seksual, hal ini ditunjukan dari nilai S.E .035CR. 29.564 dan p: 0,000.
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Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Kelas/Pendidikan
Karakterisik Responden
Umur
- 18 tahun
- 17 tahun
- 16 tahun
- 15 tahun

n

%

39
62
116
45

14,8
23,7
44,3
17,2

Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan

142
120

54,2
45,8

Pendidikan/Kelas
- Kelas X
- Kelas XI
- Kelas XII

95
87
80

36,3
33,2
30,5

Tabel 2. Pengujian hubungan antar variabel dan penerimaan hipotesis (Output Regression Weight)
Hubungan antar variable

Koefisien
estimate

Standart Error
(STERR)

T dalam
PLS/C.R.

Penerimaan
Hipotesis

Personal  Sosial

1.049

.035

29.564

***

Niat  Personal

.127

.026

4.955

***

Niat  Sosial

.017

.029

.587

***

Persepsi  Personal

1.000

N.Subj  Personal

1.154

.015

78.991

***

Sikap  Personal

.922

.013

73.315

***

Pengetahuan  Personal

.438

.012

36.073

***

.557

Niat 1  Niat

1.000

Niat 2  Niat

3.049

.188

16.177

***

Niat 3  Niat

1.674

.087

19.157

***

Niat 4  Niat

1.233

.042

29.122

***

Tekanan  Sosial

1.000

Informasi  Sosial

.983

.043

23.064

***

Norma Terjadi  Sosial

.966

.041

23.575

***

PEMBAHASAN
Faktor personal dikaitkan dengan teori perilaku yang menjelaskan bahwa personal bersifat
value (Kotler, 2006) maka secara implisit dapat dijelaskan bahwa personal yang dipersepsikan akan
bergantung pada kemampuan produk yang memuaskan kubutuhan dan keinginannya.
Karakteristik dan budaya masyarakat Pamekasan Madura adalah mengutamakan aspek yang
berkaitan dengan integrasi sosial. Masyarakat senang untuk berkumpul bersama keluarga,
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mengambil peran dan membentuk mekanisme untuk mengunjungi, menjaga dan berkumpul dengan
keluarga. Ini sudah menjadi komitmen masyarakat setempat.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak personal dalam masyarakat yang memilih sekolah yang
bernuansa terkenal adalah untuk mengakomodir faktor personal.
Seperti yang tertera pada Alqur’an Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, Hai orang-orang yang
beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Hasan, 2006).
Theory of planned behavior berasal dari theory of reasoned of action dari Ajzen and Fishbein
(1975) yang mengasumsikan bahwa hampir semua perilaku sosial manusia dikendalikan oleh
keinginannya, sehingga perilakunya dapat diprediksi oleh niatnya. Sebagai penyempurnaan terhadap
teori tersebut maka ditambahkan perceived behavior control untuk menjawab situasi bahwa personal
tidak dapat sepenuhnya mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan keinginannya.
Idealnya adalah kemampuan personal mengendalikan perilakunya dalam situasional,
tentunya merupakan salah satu determinan penting yang sangat mendasari apakah personal akan
memutuskan untuk memanfaatkan situasional atau tidak.
Seperti yang tertera pada Alqur’an Surat Al-Isra’ ayat 32 yang artinya, janganlah kamu
mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
(Hasan, 2006).

SIMPULAN
1. Faktor personal yang meliputi pengetahuan, sikap terhadap perilaku(attitude toward behavior),
norma subjektif (subjective norm), persepsi pengendalian perilaku (perceived behavioral control)
merupakan determinan dalamniat dalam berperilaku seksual di kalangan remaja.
2. Faktor sosial yang meliputi tekanan kelompok (peer pressure), informasi, norma yang terjadi
(actual norm) merupakan determinan dalamfaktor personal dalam berniat perilaku seksual di
kalangan remaja.
3. Faktor sosial yang meliputi tekanan kelompok (peer pressure), informasi, norma yang terjadi
(actual norm) bukan determinan secara langsung terhadap niat dalam berperilaku seksual di
kalangan remaja, namun melalui faktor personal, sehingga niat seseorang berperilaku seksual
akan semakin besar jika faktor sosial ikut berpengaruh, dibandingkan hanya faktor personal saja.

REKOMENDASI

447

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

1. Perlu informasi dari sumber yang benar dan jelas utamanya dari faktor sosial agar faktor personal
dapat meningkatkan personal terhadap niat dalam berperilaku seksual di kalangan remaja SMA
Negeri I Pamekasan.
2. Faktor personal (sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian perilaku)
tidak perlu diabaikan, karena variabel tersebut mempunyai peran positif terhadap niat dalam
berperilaku seksual di kalangan remaja SMA Negeri I Pamekasan.
3. Bagi praktisi di bidang kesehatan perlu memperhatikan faktor personal dan sosial karena faktor
tersebut saling terkait terhadap niat dalam berperilaku seksual di kalangan remaja yang tidak
benar.
4. Bagi pengambil kebijakan di lingkungan sekolah dan kesehatan perlu adanya kegiatan baik di
lingkungan sekolah dan masyarakat dengan program penyuluhan kesehatan sebagai langkah
preventif terhadap niat dalam berperilaku seksual.
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PROMOSI KESEHATAN SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH UMUM
KOTA BARABAI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017
Yuseran
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cahaya Bangsa Banjarmasin
Email: yuseran8@gmail.com
ABSTRAK
Unit kesehatan sekolah (UKS) merupakan merupakan perpanjangan tangan dari
kegiatan promosi kesehatan. Usaha sekolah bertujuan untuk memelihara, meningkatkan dan
memampukan kesehatan anak, guru UKS dan masyarakat sekitar sekolah. Saat ini kegiatan
UKS di Kota Barabai masih belum terlaksana sesuai dengan fungsinya. Beberapa sekolah yang
ada di Kota Barabai masih belum mampu mengembangkannya. Pemahaman terhadap
program UKS masih belum dipahami dengan baik oleh tim pelaksana sekolah. Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan UKS di sekolah menengah umum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek
penelitian adalah stakeholder UKS dengan purposif. Pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, studi dokumen dan observasi.
Pelaksanaan UKS masih belum terlaksana dengan baik yang terlihat dari tidak
adanya program yang dibuat dan dilaksanakan. Hal tersebut karena kemampuan guru UKS
tidak mengetahui program UKS sebenarnya, dukungan pendanaan dari sekolah yang minim
serta motivasi guru UKS dalam melaksanakannya turut mempengaruhinya. Kegiatan UKS
hanya sebatas kegiatan rutin tahunan serta hanya kegiatan pelayanan UKS yang terlaksana
dari TRIAS UKS.
Perlunya Sosialisasi mengenai program UKS dengan merangkul kerjasama dengan
Instansi terkait dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.
Kata Kunci: pemahaman, motivasi, usaha kesehatan sekolah, sekolah menengah umum

PENDAHULUAN
Sekolah menempati kedudukan strategis dalam upaya promosi kesehatan karena sebagian besar
anak-anak usia 5-19 tahun terpajan dengan lembaga pendidikan dalam jangka waktu yang cukup
lama.1 Berdasarkan data Pendidikan Nasional tahun 2009/2010 persentase anak usia 7-12 tahun yang
sekolah dijenjang SD/MI mencapai 98,3%. Beberapa permasalahan atau resiko terhadap anak banyak
ditemukan dalam beberapa penelitian seperti warung sekolah yang belum memenuhi syarat, sanitasi
lingkungan yang tidak memadai dan masalah kebersihan siswa.2.3 UKS merupakan sebagai sarana
penting dalam meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah, orangtua dan masyarakat lingkungan
sekolah melalui upaya promotif, preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif.4.5.6
Namun beberapa kendala banyak ditemukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan UKS
diantaranya pembinaan dari tim pembina yang belum maksimal, kegiatan sebatas pelayanan
kesehatan dan lain sebagainya.7.8.3
Saat ini kegiatan UKS di Kota Barabai Provinsi Kalimantan Selatan masih belum terlaksana sesuai
dengan fungsinya. Beberapa sekolah yang ada di Kota Barabai masih belum mampu
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mengembangkannya. Pemahaman terhadap program UKS masih belum dipahami dengan baik oleh
tim pelaksana sekolah.
Fenomena tersebut menarik perhatian bagi peneliti, maka untuk mengungkap fenomena
tersebut digunakan salah satu teori bahwa produktifitas dipengaruhi oleh motivasi dan
kemampuan.9.10.11

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus.13 Tipe diskriptif
desain kasus tunggal terjalin (unit multi analisis), jenis struktur laporan analitis-linear.14 Subjek
penelitian dilakukan secara purposive. Informan sekolah dasar berprestasi : 1 kepala sekolah, 1 guru
UKS, 2 guru Pengumpulan data primer (wawancara mendalam, observasi, dokumentasi). Instrumen
penelitian: pedoman wawancara dan pedoman observasi. Trustworthiness data dilakukan dengan
Credibilty (Triangulation, Peer debriefing, Member checking), Transferability, dan Dependabilty.14
Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data (on going analysis). Proses analisis
data meliputi: reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.15

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran pelaksanaan UKS di sekolah
Pelaksanaan UKS di tingkat sekolah hanya sebatas pelayanan berobat (pelayanan
kesehatan), tidak melaksanakan maksimal kegiatan pokok UKS lainnya yaitu Pendidikan Kesehatan
dan Lingkungan sehat, hal ini disebabkan karena guru UKS belum memahami program UKS yang
seharusnya sehingga mengakibatkan kegiatan UKS setiap tahun hampir sama dengan tahun
sebelumnya. Guru UKS juga belum maksimal melakukan perencanaan program UKS.
“selama ini saya sudah 10 tahun mengabdi belum memahami program UKS yang
sebenarnya” (G-1)
Hasil temuan ini mengkonfirmasi dari beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya bahwa
perencanaan belum maksimal dilaksanakan, program hanya mengikuti atau disamakan seperti
tahun-tahun sebelumnya.8.16 Beberapa teori dan penelitian menyarankan agar perencanaan program
UKS sebaiknya mengikuti tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan dan melakukan analisis
kebutuhan.

1.12.17.18

Fase perencanaan merupakan proses dari sistem manajemen yang penting,

karena jika suatu perencanaan kurang maksimal maka berdampak pada pelaksanaan dan tujuan tidak
tercapai maksimal.19 Analisis kebutuhan merupakan tahap pertama dalam perencanaan, sehingga
didapat gambaran masalah kesehatan yang komprehensif di masyarakat dengan melihat karakteristik
dan kebutuhan masyarakat sebagai petunjuk singkat untuk merencanakan intervensi kesehatan yang
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efektif dan efisien.20 Teori PRECEDE-PROCEED dapat dijadikan sebagai salah satu acuan teori dalam
perencanaan program UKS yang komprehensif.21
Penelitian sebelumnya yang menunjukkan kurangnya pemahaman dalam memahami HPS.10
Pentingnya stakeholder dalam memahami HPS dalam penyelenggaraan UKS telah dijelaskan dalam
beberapa penelitian.10.12.37 Kemampuan seseorang dalam memahami dipengaruhi oleh pengetahuan
yang dapat diperoleh dari sumber informasi yang dijadikan sebagai pedoman.22
Penelitian sebelumnya yang menunjukkan kurangnya pemahaman dalam memahami HPS10.
Pelaksana UKS sebaiknya tahu pada fungsi dan tugas dari pelaksana UKS agar pelaksanaan UKS dapat
lebih terarah dan dapat meningkatkan hasil dari pelaksanaan UKS itu sendiri. Pemahaman
penyelenggara upaya kesehatan di sekolah merupakan dasar dari keberhasilan program upaya
kesehatan di sekolah yang efektif10. Pengetahuan yang baik mengenai promosi kesehatan sekolah
merupakan elemen penting dalam keberhasilan program promosi kesehatan sekolah28.
Informan menyampaikan bahwa pembinaan sudah tidak ada lagi adapun pembinaan yang
ada dulu karena lomba sekolah sehat. Kurangnya dukungan dana juga menjadi kendala dalam
melaksanakan program UKS, hal ini juga terlihat diantaranya dari bangunan yang bocor yang sudah
lama tidak diperbaiki.

Perencanaan

Program UKS sama seperti tahun
sebelumnya

Pelaksanaan

Kegiatan sebatas pelayanan
berobat

Kurangnya pembinaan dan dukungan dana dari sekolah
Gambar 1. Gambaran pelaksanaan UKS pada tingkat pelaksana
2.

Motivasi
berprestasi

Kemanan

Motivasi intrinsik

Tanggung jawab

Gambar 2. Bagan motivasi stakeholder tim pelaksana sekolah dalam penyelenggaraan UKS
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Berdasarkan Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa motivasi sekolah dalam melaksanakan UKS
dimulai dari adanya kebutuhan keamanan, berprestasi dan disertai motif tanggung jawab dalam
pelaksanaan UKS.
… karena ingin agar anak didik sehat dan merupakan tanggung jawab … (G-2)
…Berusaha untuk lebih baik dari sekolah lain…(G-3)
Guru cenderung berpartisipasi dalam promosi kesehatan jika mereka percaya bahwa
kegiatan tersebut akan memberikan manfaat hasil yang positif.11 Kebutuhan selanjutnya adanya
kebutuhan berprestasi. Informan sekolah memiliki keinginan untuk melebihi sekolah lain. Perubahanperubahan dalam kekuatan motivasi diantaranya karena kekuatan motivasi yang bertambah yaitu
akibat pengaruh dari lingkungan yang menyebabkan kebutuhan semakin terpacu.22
Selanjutnya motif rasa tanggung jawab menjadi dasar mereka dalam melaksanakan UKS.
Motivasi manusia akan terdorong jika dia diberi tanggung jawab dan dihadapkan kepada tantangan.23
Insentif berupa materi tidak ada pada pelaksanaan UKS sehingga merasa kurang termotivasi
dalam melaksanakan UKS karena dulu pernah mendapat insentif. Ada efek signifikan antara variabel
insentif diantaranya gaji dengan kinerja, lebih lanjut disampaikan hasil ini memberikan umpan balik
pada manajemen harus memastikan insentif yang diberikan akan memenuhi kebutuhan.24 Ada
hubungan positif antara motivasi dengan kinerja, apabila motivasi semakin besar maka kinerja juga
akan semakin tinggi dan sebaliknya.25
Sekolah memiliki motivasi intrinsik (keinginan untuk berprestasi dan motivasi tanggung
jawab). Motivasi intrinsik dibandingkan dengan motivasi ektrinsik cenderung untuk berkontribusi
lebih banyak dalam kepuasan pekerjaan.26 Oleh karena itu, agar stakeholder sekolah selalu mencapai
kepuasan yang tinggi dan tidak terbatas maka perlu mengoptimalkan motivasi intrinsik ini dalam
pembinaan pelaksanaan UKS tanpa mengesampingkan motivasi ekstrinsik.
Stakeholder sekolah akan memiliki kinerja yang baik jika memiliki motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik yang baik dengan didukung kemampuan yang baik dalam pelaksanaan UKS di
sekolah. Motivasi akan selalu menciptakan gairah suasana yang baik dalam pelaksanaan UKS dan
kemampuan yang baik dari stakeholder sekolah dapat meningkatkan kualitas dari pelaksanaan UKS.

SIMPULAN
Pada tim pelaksana yaitu sekolah sudah memiliki motivasi yang baik dalam penyelenggaraan
dan pengembangan UKS karena memiliki motivasi intrinsik dalam pelaksanaan UKS. Namun motivasi
sekolah tidak didukung oleh kemampuan tim pelaksana UKS, tim pelaksana masih belum mampu
dalam membuat program UKS karena dibatasi pemahaman dalam membuat program. Kemampuan
tim pelaksana dipengaruhi oleh. Kemampuan tim pelaksana juga dipengaruhi oleh pembinaan dari
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tim pembina yang belum maksimal karena pembinaan yang ada sekarang lebih fokus pembinaan bagi
sekolah yang memenangkan lomba sekolah sehat.

REKOMENDASI
Tim pelaksana agar selalu tetap bersemangat dalam melaksanakan UKS karena UKS sangat
bermanfaat baik untuk anak didik, warga sekolah, orang tua murid dan lingkungan sekitar dalam
meningkatkan prestasi anak didik dan meningkatkan kesehatan, Sekolah perlu aktif untuk mencari
dan ikut dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan, aktif dalam membangun hubungan dan membina
interaksi baik antar sekolah, sektor kesehatan, perlunya berkolaborasi dan menerima kolaborasi yang
relevan, serta perlunya dukungan dana untuk pelaksanaan UKS dan kontribusi tambahan guru UKS.
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ABSTRAK
Sebanyak 22,55% Sekolah Dasar (SD) ditemukan aktivitas merokok. Lingkungan
sekolah dapat menjadi tempat untuk pembelajaran baik sikap maupun perilaku khususnya
peserta didik. Salah satu elemen penting dalam menyelenggarakan penerapan KTR di
lingkungan SD adalah guru. Mengingat guru bukan semata-mata hanya sebagai pendidik
namun merupakan sosok panutan bagi siswa didik baik sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu
perlu dilakukan identifikasi sikap guru SD di Kabupaten Sleman terhadap penerapan KTR di
sekolah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap guru Sekolah Dasar (SD) di
Kabupaten Sleman terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode survei dengan
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian dilaksanakan Bulan Februari
sampai dengan Maret Tahun 2017.
Penelitian ini melibatkan 184 responden (97 laki-laki, 85 perempuan, dan 2 tidak ada
data) dengan asal sekolah SD negeri 139 (75,5%), SD swasta 43 (23,4%), dan tidak tertulis 2
(1,1%). Dari 10 aspek sikap guru terhadap Kawasan Tanpa Rokok di sekolah diperoleh hasil
beragam. Hanya terdapat 2 dari 10 indikator KTR sekolah yang mendapat respon sikap positif
dari seluruh responden. Sebanyak 100% responden adanya bersikap mendukung anjuran tidak
merokok di dalam ruang sekolah. Sebanyak 100% responden bersikap mendukung himbauan
tidak merokok di luar ruang termasuk halaman sekolah. Sebanyak 6% responden yang
bersikap permisif terhadap penyediaan tempat khusus merokok di sekolah, 94% lainnya
bersikap menolak. Sebanyak 5% responden bersikap permisif terhadap adanya bau rokok di
lingkungan sekolah, 95% lainnya bersikap menolak. Sebanyak 91% responden bersikap positif
mengajak warga sekolah untuk membuang puntung rokok di sekolah, 9% lainnya bersikap
membiarkan. Sebanyak 8% responden bersikap permisif terhadap adanya orang berjualan
rokok di lingkungan sekolah, 92% lainnya bersikap menolak. Sebanyak 92% responden
mendukung tidak menyediakan asbak di sekolah, 8% lainnya bersikap membiarkan. Sebanyak
93% responden bersikap menolak adanya bantuan dari industri rokok, 7% lainnya bersikap
permisif. Sebanyak 9% responden bersikap membiarkan iklan rokok di lingkungan sekolah,
91% lainnya bersikap menolak. Sebanyak 95% responden bersikap nyaman dengan tanda KTR,
5% lainnya bersikap menolak.
Regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok mendesak untuk
disahkan demi menciptakan lingkungan sekolah yang sehat bebas dari asap rokok.
Kata Kunci. Sikap, Sekolah Dasar, Kawasan Tanpa Rokok

LATAR BELAKANG
Merokok merupakan kebiasaan akibat dari ketergantungan nikotin yang menyebabkan lima
juta kematian tiap tahunnya (Coppo, et al. (2014). Perilaku merokok di Indonesia menunjukkan tren
peningkatan dari tahun ke tahun khususnya pada usia >15 tahun. Fakta tersebut diperoleh dari hasil
Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,1%
dibandingkan tahun 2007 (Kemenkes 2013). Ditambah lagi data Eriksen et.al. (2015) menyimpulkan
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perokok pria di Indonesia mencapai 50 juta orang atau peringkat ketiga jumlah perokok pria di dunia.
Sedangkan data Global Youth Tobacco Survey dalam TCSC IAKMI (2012), memaparkan data prevalensi
perokok di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 mencapai 31,6%, meningkat 4,2% dibandingkan
tahun 1995.
Situasi yang hampir sama juga terjadi di Kabupaten Sleman. Data PHBS tatanan pendidikan
dalam Profil Promosi Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2016 menunjukkan 22,55% atau 124
Sekolah Dasar (SD) ditemukan aktivitas merokok di lingkungan sekolah (Dinkes Sleman, 2016). Dari
segi regulasi, sejak tahun 2012 telah disahkan Perturan Bupati Sleman Nomor 42 tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR). Sekolah Dasar merupakan salah satu kawasan yang menjadi KTR. Berdasarkan
pasal

5,

setiap

orang

yang

berada

di

KTR

dilarang

melakukan

kegiatan:

a).

menggunakan/mengkonsumsi rokok; b) memproduksi atau membuat rokok; c) menjual rokok; d)
menyelenggarakan iklan rokok dan/atau; dan e). mempromosikan rokok.
Idealnya, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat untuk pembelajaran baik sikap maupun
perilaku khususnya peserta didik. Berbagai telaah ilmiah menyarankan agar guru tidak merokok di
lingkungan sekolah. Karena murid menganggap guru lebih memahami tentang dampak buruk rokok
terhadap kesehatan. Menurut Azwar (2005), sikap murid dapat dipengaruhi oleh perilaku guru.
Dalam penelitian Coppo, et al. (2014), guru yang merokok di halaman sekolah berhubungan signifikan
dengan perilaku merokok pada siswa. Pernyataan tersebut didukung oleh Wakefield (2000) bahwa
pembatasan merokok khususnya di sekolah melalui penegakan larangan merokok menurunkan
angka perokok remaja. Sehingga jumlah siswa perokok jauh lebih sedikit pada sekolah yang
mempunyai kebijakan larangan merokok.
Upaya yang tepat untuk menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok dengan
menerapkan KTR di sekolah. Tingkatan SD dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mendidik
siswa sejak dini. Salah satu elemen penting dalam menyelenggarakan penerapan KTR di lingkungan
SD adalah guru. Mengingat guru bukan semata-mata hanya sebagai pendidik namun merupakan
sosok panutan bagi siswa didik baik sikap dan perilakunya. Sikap perlu dikaji dalam upaya
implementasi KTR di SD. Dikarenakan sikap merupakan respon yang dirasakan seseorang terhadap
suatu hal baik perasaan yang mendukung maupun tidak mendukung sehingga berpengaruh terhadap
perilaku yang nampak (Suyono, 2008). Oleh sebab itu perlu dilakukan identifikasi sikap guru SD di
Kabupaten Sleman terhadap penerapan KTR di sekolah. Melalui kajian ini diharapkan memberikan
fakta-fakta yang belum terungkap guna menyusun program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan
di lapangan.
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TUJUAN
Untuk mengetahui sikap guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sleman terhadap penerapan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Strategi yang digunakan adalah
survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Skala bertingkat dalam kesioner
menggunakan modifikasi skala likert. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pada Bulan Februari sampai dengan Maret Tahun 2017. Adapun populasi
penelitian mencakup seluruh guru Sekolah Dasar (SD) baik berstatus negeri maupun swasta di
wilayah Kabupaten Sleman yang tersebar pada 537 SD (Dinkes Sleman, 2016). Pemilihan sampel
menggunakan metode cluster random sampling agar efisien. Berdasarkan hasil penghitungan besar
sampel (α=95%), jumlah sampel yang dibutuhkan minimal 178 SD. Peneliti menambahkan sebanyak
6 sehingga total 184 sampel. Responden penelitian ini adalah guru sebagai perwakilan sekolah.
HASIL
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden

Berdasarkan tabel di samping, jenis kelamin laki-laki (52,7%) dan asal SD negeri (75,5%)
merupakan responden terbanyak. Sedangkan data kajian yang diperoleh melalui kuesioner terbagi
dalam 10 poin sesuai dengan jumlah pernyataan yang terdapat di dalamnya. Kuesioner yang disusun
berbasis form evaluasi kepatuhan kawasan tanpa rokok dijadikan alat bantu yang dipilih agar proses
penelitian sistematis dan mempermudah memperoleh data. Adapun hasil penelitian terangkum pada
tabel 2.
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Tabel 2. Gambaran Sikap Guru Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah
Pernyataan Sikap
1) Menganjurkan guru/karyawan/ orang lain
tidak merokok di dalam ruangan
2) Menghimbau pengunjung/tamu untuk tidak
merokok meskipun hanya di halaman
sekolah
3) Meminta dukungan guru dan karyawan
untuk tidak menyediakan tempat khusus
merokok
4) Membiarkan bau asap rokok yang tercium
dalam lingkungan sekolah
5) Mengajak seluruh warga sekolah
memungut dan membuang setiap puntung
rokok di sekolah
6) Membiarkan orang berjualan rokok di
lingkungan sekolah
7) Mendukung sekolah untuk tidak
menyediakan asbak dan korek api terhadap
tamu sekalipun
8) Merasa senang tidak ada bantuan berupa
apapun dari industri rokok
9) Membiarkan iklan rokok baik berupa
poster/spanduk/dll di lingkungan sekolah
10) Merasa nyaman terhadap adanya tanda
dan peringatan bahaya rokok/kawasan
tanpa rokok di sekolah

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

82%

18%

-

-

67%

33%%

-

-

60%

34%

5%

1%

2%

3%

34%

61%

47%

44%

5%

4%

6%

2%

21%

71%

60%

32%

3%

5%

34%

59%

6%

1%

4%

5%

35%

56%

54%

41%

3%

2%

Sumber data: data primer

PEMBAHASAN
Sekolah Dasar (SD) menjadi lokus penelitian salah satunya dikarenakan potensi jumlah siswa
yang menghabiskan waktu sekurangnya 5-6 jam setiap harinya di sekolah. Sebagaimana pendapat
Lovato (2010) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh kebiasaan
merokok termasuk lingkungan sekolah dan kebijakan mengenai rokok diperlukan untuk
pengendalian rokok di sekolah. Peraturan yang dimaksud telah ada di Indonesia dan yang terbaru
adalah Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 maupun Perbup Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang
Kawasan Tanpa Rokok.
Namun adanya peraturan belum mampu menghasilkan efek signifikan terhadap perilaku
merokok di lingkungan sekolah. Hal tersebut terungkap bahwa 5% guru bersikap tidak setuju bahkan
1% sangat tidak setuju apabila sekolah menerapkan larangan penyediaan tempat merokok. Artinya
guru sebagai elemen penegak peraturan pengendalian rokok di sekolah belum sepenuhnya bersikap
positif. Sedangkan Wakefield (2000) berpendapat bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah
dapat memberikan efek melindungi remaja dari kebiasaan merokok apabila diterapkan dengan kuat.
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Penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah dapat terlaksana dengan ideal apabila sekolah mampu
menerapkan setidaknya 10 indikator dan didukung oleh elemen di dalamnya termasuk guru.
Namun berdasarkan data yang diperoleh, dari 10 indikator dalam kuesioner hanya 2 indikator
mendapat respon sikap positif oleh seluruh responden. Adapun indikator yang dimaksud meliputi
anjuran pada guru/karyawan/orang lain tidak merokok di dalam ruangan (82% sangat setuju; 18
setuju) dan menghimbau pengunjung/tamu untuk tidak merokok meskipun hanya di halaman
sekolah (67% sangat setuju; 33% setuju). Sikap responden terhadap larangan penyediaan tempat
khusus merokok bervariasi. Terdapat 6% responden yang bersikap permisif terhadap penyediaan
tempat khusus merokok di sekolah. Realita tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada.
Merujuk pada Perbup Sleman Nomor 42 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (1) melarang penyediaan
tempat khusus merokok di tempat proses belajar mengajar termasuk SD. Data lainnya menunjukkan
bahwa 8% responden bersikap permisif terhadap adanya orang berjualan rokok di lingkungan
sekolah. Sikap ini juga bertentangan dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 4 huruf d
yang menyebutkan bahwa melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk
penjualan lain di lingkungan sekolah. Selain aktivitas penjualan, iklan dan promosi rokok di lingkungan
sekolah juga belum menjadi perhatian serius responden. Terbukti bahwa sebanyak 9% responden
bersikap membiarkan iklan rokok di lingkungan sekolah. Iklan yang dibiarkan terutama di lingkungan
sekolah dapat berdampak terhadap siswa. Menurut Hanewinkel et al. (2011), paparan terhadap iklan
rokok secara kontinyu meningkatkan perilaku memulai merokok pada remaja. Terbukti dari hasil
penelitian Trisnowati (2012), remaja SMP di Bantul yang terpapar iklan rokok berpeluang untuk
merokok sebesar 7,83 kali lipat. Menurut Coppo, et al., (2014) guru termasuk komponen kebijakan
kawasan tanpa rokok di sekolah yang komprehensif. Sikap guru berperan penting mengingat sikap
merupakan syarat dimulainya suatu tindakan (Azwar, 2005). Oleh karenanya pemberian pemahaman
mengenai KTR kepada guru melalui berbagai metode secara berkelanjutan menjadi kebutuhan.
Terciptanya sekolah bebas asap rokok diharapkan mampu mendukung kesehatan masyarakat
sekolah. Hasilnya memberikan suasana belajar mengajar yang kondusif sehingga turut mendukung
prestasi siswa.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian, terdapat 2 dari 10 indikator KTR di Sekolah Dasar yang mendapat
respon sikap positif dari seluruh responden (100%; n: 184).
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REKOMENDASI
Penguatan implementasi KTR perlu didukung regulasi yang berlaku lokal. Regulasi berupa
Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok mendesak untuk disahkan demi menciptakan
lingkungan sekolah yang sehat bebas dari asap rokok maupun aktivitas terkait rokok lainnya.
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ABSTRAK
Remaja selama masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perhatian,
bimbingan, pengawasan maupun perencanaan pelayanan yang baik terkait dengan
permasalahan kesehatan reproduksi, sehingga remaja akan terhindar dari perilaku berisiko
dan tumbuh kembang terjadi secara sehat. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani
permasalahan remaja adalah dengan pembentukan Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR). Keterlibatan atau dukungan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan
PKPR karena sebagian besar masyarakat masih takut dan khawatir jika remaja diberikan
informasi kesehatan reproduksi akan terdorong menjadi aktif secara seksual. Oleh karena itu,
perlu adanya pembentukan peer educator kesehatan reproduksi remaja. Pengabdian ini
bertujuan agar terbentuknya peer educator kesehatan reproduksi remaja.
Sasaran dalam kegiatan ini adalah 21 orang untuk peer educator yang merupakan
perwakilan 3 orang siswa kelas 11 dari 7 kelas SMAN 4 Banjarbaru. Setiap peer educator
memiliki sasaran 5 orang siswa yang akan menjadi target yang di edukasi sehingga total siswa
yang menjadi sasaran yaitu 105 orang siswa kelas 10 dan kelas 11. Metode pembentukan
peer educator diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja
mengenai kesehatan reproduksi.
Penyuluhan dan pembentukan peer educator dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Dalam
prosesnya dilakukan kegiatan pengukuran pretest dan posttest yang dilakukan pada 21 peer
educator, dinyatakan bahwa saat dilakukan pretest terdapat 8 peer (38,1%) yang mengetahui
dan menjawab dengan benar kepanjangan dari PKPR dan 13 peer yang tidak menjawab
dengan benar. Namun, setelah dilakukan pemberian penyuluhan (promosi kesehatan)
mengenai PKPR, seluruh peer (100%) menjawab kepanjangan dari PKPR dengan benar.
Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan pengetahuan peer setelah diberikan
penyuluhan sebesar 61,9%. Peningkatan pengetahuan tersebut terjadi dikarenakan adanya
pengaruh dari pemberian penyuluhan mengenai PKPR kepada peer dan mereka menyimak
dengan baik materi yang disajikan oleh penyuluh. Pada pertanyaan kedua, didapat hasil
terdapat 16 peer (76,2%) yang mampu menjawab dengan benar batasan usia remaja yang
disarankan untuk mengikuti PKPR dan 5 peer (23,8%) yang tidak menjawab dengan benar.
Dilihat dari persentase tersebut, sebagian besar peer telah mengetahui batasan usia remaja
secara umum sehingga mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Setelah
diberikan penyuluhan, seluruh peer (100%) mampu menjawab atau menyebutkan batasan
usia remaja yang disarankan untuk mengikuti PKPR dengan benar. Hasil persentase
menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan peer sebesar 23,8% dari hasil pretest.
Perlu adanya pembinaan dari Guru Bimbingan Konseling bekerjasama dengan
Mahasiswa Kesehatan Masyarakat kepada peer educator untuk menjalankan fungsinya dan
sebagai tempat untuk melakukan konsultasi apabila ada permasalahan yang ditemukan.
Kata Kunci: Peer Educator, Kesehatan, Reproduksi, Remaja
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PENDAHULUAN
Remaja merupakan populasi terbesar di Indonesia, jumlah remaja 10-24 tahun mencapai 64
juta pada tahun 2007 atau 28,64% dari jumlah penduduk Indonesia. Masa remaja adalah masa yang
penting dan genting, karena pada masa ini seseorang mengalami perkembangan yang sangat cepat
secara fisik dan mental dalam prosesnya dari kanak-kanak menjadi dewasa 1,2. Pengetahuan tentang
kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting terutama bagi remaja. Informasi yang tidak benar
dapat mengakibatkan pengetahuan dan persepsi seseorang menjadi salah. Hal ini menjadi salah satu
indikator meningkatnya perilaku seks bebas dikalangan remaja. Pengetahuan yang salah dapat
menjerumuskan remaja dalam berbagai masalah misalnya perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak
diinginkan, aborsi dan terinfeksi HIV. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah kesehatan yang
sempurna baik fisik, mental, sosial dan lingkungan serta bukan semata-mata terbebas dari
penyakit/kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta
prosesnya 3,4.
Pemahaman masyarakat tentang seksualitas sampai saat ini masih amat kurang, diantaranya
ketidaktahuan tentang seksualitas yang seharusnya dipahaminya. Menurut Pangkahila, kurangnya
pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja amat merugikan bagi remaja itu sendiri
termasuk keluarganya, sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting yaitu
kognitif, emosi, sosial dan seksual. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain: kehamilan
tidak dikehendaki (KTD), kehamilan dan persalinan usia muda, masalah ketergantungan napza yang
meningkatkan resiko penyakit menular seksual (termasuk infeksi HIV/AIDS), dan kekerasan seksual
4,5

.
Remaja selama masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perhatian,

bimbingan, pengawasan maupun perencanaan pelayanan yang baik terkait dengan permasalahan
kesehatan reproduksi, sehingga remaja akan terhindar dari perilaku berisiko dan tumbuh kembang
terjadi secara sehat6. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan remaja adalah
dengan pembentukan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 7. Keberhasilan
implementasi PKPR dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai
pengambil kebijakan, pelaksana program, masyarakat dan remaja. Oleh karena itu perlu sosialisasi
dan penjelasan tujuan program ke orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat serta melibatkan
mereka dalam diskusi dengan remaja8. Berdasarkan permasalahan yang ada, belum pernah dilakukan
pembentukan peer educator di SMAN 4 Banjarbaru serta sebagian besar siswa belum mendapat
edukasi yang berarti tentang kesehatan reproduksi remaja, khususnya dari teman sebaya 10.
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TUJUAN
Salah satu upaya yang dapat meningkakan pengetahuan remaja tentang kesehatan
reproduksi melalui pendekatan peer education (pendidikan sebaya) yang dilakukan melalui program
Peer Educator (Pojok Remaja) di sekolah. Program Peers Corner melibatkan para remaja untuk saling
bertukar informasi mengenai kesehatan reproduksi dengan metode peer education. Mengacu pada
pengalaman negara-negara lain, pendidikan paling efektif dalam pencegahan HIV/AIDS adalah
melalui pendidikan sebaya. Program Peers Educator dengan metode pendidikan sebaya ini
didasarkan pada pemikiran bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku remaja
dan bisa meningkatkan pengetahuan remaja.
METODE
Sasaran dalam kegiatan ini adalah 21 orang untuk peer educator yang merupakan perwakilan
3 orang siswa kelas 11 dari 7 kelas SMAN 4 Banjarbaru. Setiap peer educator memiliki sasaran 5 orang
siswa yang akan menjadi target yang di edukasi sehingga total siswa yang menjadi sasaran yaitu 105
orang siswa kelas 10 dan kelas 11. Metode pembentukan peer educator diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi. Pendidik sebaya
(peer educator) diasumsikan memiliki tingkat kepercayaan dan kenyamanan dengan rekan-rekan
mereka yang memungkinkan untuk diskusi lebih terbuka terhadap topik yang sensitif. Dengan
metode ini, biaya yang dikeluarkan lebih efektif dibandingkan menggunakan staf profesional yang
lebih besar biayanya. Melalui program ini, diharapkan terbinanya kelompok-kelompok siswa yang
peduli akan kesehatan reproduksinya sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan pada kesehatan
reproduksi remaja.
Konsep solusi tersebut dapat dituangkan dalam kegiatan berikut:
1. Melatih remaja yang akan menjadi pendidik atau konselor sebaya di sekolah. Calon konselor
sebaya akan dipilih berdasarkan prestasi, pengetahuan tentang kesehatan remaja, dan minat
yang dimilikinya untuk menjadi seorang konselor. Remaja yang terpilih untuk menjadi konselor
akan dilatih mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan permasalahan yang akan terjadi
apabilan tidak memperhatikan aspek kesehatan. Harapannya adalah akan terbentuk minimal
satu konselor pada masing-masing kelas yang dapat menjadi panutan dan pendidik untuk temantemannya yang lain.
2. Merancang bentuk kampanye “Kesehatan Reproduksi” sesuai dengan kreativitas remaja di
sekolah (majalah dinding, poster, even-even khusus). Remaja yang telah mendapat informasi
yang benar mengenai kesehatan reproduksi dapat menyampaikan informasi yang didapat kepada

463

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

remaja lainnya dengan cara dan kreativitas yang mereka punya. Kegiatan ini dapat dilakukan
secara sukarela atau dikoordinasikan dengan kegiatan kesiswaan dan pihak sekolah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyuluhan dan pembentukan peer educator dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Dalam prosesnya dilakukan kegiatan
pengukuran pretest dan posttest yang dilakukan pada 21 peer educator, dinyatakan bahwa saat
dilakukan pretest terdapat 8 peer (38,1%) yang mengetahui dan menjawab dengan benar
kepanjangan dari PKPR dan 13 peer yang tidak menjawab dengan benar. Namun, setelah dilakukan
pemberian penyuluhan (promosi kesehatan) mengenai PKPR, seluruh peer (100%) menjawab
kepanjangan dari PKPR dengan benar. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan pengetahuan
peer setelah diberikan penyuluhan sebesar 61,9%. Peningkatan pengetahuan tersebut terjadi
dikarenakan adanya pengaruh dari pemberian penyuluhan mengenai PKPR kepada peer dan mereka
menyimak dengan baik materi yang disajikan oleh penyuluh. Pada pertanyaan kedua, didapat hasil
terdapat 16 peer (76,2%) yang mampu menjawab dengan benar batasan usia remaja yang disarankan
untuk mengikuti PKPR dan 5 peer (23,8%) yang tidak menjawab dengan benar. Dilihat dari persentase
tersebut, sebagian besar peer telah mengetahui batasan usia remaja secara umum sehingga mampu
menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Setelah diberikan penyuluhan, seluruh peer (100%)
mampu menjawab atau menyebutkan batasan usia remaja yang disarankan untuk mengikuti PKPR
dengan benar. Hasil persentase menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan peer sebesar 23,8%
dari hasil pretest.

SIMPULAN
Kegiatan pengabdian ini berfungsi untuk melakukan pembentukan peer educator pada
remaja siswa SMA di Kota Banjarbaru yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai
kesehatan reproduksi pada remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
pengetahuan siswa setelah dilakukan intervensi oleh peer edukator.

REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pengabdian ini, diharapkan Puskesmas dalam program Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja membentuk peer educator yang berfungsi untuk melakukan pendampingan
melalui konsep pendidikan sebaya, agar informasi yang diterima lebih bisa di pahami dan bersifat
terus menerus diingatkan oleh pendidik sebaya tersebut. Selain itu, Perlu adanya pembinaan dari
Guru Bimbingan Konseling bekerjasama dengan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat kepada peer
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educator untuk menjalankan fungsinya dan sebagai tempat untuk melakukan konsultasi apabila ada
permasalahan yang ditemukan.
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ABSTRACT
Currently Indonesia is in emergency situations of sexual violence, coupled with the
high reproductive problems especially on female. One of the reaseon is the low reproductive
health education on children in Indonesia. Reproductive health education in Hidayatullah
Primary School has not according with the curriculum that being used. This research aims to
analyze any factors relating to the reproductive health practice on female students in
Hidayatullah.
This research is a quantitative with cross sectional approach. Using total sampling on
all of female students (49 students) on 6th grade in Hidayatullah. The data was collected by
interview using a questionnaire. This research use univariate and bivariate analysis.
The research showed that the most respondents are 12 years old (51%) and already
puberty (59,2%). Most of the respondents have a good reproductive health practices (51%).
The chi-square test showed that attitudes about reproductive health practice (p=0,007) and
the infrastructure that support practice of reproductive health (p=0,009) are significantly
related to reproductive health practices. While the variables of puberty (p=0,644), knowledge
(p=0,889), methodes of education (p=0,644) teacher’s role (p=0,146), parent’s role (p=0,84)
are not significantly related to reproductive health practice of female students in Hidayatullah.
The research concluded the importance of the role of school in providing reproductive health
education at an early age. This research recommended to increase the knowledge of children
about reproductive health, support infrastructure of school about reproductive organs needed,
modify the method of reproduction health education, and optimize the role of teacher as
counselors about reproductive organs.
Keywords : Primary School Children, Practice, Reproductive Health

PENDAHULUAN
Saat ini Indonesia berada pada kondisi gawat kekerasan seksual, hal ini diperparah lagi
dengan tingginya permasalahan reproduksi. Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
merupakan isu yang pelik dan sensitif. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, membicarakan mengenai
seksual dan kesehatan reproduksi pada anak masih dianggap sesuatu yang tabu dan pribadi. Namun
kenyataannya, menurut pakar psikologi, anak idealnya sudah diberikan pendidikan kesehatan
reproduksi sejak usia 2,5 tahun. Lalu diperdalam lagi pada bangku sekolah dasar.(1)
Sekolah seharusnya berperan sebagai sumber informasi kunci mengenai kesehatan
reproduksi. Namun hasil SKRRI tahun 2007 menunjukkan hanya 5,3% remaja yang mengaku sudah
mendapatkan pelajaran tersebut pada bangku sekolah dasar.(2) Dari data DKK Semarang juga
diketahui bahwa penyakit ISR pada anak, khususnya pada perempuan cukup tinggi. Pada tahun 2009
sebanyak 79 anak menderita kandidiasis dan 4 anak menderita vaginosis bakterialis. Pada tahun
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2010, sebanyak 56 anak menderita kandidiasis dan 15 anak menderita vaginosis bakterialis.
Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni, sebanyak 24 anak menderita kandidiasis dan
2 anak menderita vaginosis bakterialis.(3,4,5)
Hal ini diperparah lagi dengan maraknya kasus pelecehan seksual pada anak. Berdasarkan
laporan BP3AKB, kasus kekerasan pada anak di Jawa Tengah yakni; sebesar 771 kasus pada tahun
2012, sebesar 636 kasus pada tahun 2013, sebesar 100 kasus pada tahun 2014, dan sebesar 667 kasus
pada tahun 2015. Sedangkan di kota Semarang, pada tahun 2015 terdapat 42 kasus kekerasan
seksual, serta pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus terdapat 40 kasus yang rata-rata
didominasi oleh perempuan.(6) Maka dari itu perlu adanya pendidikan kesehatan reproduksi sedini
mungkin, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
Data DKK Semarang tahun 2013-2016 sampai dengan bulan Juni menyatakan bahwa
Kecamatan Banyumanik menduduki peringkat 5 besar dengan kasus tertinggi hamil di luar nikah pada
anak usia <20 tahun, dengan posisi tertinggi adalah Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk,
Kecamatan Tugu, serta Kecamatan Semarang Selatan.(3)
Sekolah Dasar Islam Hidayatullah merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah
Kecamatan Banyumanik yang menggunakan perpaduan kurikulum Depdiknas serta Depag.
Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi di SDI Hidayatullah diterapkan sesuai KTSP tahun 2006
pada siswa kelas I hingga kelas VI pada mata pelajaran PKn, IPA, Olahraga serta Fikih.(7) SDI
Hidayatullah merupakan sekolah swasta islam bergengsi dimana pendidikan kesehatan
reproduksinya berlandaskan agama. Dengan adanya latar belakang tersebut maka besar harapan
orang tua untuk memiliki anak yang tidak hanya cerdas dalam kemampuan berpikir tetapi juga baik
dalam berperilaku sehari-hari salah satunya dalam praktik menjaga kesehatan reproduksinya. Oleh
karena itu melalui penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi apa saja faktor yang berhubungan
dengan praktik kesehatan reproduksi pada siswa putri di SDI Hidayatullah Semarang.

METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan rancangan cross
sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sampel
penelitian menggunakan total sampling berjumlah 52 siswa putri Kelas VI di SDI Hidayatullah. Analisis
data dilakukan dengan uji statistik univariat dan bivariat dengan chi square (α=5%).

HASIL
Masih terdapat beberapa responden yang tergolong buruk dalam praktik menjaga kesehatan
reproduksinya. (49%). Pada variabel praktik kesehatan reproduksi dibedakan menjadi dua kategori
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yakni; a) praktik hygiene dan sanitasi organ reproduksi, b) praktik melindungi diri dari tindakan
pelecehan seksual. Hasil uji statistik univariat (tabel 1) menunjukkan bahwa rata-rata responden
berusia 12 tahun (51%) dan sudah mengalami menstruasi (59,2%).
Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden
Karakteristik
Usia
Status Menstruasi

Kategori
11 tahun
12 tahun
Sudah menstruasi
Belum menstruasi

N
24
25
29
20

%
49
51
59,2
40,8

Hasil distribusi frekuensi praktik kesehatan reproduksi (tabel 2) menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik mengenai kesehatan reproduksi (51%),
sikapnya mendukung terhadap praktik kesehatan reproduksi (26%), memiliki sarana prasarana yang
menunjang praktik kesehatan reproduksinya (71,4%), memahami materi kesehatan reproduksi
dengan metode pendidikan yang disampaikan (59,2%), didukung peran guru (69,4%) serta peran
orang tua (67,3%) terhadap praktik kesehatan reproduksinya.
Tabel 2. Hasil bivariat menggunakan chi square
Variabel
Status menstruasi
Pengetahuan
Sikap
Ketersediaan sarana
prasarana
Metode pendidikan
Peran guru
Peran orang tua

Kategori
Sudah menstruasi
Belum menstruasi
Baik
Kurang
Mendukung
Tidak mendukung
Mendukung
Tidak mendukung
Mudah dipahami
Sulit dipahami
Mendukung
Tidak mendukung
Mendukung
Tidak mendukung

n

%

29
20
25
24
26
23
35
14
29
20
34
15
33
16

59,2
40,8
51
49
53,1
46,9
71,4
28,6
59,2
40,8
69,4
30,6
67,3
32,7

Praktik Kesehatan Reproduksi
Baik
Buruk
N
%
n
%
14
48,3
15
51,7
11
55
9
45
13
52
12
48
12
50
12
50
18
69,2
8
30,8
7
30,4
16
69,6
22
62,9
13
37,1
3
21,4
11
78,6
14
48,3
15
51,7
11
55
9
45
15
44,1
19
55,9
10
66,7
5
33,3
14
42,2
19
57,6
11
68,8
5
31,2

Nilai P
0,644
0,889
0,007
0,009
0,644
0,146
0,84

Hasil uji chi square (tabel 2) menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berhubungan
dengan praktik kesehatan reproduksi (p<0,05), yaitu sikap mengenai kesehatan reproduksi (p=0,007)
dan ketersediaan sarana prasarana yang menunjang praktik kesehatan reproduksi (p=0,009).
Sedangkan status menstruasi (0,644), pengetahuan (p=0,889), metode pendidikan (p=0,644), peran
guru (p=0,146) serta peran orang tua (p=0,84) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan
praktik kesehatan reproduksi (p>0,05).
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PEMBAHASAN
a. Praktik kesehatan reproduksi
Praktik kesehatan reproduksi yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari praktik hygiene
& sanitasi organ reproduksi dan praktik melindungi diri terhadap tindakan pelecehan seksual dari
orang lain. Praktik kesehatan reproduksi responden tergolong baik (51%). Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2012) yang mengatakan praktik perawatan organ genetalia
eksternal pada anak 10-11 tahun yang mengalami menarche dini, tergolong buruk (66%). Hal ini dapat
terjadi dikarenakan karakteristik responden pada penelitian yang berbeda. Sehingga dengan adanya
perbedaan karakteristik responden penelitian, didapatkan hasil yang berbeda pula.(8)

b. Karakteristik responden
Hasil penelitian diketahui rata-rata usia responden 12 tahun (51%). Usia merupakan faktor
yang mewakili tingkat kematangan seorang.(9) Refliana (2005) menyatakan bahwa semakin dewasa
usia seseorang maka tingkat pengetahuannya akan lebih matang dan lebih baik dalam berpikir
maupun bertindak.(10) Maka kaitannya dengan penelitian ini, semakin dewasa usia anak, maka
semakin baik pula dari segi pengetahuan mengenai organ reproduksi dan praktik menjaga kesehatan
reproduksinya. Sedangkan pada variabel status menstruasi, rata-rata responden sudah mengalami
menstruasi (59,2%). Semakin cepat usia kematangan seksual seseorang, salah satunya ditandai
dengan menstruasi menunjukkan bahwa status gizi anak saat ini sudah cukup baik, namun di sisi lain
perlunya penanganan terhadap meningkatnya aktivitas seksual pada usia dini, sehingga dapat
mencegah terjadinya hamil, dini, kehamilan di luar nikah, aborsi.(11)

c. Pengetahuan
Hasil penelitian menunjukkan nilai p-value 0,889 > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan
antara pengetahuan responden dengan praktik kesehatan reproduksi responden. Hasil ini tidak
sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2012) yang menyatakan ada hubungan antara pengetahuan
responden dengan praktik perawatan organ genitalia eksternal (p-value 0,000 < 0,05). (8) Hal ini
disebabkan adanya perbedaan faktor dominan yang melatarbelakangi pengetahuan responden.
Dalam penelitian ini, responden menjawab bahwa pengetahuan yang ia miliki didapatkan dari
keluarga, teman sepermainan, serta melalui internet.

d. Sikap
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Hasil penelitian menunjukkan nilai p-value 0,007 < 0,05 yang artinya ada hubungan antara
sikap responden dengan praktik kesehatan reproduksi responden. Hal ini tidak sejalan dengan
penelitian Dewi dkk (2012) menggunakan uji fisher yang menyatakan bahwa ada hubungan antara
sikap responden dengan praktik perawatan organ genitalia eksternal. (8) Sikap akan terwujud pada
suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu, pada banyak sedikitnya pengalaman seseorang
mengacu kepada pengalaman orang lain.(12) Pada penelitian ini, sikap anak seringkali mengacu pada
pengalaman keluarga (ibu dan kakak perempuan) serta teman sebaya yang belum tentu
pengalamannya benar terkait praktik kesehatan reproduksinya.

e. Ketersediaan sarana prasarana
Hasil observasi sarana prasarana, bahwa materi tentang reproduksi disampaikan
meggunakan alat bantu buku pelajaran dan papan tulis. Didapatkan pula dari hasil observasi peneliti
bahwa tidak terdapat sabun, kertas pembersih/tisu di kamar mandi sekolah serta media promosi
kesehatan khususnya terkait kesehatan organ reproduksi. Hasil analisis bivariat (tabel 2)
menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa semakin responden merasa tidak ditunjang oleh
sarana prasarana yang ada, maka semakin buruk praktik kesehatan reproduksinya.

f.

Metode pendidikan
Materi kesehatan reproduksi di SDI Hidayatullah deberikan dengan metode ceramah, tanya

jawab, konseling dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode penyampaian
materi dengan ceramah lebih memudahkan responden dalam memahami materi. Hal ini sejalan
dengan pendapat Notoatmodjo yang menyatakan bahwa metode dan teknik promosi kesehatan
untuk kelompok besar dapat dilakukan dengan metode ceramah yang diikuti atau tanpa diikuti
dengan tanya jawab, seminar, lokakarya dan lain sebagainya.(13) Penerapan metode pengajaran
sebaiknya disesuaikan dengan materi yang disampaikan.

g. Peran guru
Hasil penelitian menyatakan bahwa p value 0,146 > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan
antara peran guru dengan praktik kesehatan reproduksi responden. Hal ini mungkin terjadi
dikarenakan tidak terdapatnya keeratan hubungan antar murid dengan gurunya, sehingga meski guru
sudah berperan dengan baik sebagai pendidik namun pada kenyataannya belum dapat merubah
suatu perilaku muridnya. Kerawanan hubungan guru dengan muridnya bisa disebabkan komunikasi
antara keduanya kurang berjalan harmonis. Kerawanan hubungan ini dapat menjadi kendala bagi
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guru untuk melakukan pendekatan edukatif kepada muridnya yang bermasalah, sehingga akan
menciptakan murid yang introver (tertutup).(14)

h. Peran orang tua
Diketahui dari hasil wawancara, bahwa ibu adalah sosok yang paling berperan dalam hal ini.
Sesuai yang diutarakan Gunarsa (1991) mengenai orang yang paling disenangi remaja putri untuk
memberikan penjelasan tentang menstruasi adalah guru konseling dan ibu.(15) Hasil penelitian
menunjukkan tidak ada hubungan antara peran orang tua dengan praktik kesehatan reproduksi
responden. Hal ini dapat terjadi salah satu faktornya dapat dikarenakan intensitas komunikasi antara
responden dengan orang tuanya (ibu). Penelitian yang dilakukan oleh Fox dan Inazu (1980)
membuktikan bahwa semakin sering intensitas percakapan pendidikan seks antara ibu dan anak,
maka tingkah laku anak terhadap seksualitasnya akan semakin bertanggung jawab. Semakin awal
komunikasi yang terjalin mengenai pendidikan seks, maka semakin baik perilaku seks seorang
anak.(16)

SIMPULAN
1. Sebagian besar responden memiliki praktik kesehatan reproduksi yang baik (51%).
2. Karakteristik responden rata-rata berusia 12 tahun (51%) dan sudah mengalami menstruasi
(59,2%)
3. Variabel yang berhubungan adalah sikap (p=0,00,7) dan ketersediaan sarana prasarana (p=0,009)
4. Variabel yang tidak berhubungan adalah status menstruasi (p=0,644), pengetahuan (p=0,889),
metode pendidikan (p=0,644), peran guru (p=0,146) dan peran orang tua (0,84)
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PROMOSI KESEHATAN
MELALUI APLIKASI KUIS INTERAKTIF AKUSEHAT
Kristyawan Sutriyanto
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
Email: kristyawan14001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK
Kurangnya promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada
siswa sekolah dapat berpengaruh terhadap perilaku dan status kesehatan mereka.
Berdasarkan data Susenas tahun 2007 menyebutkan bahwa sekitar 3% anak-anak mulai
merokok sejak kurang dari usia 10 tahun. Sebagian besar (82%), penduduk yang berusia 10
tahun ke atas kurang melakukan aktivitas fisik dengan kategori (73%) kurang bergerak dan
(9%) tidak terbiasa melakukan aktifitas fisik. Belum lagi persoalan keamanan makanan yang
dijual di sekitar sekolah yang belum menerapkan prinsip-prinsip Hygiene. Bila promosi
kesehatan tentang PHBS ini dilakukan dengan baik maka akan mengurangi dampak risiko
terjadinya berbagai penyakit yang berkaitan dengan perilaku tidak sehat pada siswa.
Permasalahan lainnya adalah ketersediaan media promosi kesehatan di Kabupaten Bandung
Barat yang diperuntukan bagi siswa masih sangat terbatas baik dari jumlah maupun jenisnya.
Pemberian materi promosi kesehatan lebih mudah tersampaikan jika menggunakan
media yang dapat menarik perhatian siswa. Penggunaan media yang tepat diharapkan dapat
membantu siswa dalam memahami pesan kesehatan yang diajarkan. Melalui metode yang
benar dan penggunaan alat peraga yang tepat sasaran, maka materi atau bahan isi yang perlu
dikomunikasikan dalam promosi kesehatan akan mudah diterima, dicerna dan diserap oleh
sasaran, sehingga kesadaran masyarakat akan PHBS lebih mudah terwujud. Hingga saat ini di
Kabupaten Bandung Barat, promosi kesehatan dengan sasaran siswa sekolah lebih banyak
menggunakan metode ceramah di kelas. Penyampaian materi pendidikan akan lebih efektif
bila disampaikan dalam suasana yang menyenangkan dan menggunakan metode yang
menarik perhatian siswa. Penyuluhan kesehatan dengan permainan edukatif lebih
menyenangkan dibandingkan penyuluhan dengan metode pengajaran di kelas maupun
ceramah. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan dengan menggunakan metode permainan
akan menimbulkan ketertarikan siswa sehingga dengan mudah dapat mengerti serta mampu
mengingat pesan kesehatan yang disampaikan.
Pada tahun 2017 penulis mencoba mengembangkan sebuah metode promosi
kesehatan melalui Kuis Interaktif yang dapat dioperasikan pada perangkat mobile phone
dengan sistem operasi Android maupun Personal Computer (PC) yang diberi nama
“AKUSEHAT”. Kuis interaktif “AKUSEHAT” merupakan permainan berbentuk kuis yang berisi
rangkaian pertanyaan terkait dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah.
Pemberian promosi kesehatan melalui metode permainan bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan motivasi siswa untuk berperilaku sehat dengan suasana yang
menyenangkan. Aplikasi Kuis Interaktif “AKUSEHAT” dapat digunakan tidak hanya terbatas
pada siswa di sekolah, namun dapat pula digunakan sebagai media promosi kesehatan bagi
masyarakat secara umum.
Kata Kunci: AkuSehat, Android, Permainan, PHBS Sekolah, Promosi Kesehatan
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LATAR BELAKANG
Saat ini Indonesia masih mengalami berbagai masalah kesehatan khususnya terkait Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan data Susenas tahun 2007 menyebutkan bahwa sekitar
3% anak-anak mulai merokok sejak kurang dari usia 10 tahun. Sebagian besar (82%), penduduk yang
berusia 10 tahun ke atas kurang melakukan aktivitas fisik dengan kategori (73%) kurang bergerak dan
(9%) tidak terbiasa melakukan aktifitas fisik. Belum lagi persoalan keamanan makanan yang dijual di
sekitar sekolah yang belum menerapkan prinsip-prinsip Hygiene. Penerapan PHBS dalam kehidupan
sehari-hari sangat berpengaruh terhadap kesehatan, karena dapat mencegah risiko timbulnya
penyakit, baik penyakit infeksi atau penyakit tidak menular. Bila promosi kesehatan tentang PHBS ini
dilakukan dengan baik maka akan mengurangi dampak risiko terjadinya berbagai penyakit yang
berkaitan dengan perilaku tidak sehat.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada, diperlukan metode maupun
media yang baik serta sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam satu dekade terakhir,
perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan
semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Gadget
yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah telepon pintar dan komputer. Tidak hanya
orang dewasa, anak-anak pun sudah tidak asing lagi dengan kedua benda tersebut. Salah satu
pemanfaatan baik telepon pintar maupun komputer adalah untuk bermain game.
Sebagian besar anak-anak hingga remaja, bahkan orang dewasa menyenangi bermain Game
karena dapat menjadi sarana hiburan maupun untuk bersenang-senang. Berdasarkan hal tersebut
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengembangkan aplikasi Kuis interaktif yang dapat
dioperasikan pada perangkat mobile phone dengan sistem operasi Android maupun Personal
Computer (PC) yang diberi nama Kuis interaktif “AKUSEHAT”.
Kuis interaktif “AKUSEHAT” merupakan permainan berbentuk kuis yang terdiri dari rangkaian
pertanyaan-pertanyaan terkait dengan PHBS. Pengembangan aplikasi ini bertujuan agar dapat
dijadikan sebagai media promosi kesehatan yang menarik serta menyenangkan untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat terkait PHBS. Penggunaan aplikasi Kuis interaktif “AKUSEHAT” sebagai
media promosi kesehatan memiliki banyak keunggulan, salah satunya dapat digunakan secara
mandiri oleh masyarakat tanpa tergantung kepada petugas kesehatan.

TUJUAN
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS sehingga memotivasi untuk menerapkan
perilaku hidup bersih dan sehat.

473

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

2. Menyediakan media promosi kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mandiri
tanpa harus tergantung pada petugas kesehatan.
3. Memberikan alternatif pilihan dalam menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada
masyarakat secara inovatif.

METODE/STRATEGI
Sebelum digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagai media promosi
kesehatan, aplikasi “AkuSehat” telah melalui beberapa tahapan. Urutan tahapan dalam
pengembangan aplikasi “AkuSehat” adalah sebagai berikut:
Mempersiapkan materi soal dan desain
aplikasi kuis interaktif “AkuSehat”

Ujicoba soal untuk menyusun tingkat
kesulitan soal

Pembuatan prototype aplikasi “AkuSehat”
berbasis android dan komputer

Ujicoba aplikasi untuk mendapat
masukan/saran

Perbaikan Aplikasi

Pemanfaatan Aplikasi

Diagram 1. Pengembangan aplikasi “AkuSehat”

PEMBAHASAN
1. Aplikasi Kuis Interaktif AkuSehat
Kuis interaktif “AKUSEHAT” merupakan aplikasi yang dapat dioperasikan pada perangkat
mobile phone dengan sistem operasi Android maupun Personal Computer (PC). Kuis interaktif
“AKUSEHAT” merupakan permainan berbentuk kuis yang berisi rangkaian pertanyaan terkait dengan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Setiap pertanyaan berbentuk pilihan ganda dengan empat
pilihan jawaban dan pemain harus memilih salah satu jawaban yang benar.
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Kuis interaktif “AKUSEHAT” terdiri dari beberapa paket pertanyaan, setiap paket pertanyaan
terdiri dari 20 butir pertanyaan yang terbagi ke dalam 9 level. Setiap level memiliki tingkat kesulitan
soal yang berbeda, semakin tinggi levelnya semakin tinggi pula tingkat kesulitan soalnya. Pada Level
1 hingga level 3 masing-masing terdapat 3 butir pertanyaan, level 4 hingga level 8 masing-masing
terdapat 2 buah pertanyaan, sedangkan pada level 9 hanya terdapat 1 pertanyaan terakhir.
Tabel 1. Level pertanyaan kuis interaktif akusehat
Level/Poin
Soal
1
1

5

2

10

3

15

2

4

30

5

40

6

50

3

7

70

8

90

9

110

4

10

150

11

190

5

12

240

13

325

6

14

375

15

450

7

16

550

17

650

8

18

725

19

850

20

9

1000

Pada pertanyaan pertama bila dijawab dengan benar, pemain akan mendapatkan 5 poin.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya diajukan untuk menawarkan poin yang semakin tinggi. Bila
pemain dapat menjawab hingga pertanyaan terakhir yang ada di level 9, maka pemain tersebut akan
mendapatkan poin tertinggi yaitu 1000 poin.
Penentuan tingkatan poin di atas bukanlah secara akumulatif karena setiap jawaban yang
dijawab benar memiliki poin yang sudah ditetapkan. Setelah menjawab pertanyaan di level manapun,
pemain dapat memilih untuk berhenti dan mendapat poin sesuai dengan poin terakhir yang telah
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diraih. Begitu pula jika pemain menjawab pertanyaan itu dengan salah, maka pemain akan
mendapatkan poin sesuai dengan poin terakhir yang diraihnya.
Pada permainan Kuis interaktif “AKUSEHAT” terdapat dua pilihan bantuan yang dapat
digunakan oleh pemain. Bantuan tersebut adalah HILANGKAN SATU JAWABAN SALAH dan
HILANGKAN DUA JAWABAN SALAH. Bantuan tersebut dapat digunakan kapan saja oleh pemain bila
ragu-ragu saat memilih jawaban. Masing-masing bantuan hanya dapat digunakan satu kali selama
permainan berlangsung.
Permainan akan berakhir apabila pemain menjawab dengan salah, berhenti dengan poin
atau nilai yang diraih sebelumnya, atau berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, maka
kontestan akan mendapatkan 1000 poin.

2. Aplikasi “AkuSehat” Sebagai Media Bantu Promosi Kesehatan
Selain dapat dimainkan secara mandiri melalui smartphone maupun PC, Kuis Interaktif
“AKUSEHAT” dapat pula dijadikan sebagai media bantu dalam kegiatan promosi kesehatan pada
kelompok sasaran yang jumlahnya hingga 100 orang. Metode promosi kesehatan menggunakan
permainan Kuis Interaktif “AKUSEHAT” mengadopsi dari Kuis Who Wants To Be Millionaire yang
pernah tayang di televisi.
Permainan ini terbagi ke dalam dua babak yaitu babak penyisihan dan babak utama. Pada
babak penyisihan semua peserta saling berkompetisi menjawab semua pertanyaan yang diajukan
dengan benar hingga tersisa 1 atau 2 kontestan terpilih yang berkesempatan untuk masuk ke babak
utama. Sedangkan pada babak utama pemain terpilih berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan
yang diberikan oleh pembawa acara. Tingkat kesulitan akan semakin tinggi dalam setiap pertanyaan.
Semua pertanyaan berbentuk pilihan ganda dalam empat jawaban dan kontestan harus memilih
jawaban yang benar.

3. Tahapan Kegiatan Permainan:
1) Persiapan
a) Sediakan ruangan yang cukup memadai sesuai dengan jumlah peserta
b) Siapkan alat bantu seperti: Laptop, LCD(projector), pengeras suara, kertas pilihan jawaban
(lembar A, B, C, D)
c) Persilahkan peserta untuk duduk rapi dengan masing-masing mendapatkan 4 lembar kertas
pilihan jawaban (lembar A, B, C, dan D)
2) Pelaksanaan
A. Babak Penyisihan
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a) Pembawa acara menampilkan pertanyaan pertama dari paket pertanyaan di Kuis
Interaktif AKUSEHAT untuk dijawab oleh semua peserta.
b) Peserta mengangkat 1 lembar jawaban sesuai jawaban yang menurut peserta benar
(lembar A, B, C, atau D). Setiap peserta hanya boleh mengangkat 1 lembar pilihan
jawaban.
c) Bagi peserta yang menjawab benar akan tetap duduk di tempatnya, sedangkan peserta
yang menjawab salah harus tersisih dan memisahkan diri.
d) Selanjutnya pembawa acara menampilkan satu persatu pertanyaan hingga hanya tersisa
1 sampai 2 orang peserta yang masih bisa menjawab benar.
e) Peserta terakhir yang tersisa berhak masuk ke babak utama dan dipersilahkan ke depan
f)

Peserta duduk di depan kelas dengan posisi berhadap-hadapan dengan pembawa acara

g) Peserta lain dipersilahkan duduk kembali di kursi masing-masing untuk menyaksikan
babak utama.
B. Babak Utama
a) Pembawa acara mengucapkan selamat kepada pemain karena telah berhasil masuk ke
babak utama
b) Pembawa acara mengingatkan peserta lain untuk tidak menjawab setiap pertanyaan
yang dibacakan
c) Pembawa acara mulai membacakan pertanyaan pertama dan selanjutnya dijawab oleh
peserta dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia
d) Bila peserta menjawab benar, maka pembawa acara membacakan pertanyaanpertanyaan selanjutnya
e) Peserta memiliki kesempatan untuk menggunakan Bantuan bila ragu-ragu saat memilih
jawaban yang benar (bantuan HILANGKAN SATU JAWABAN SALAH atau HILANGKAN DUA
JAWABAN SALAH)
f)

Peserta yang dapat menjawab benar setiap pertanyaan yang diberikan hingga level 9
atau pertanyaan ke 20 maka dinyatakan sebagai pemenang utama

g) Peserta yang dapat menjawab benar setiap pertanyaan yang diberikan hingga level 9
atau pertanyaan ke 20 maka dinyatakan sebagai pemenang utama atau Pemenang
Kategori Emas.
h) Tetapi apabila peserta tidak dapat menyelesaikan permainan hingga level 9, maka
penilaian dilihat dari level aman mana yang telah dilalui oleh peserta:
•

Pemenang Kategori Perak:
Bila telah melalui level 6 namun belum sampai ke pertanyaan di level 9
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•

Pemenang Kategori Perunggu:
Bila telah melalui level 3 namun belum sampai ke pertanyaan di level 6

3) Penutup
a) Pembawa acara sekilas membahas seputar indikator PHBS untuk lebih mengingatkan
peserta penyuluhan serta materi lain bila memang dianggap perlu
b) Bila diperlukan pembawa acara membuka sesi tanya jawab
c) Sebelum mengakhiri kegiatan pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesediaan
dan kerjasama dari peserta.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PHBS sehingga memotivasi untuk
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Aplikasi Kuis Interaktif “AkuSehat” merupakan media promosi kesehatan yang dapat digunakan
oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus tergantung pada petugas kesehatan.
3. Melalui Kuis Interaktif “AkuSehat” dapat memberikan alternatif pilihan bagi petugas kesehatan
dalam menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada masyarakat secara inovatif.
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ABSTRAK
Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia mengalami meningkat setiap
tahunnya. Di Bali kejadian kekerasan seksual tersebar di 8 Kabupaten. Kasus kekerasan
seksual terjadi pada jenis kelamin anak perempuan maupun laki-laki. Anak – anak sangat
rentan terkena kasus kekerasan seksual, dimana anak-anak tidak mempunyai pengetahuan
terhadap kekerasan seksual pada anak. Anak juga tidak mengenal ciri- ciri pelaku kekerasan
seksual sehingga anak - anak sangat mudah terkena hasutan para pelaku kekerasan seksual.
Informasi terhadap kekerasan seksual pada anak masih kurang terutama di sekolah.
Pendidikan dan promosi kesehatan mengenali pelaku kekerasan seksual pada anak dalam
upaya mencegah kekerasan seksual pada anak sekolah dasar sangat penting diberikan.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan anak terhadap mengenali
jenis kekerasan seksual, mengenali pelaku kekerasan seksual dan Untuk melihat rencana
tindakan yang dilakukan anak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.
Metode yang digunakan adalah ceramah rancangan dengan desain pre-test dan
post-test dengan media komik dan leaflet.
Pengetahuan responden meningkat setelah diberikan media komik sebesar 12,98
dan perilaku rencana tindakan siswa meningkat sebesar 11,23 mengenai pencegahan
kekerasan seksual pada anak. Adanya peningkatan rata – rata skor pengetahuan siswa SD
sebesar 9,60 dan peningkatan rata – rata skor rencana tindakan pencegahan siswa SD
sebesar 8,66 mengenai tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan
seksual dengan menggunakan media leaflet.
Adanya peningkatan pengetahuan dan perilaku siswa SD mengenai kekerasan
seksual dan tindakan pencegahan dengan menggunakan media komik maupun leaflet.
Pendidikan dan Promosi kesehatan pada anak dengan menggunakan media komik dan leaflet
efektif meningkatkan pengetahuan dan rencana tindakan pencegahan.
Kata kunci: kekerasan seksual anak, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan,
pencegahan kekerasan seksual anak

LATAR BELAKANG
Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungidan dijaga sehingga nantinya akan
berguna bagi keluarga, Bangsa, dan Negara. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak di
Indonesia yang belum memperoleh perlindungan serta hak-haknya, antara lain mengalami
kekerasan seksual, perlakuan yang salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Berdasarkan
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia mengalami peningkatan kasus
kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2011 terjadi 329 kasus kekerasan
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seksual, tahun 2012 terjadi 746 kasus kekerasan seksual, tahun 2013 terjadi 525 kasus, dan pada
tahun 2014 terjadi peningkatan yang siginfikan yaitu terjadi 1380 kasus (KPAI, 2014). Komisi
Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2015 menyatakan Bali berada pada peringkat ke 10 daerah dengan
tingkat kekerasan pada anak tertinggi termasuk kekerasan seksual.
Berdasarkan laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Bali tahun 2015 pada menunjukkan bahwa kejadian kekerasan seksual sebanyak
35 kasus, sedangkan pada laporan semester kedua terjadi peningkatan jumlah kasus yakni sebanyak
55 kasus. Berdasarkan laporan dari P2TP2A Provinsi Bali Tahun 2015 diperoleh total kasus kejadian
kekerasan seks sebanyak 90 kasus yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Bali yang di dominasi oleh
umur 0-17 tahun. Denpasar merupakan salah Kota di Bali yang memiliki kasus kejadian Kekerasan
yang meningkat setiap tahunnya, menurut Laporan dari Dinas Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu pada tahun 2012 terdapat 7 kasus kekerasan
seksual, tahun 2013 terdapat 9 kasus kekerasan seksual, tahun 2014 terdapat 13 kasus kekerasan
seksual dan pada tahun 2015 kasus meningkat menjadi 20 kasus kekerasan seksual. Kasus tertinggi
kekerasan seksual pada anak terjadi di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Selatan dengan
masing-masing jumlah sebanyak 6 kasus.
Kasus kekerasan seksual banyak dialami oleh anak-anak dan remaja, dikarenakan anak-anak
lebih cenderung mudah di pengaruhi dan di ancam oleh pelaku pelecehan seksual (Anwar, 2011).
Menurut Sisca & Moningka (2009) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anakanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban
di masa dewasanya. Dampak yang akan ditimbulkan kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi,
fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap oranglain dalam waktu yang cukup lama.
Informasi mengenai kesehatan seksual sangat penting diberikan untuk anak- anak, agar
mereka tahu akan kondisi tubuhnya, kondisi lawan jenisnya dan pemahaman untuk menghindarkan
dari kekerasan seksual. Di Bali media promosi kekerasan seksual untuk anak SD masih kurang. Oleh
karena itu diperlukan media informasi kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi kepada anakanak untuk meningkatkan pengetahuan dan rencana tindakan mereka dalam mencegah terjadinya
kekerasan seksual pada anak. Lokasi penelitian di SDN Padangsambian Denpasar Barat. Tempat
lokasi penelitian ini belum penah ada informasi mengenai kekerasan seksual dan kesehatan
reproduksi.

TUJUAN
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Untuk meningkatkan pengetahuan anak terhadap mengenali jenis kekerasan seksual,
mengenali pelaku kekerasan seksual dan Untuk melihat rencana tindakan yang dilakukan anak
dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment Design rancangan dengan desain
pre-test dan post-test. Dua kelompok diberikan pre-test, kemudian diberikan treatmen dan diberikan
post-test (Darmadi, 2014).

HASIL
Responden adalah siswa kelas V yang berjumlah 86 siswa yang terbagi menjadi 2 kelompok,
yakni kelompok media komik dengan jumlah siswa sebanyak 43 dan kelompokmedia leaflet dengan
jumlah siswa sebanyak 43.

1. Pengetahuan Berdasarkan Media Komik Dan Leaflet
Pengetahuan responden berdasarkan presentase nilai tertinggi dan nilai terendah pada
kelompok media komik dan pada kelompok media leaflet.
Berdasarkan tabel 1, kelompok media komik pada hasil pre-testmenunjukkan persentase
tertinggi pengetahuan yang benar 100% padatema bagian daerah pribadi dan jalur hukum.
Sedangkan persentase terendah 41,86% pengetahuan yang benar pada tema bukan bagian tubuh
pribadi. Berdasarkan hasil post-test menunjukkan persentase tertinggi pengetahuan yang benar
100% pada tema pengertian tentang kekerasan seksual, bagian daerah pribadi, orang yang boleh
menyentuh daerah pribadi, tindakan kekerasan seksual, iming – iming hadiah, jalur hukum, dan
tindakan kekerasan. Sedangkan persentase terendah 88,37% pada tema potensi kekerasan seksual.
Berdasarkan tabel diatas kelompok media leaflet pada hasil pre-test menunjukkan
persentase tertinggi pengetahuan yang benar 97,67% pada tema daerah pribadi. sedangkan
persentase terendah 65,12% pada tema pengertian tentang kekerasan seksual. Berdasarkan hasil
post-test menunjukkan persentase tertinggi pengetahuan benar 100% pada tema pengertian
kekerasan seksual, bagian daerah pribadi, orang yang boleh menyentuh daerah peribadi, iming –
iming hadiah, dan jalur hukum. Sedangkan persentase terendah pada tema tindakan kekerasan
memeluk dengan paksa dengan persentase 88.37%.
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Tabel 1. Pengetahuan Berdasarkan Media Komik Dan Leaflet dilihat dari Pernyataan yang Benar1

Tema

Pernyataan

Pengetahuan Benar Media Komik

Pengetahuan Benar
Media Leaflet

Pre

Post

Pre

Post

41 (95,35%)

43 (100%)

28 (65,12%)

43 (100%)

43 (100%)

43 (100%)

41 (95,35%)

43 (100%)

Pengertian

Kekerasan seksual merupakan
tindakan yang dilakukan secara
paksa dan mengarah pada area
pribadi

Derah Pribadi

Dada, pantat, paha, dan alat
kelamin merupakan daerah
pribadi

Potensi
Kekerasan
Seksual

Kekerasan seksual dapat dialami
oleh siapa saja

28 (65,12%)

38 (88,37%)

39 (90,70%)

40
(93,02%)

Bentuk
Kekerasan
Seksual

Dicium secara paksa merupakan
kekerasan seksual

39 (90,70%)

40 (93,02%)

36 (83,72%)

40
(93,02%)

Pencegahan

Berpaikaian yang terlalu sempit
dan ketat dapat menghindari diri
dari kekerasan seksual

24 (55,81%)

39 (90,70%)

40 (93,02%)

41
(95,35%)

Pelaku
Kekerasan
Seksual

Tukang kebun disekolah bisa
menjadi salah satu pelaku
kekerasan seksual

38 (88,37%)

42 (97,67%)

38 (88,37%)

39
(90,70%)

Orang Yang
Boleh
Menyentuh
Daerah Prinadi

Dokter dan Perawat boleh
memeriksa dan menyentuh area
pribadi saya

33 (76,74%)

43 (100%)

37 (86,06%)

43 (100%)

Tindakan
Kekerasan

Tindakan pemerkosaan bukan
termasuk tindakan kekerasan
seksual.

38 (88,37%)

43 (100%)

39 (90,70%)

42
(97,67%)

Iming - Iming
Hadiah

Pelaku kekerasan seksual sering
memberikan hadiah dan merayu
anak-anak

34 (79,70%)

43 (100%)

40 (93,02%)

43 (100%)

Jalur Hukum

Melapor kepada orangtua, guru,
atau pihak berwajib seperti polisi
harus segera dilakukan jika
mengalami kekerasan seksual

43 (100%)

43 (100%)

42 (97,67%)

43 (100%)

Hanya ibu yang boleh menyetuh
area pribadi saya

42 (95,35%)

42 (97,67%)

40 (93,02%)

42
(97,67%)

Pembantu rumah tangga bisa
menjadi salah satu pelaku
kekerasan seksul

35 (81,40%)

40 (93,02%)

29 (67,44%)

39
(90,70%)

Salah satu tindakan kekerasan
seksual adalah menyentuh
daerah pribadi seperti dada

42 (97,67%)

43 (100%)

29 (67,44%)

41
(95,35%)

Orang Yang
Boleh
Menyentuh
Daerah Pribadi
Pelaku
Kekerasan
Seksual
Tindakan
Kekerasan
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Tindakan
Kekerasan
memeluk
secara paksa

Memeluk secara paksa
merupakan kekerasan seksual

40 (93,02%)

42 (97,67%)

36 (83,72%)

38
(88,37%)

Bukan Bagian
Tubuh Pribadi

Tangan dan kaki merupakan
daerah pribadi

18 (41,86%)

39 (90,70%)

30 (69,77%)

40
(93,02%)

2. Gambaran Perilaku Berdasarkan Media Komik Dan Leaflet
Perilaku responden pada kelompok media komik dan pada kelompok media leaflet.
Berdasarkan tabel 2, rencana tindakan pada kelompok media komik pada hasil pre-test
menunjukkan persentase tertinggi 100% benar pada tema tindakan yang dilakukan ketika orang lain
memberi hadiah, tindakan yang dilakukan jika bagian tubuh bersifat pribadi di pegang, pencegehan
terkait cara berpakaian, tindakan yang dilakukan jika melihat teman diraba pada bagian tubuh, dan
iming-iming hadiah. Sedangkan persentase terendah 55,81% pengetahuan yang benar pada tema
tindakan yang dilakukan jika teman disekolah membuka pakaian sembarangan.
Berdasarkan hasil post-test menunjukkan persentase tertinggi dalam rencana tindakan
pencegahan yang benar 100% pada tema tindakan yang dilakukan ketika orang lain memberi hadiah,
tindakan yang dilakukan jika bagian tubuh bersifat pribadi dipegang, iming – iming hadiah, tindakan
yang dilakukan jika sedang mandi di tempat umum, tindakan yang dilakukan jika orang lain ingin
memandikanmu, dan jalur hukum. Sedangkan persentase terendah 75,43% pada tema tindakan yang
dilakukan jika teman disekolah membuka pakaian sembarangan.
Pada kelompok media leaflet pada hasil pre-test menunjukkan persentase tertinggi dalam
tindakan pencegahan yang benar 100% pada tema tindakan yang dilakukan ketika orang lain
memberi hadiah, pencegahan terkait cara berpakaian, tindakan yang dilakukan jika melihat teman
diraba pada bagian tubuh, dan iming – iming hadiah. Sedangkan persentase terendah 55,81% pada
tema tindakan yang dilakukan jika teman disekolah membuka pakaian sembarangan.
Berdasarkan hasil post-test menunjukkan persentase tertinggi dalam perilaku tindakan
pencegahan yang benar 100% pada tema tindakan yang dilakukan ketika orang lain memberi hadiah,
tindakan yang dilakukan jika bagian tubuh bersifat pribadi dipegang, iming – iming hadiah, tindakan
yang dilakukan jika sedang mandi di tempat umum, dan tindakan yang dilakukan jika orang lain ingin
memandikanmu. Sedangkan persentase terendah 75,43% pada tema tindakan yang dilakukan jika
teman disekolah membuka pakaian sembarangan.
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Tabel 2. Perilaku dari hasil Media Komik dan Leaflet
Tema

Perilaku Benar Media

Perilaku Benar Media

Komik

Leaflet

Pertanyaan
Pre

Post

Pre

Post

Tindakan yang dilakukan
ketika orang lain memberi
hadiah

Apa yang kamu lakukan jika ada orang lain
yang tidak dikenal tiba – tiba memberikan
hadiah kepadamu tanpa alasan ?

43 (100%)

43(100%)

43 (100%)

43(100%)

Tindakan yang dilakukan jika
bagian tubuh bersifat pribadi
di pegang

Apa yang kamu lakukan jika bagian
tubuhmu yang bersifat pribadi dipegang
dan diraba oleh orang lain ?

43 (100%)

43(100%)

41 (95,35%)

43(100%)

Pencegahan di sekitar area
rumah

Bagaimana sebaiknya berpakaian di rumah,
ketika ada tamu datang kerumahmu ?

43 (100%

43 (100%)

43 (100%)

43 (100%)

Tindakan yang dilakukan jika
melihat teman diraba pada
bagian tubuh.

Apa yang kamu lakukan jika melihat
temanmu diraba bagian tubuh seperti
pantat dan dada secara paksa oleh orang
lain ?

43 (100%)

40(93,02%)

43 (100%)

43 (100%)

Tindakan yang dilakukan jika
ingin pergi kesuatu tempat

Jika kamu ingin pergi kesuatu tempat, apa
yang harus kamu lakukan kepada
orangtuamu ?

29
(67,44%)

43 (97,67)

38 (88,37%)

42(97,67%)

Pelaku kekerasan seksual

Apabila ada seseorang seperti paman,
kakak sepupu yang bukan keluarga
memintamu untuk memijat bagian
tubuhnya, apa yang kamu lakukan ?

38
(88,37%)

42(97,67%)

40 (93,02%)

43 (100%)

Iming – Iming hadiah

Apa yang kamu lakukan jika ada seseorang
yang memberikan hadiah dengan tujuan
agar kamu mau mengikuti kemauannya ?

43 (100%)

43(100%)

43 (100%)

43(100%)

Orang Yang Boleh
Menyentuh Daerah Prinadi

Jika kamu diajak ke rumah sakit dan Dokter
memeriksa daerah pribadimu, apa yang
akan kamu lakukan ?

37
(86,05%)

43 (100%)

24 (55,81%)

41(95,35%)

Tindakan yang dilakukan jika
sedang mandi di tempat
umutm

Apa yang kamu lakukan jika sedang mandi
di tempat umum bersama teman – teman ?

30
(69,77%)

43(100%)

31 (72,09%)

43(100%)

Tindakan yang dilakukan jika
orang lain ingin
memandikanmu

Apa yang kamu lakukan jika ada orang yang
ingin memandikanmu ?

39
(90,70%)

43(100%)

41 (95,35%)

42
(97,67%)

Pencegahan area privasi

Tempat untuk mengganti pakaian ketika
selesai olah raga, sebaiknya dilakukan di ?

42
(97,67%)

42(97,67%)

42 (97,67)

43 (100%)

Jalur Hukum lingkungan
sekolah

Jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan
sekolah, sebaiknya melaporkan kemana ?

42
(97,67%)

40
(93,02%)

39 (90,70%

43 (100%)
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Jalur Hukum lingkungan
rumah

Jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan
rumah, sebaiknya melaporkan kemana ?

35
(81,40%)

42(97,67%)

40 (93,02%)

42
(97,67%)

Tindakan yang dilakukan jika
teman disekolah membuka
pakaian sembarangan

Jika kamu melihat temanmu di sekolah
membuka pakaiannya sembarang tempat,
apa yang kamu lakukan ?

24
(55,81%)

32
(75,43%)

23 (53,49%)

32
(75,43%)

Tindakan Pencegahan area
luar rumah

Jika kamu hendak bepergian keluar rumah,
sebaiknya menggunakan pakaian yang ?

41
(95,35%)

43 (100%)

39 (90,70%)

42
(97,67%)

PEMBAHASAN
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek
melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan
persepsi terhadap objek (Notoatmodjo 2014). Pengetahuan responden meningkat setelah responden
melakukan penginderaan dengan membaca media komik dan media leaflet. Berdasarkan hasil
penelitian nilai rata-rata pengetahuan responden tentang pencegahan kekerasan seksual setelah
mendapatkan intervensi dengan media komik menunjukkan peningkatan nilai rata – rata sebanyak
12,94 dengan nilai p <0,0001. Penggunaan komik pada proses pembelajaran sangat membantu
peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan karena media komik dapat dijadikan
sebagai stimulus. Menurut Sudjana dan Rivai, 2001 dalam Rizqiah, 2009. menyatakan bahwa komik
memiliki nilai edukatif baik.
Pengetahuan merupakan dasar dari pembentukan perilaku. Berdasarkan hasil penelitian
bahwa media komik berpengaruh terhadap peningkatan nilai rata – rata sebanyak 9,60 dengan nilai
p <0, 0001. Menurut penelitian dari Sulawati dan Indrawati (2015) media komik efektif meningkatkan
pengetahuan anak SD dikarenakan media komik memiliki warna dan gambar yang menarik namun
media komik membutuhkan biaya produksi komik cukup mahal, media yang susah di produksi dan
memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk memproduksinya.
Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

media

leaflet

dapat

meningkatkan

pengetahuansebanyak 11,23 % terkait informasi pencegahan kekerasan seksual dengan nilai p
<0,0001 setelah diberikan intervensi. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Kusuma (2014)
menunjukan bahwa media leaflet efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik
pencegahan HIV/AIDS. Hal tersebut karena media leaflet mampu mencukupi kebutuhan kegiatan
promosi kesehatan di wilayah kerjanya. Penelitian dari Budiyanto (2016) menunjukkan bahwa media
leaflet efektif meningkatkan pengetahuan mencuci tangan dengan sabun pada Mahasiswi Asrama
Putri Sang Surya Universitas Muhamadiyah Malang.
Menurut Levie & Lentz (1982) menjelaskan bahwa terdapat empat fungsi yang didapatkan
dari media visual, diantaranya fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris.
Fungsi atensi sendiri dimaksudkan untuk menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi
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terhadap isi pelajaran yang berhubungan dengan makna visual yang ditampilkan atau dapat berupa
teks pelajaran. Fungsi afektif berhubungan dengan tingkat kenyamanan siswa dalam membaca atau
melihat gambar yang sedang dibaca. dimana dari teks dan gambar tersebut dapat menggugah rasa
emosi dan sifat siswa. Salah satu media visual yang dimaksud adalah media leaflet, dimana media
leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat -kalimat yang singkat, padat,
mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana.
Hasil analisis menunjukkan bahwamedia komik lebih banyak meningkatkan perilaku tindakan
pencegahan terkait kekerasan seksual yakni sebanyak (9,60) dibandingkan dengan peningkatan
pengetahuan media leaflet yakni (8,66), namun hasil peningkatan media komik dan leaflet tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan, diamana hasil tersebut menunjukkan bahwa media komik
dan leaflet sama – sama dapat meningkatkan pengetahuan responden terkait pencegahan kekerasan
seksual pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media berpengaruh terhadap
peningkatan pengetahuan dan perilaku masing-masing kelompok dalam upaya pencegahan
kekerasan seksual pada anak dan sama – sama signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan
perilaku rencana tindakan responden terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azrida (2015)
yang menunjukkan bahwa media cerita bergambar dan media leaflet merupakan media yang dapat
meningkatkan pengetahuan dan perilaku anak sekolah dasar tentang pencegahan penyakit TB Paru.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isna N (2012) menyatakan bahwa penyuluhan dengan
menggunakan komik hand washing dan leaflet terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan
dan perilaku siswa sekolah dasar dalam melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Berdasarkan
teori-teori tersebut media komik dan leaflet sama-sama dapat meningkatkan pengetahuan dan
perilaku siswa terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak.
Media komik dan media leaflet memiliki kesamaan dalam penggunaan visualisasi dimana hal
ini memanfaatkan indra penglihatan untuk memahami isi dari media tersebut. Hal tersebut sejalan
dengan Teori Kerucut Pengalaman Edgar Dale yang menyatakan bahwa memperkirakan bahwa
pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%.

Upaya penerapan perilaku

pencegahan kekerasan seksual khususnya di tingkat sekolah guru sangat berperan dalam upaya
pencegahan. Menurut Ngalin dalam Nurlela (2014), menyatakan bahwa guru berperan dalam
serangkaian tingkah yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan
dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa. Nulela (2014) juga menyatakan
bahwa media pembelajaran memiliki fungsi yang efektif, dimana media dapat mempengaruhi
pengetahuan dan perilaku peserta didik.
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KESIMPULAN
Adanya peningkatan pengetahuan dan perilaku siswa SD mengenai pencegahan kekerasan
seksual pada anak menggunakan media komik maupun leaflet. Apabila kedua media tersebut
dibandingkan maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap media komik maupun leaflet.

REKOMENDASI
Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP3A) dan

Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) lebih sering promosi kesehatan ke sekolah-sekolah
mengenai kekerasan seksual pada anak. Media yang bisa digunakan yaitu Media komik dan leaflet
karena sama-sama efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan rencana tindakan Kepada Pihak
Sekolah dapat menggunakan media leaflet yang ditempel di mading sekolah untuk menyebarluaskan
informasi kekerasan seksual pada anak.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI KEGIATAN MASA
ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB)
TINGKAT SMA/SMK/MA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS II SUMPIUH

Imam Teguh Prabowo
Staff Promosi Kesehatan, Puskesmas II Sumpiuh, Kabupaten Banyumas
E-mail: imamteguhprabowo@gmail.com
ABSTRAK
Remaja merupakan masa peralian dari anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa
tersebut permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja yaitu resiko-resiko yang berkaitan
dengan kehamilan tidak diinginkan, aborsi dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual,
Penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS. Jumlah data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas
pada tahun 2015 usia kurang dari 15 tahun sebanyak 18 kasus dan usia 15-24 tahun sebanyak
36 kasus dan tahun 2016 kasus HIV/AIDS pada usia kurang dari 15 tahun sebanyak 10 kasus
dan untuk usia 15-24 tahun mengalami peningkatan dari 36 kasus di tahun 2015 menjadi 54
kasus di tahun 2016. Di wilayah kerja Puskesmas II Sumpiuh, angka pernikahan wanita usia
muda di bawah 20 tahun pada tahun 2016 sebanyak 27 wanita dari 257 jumlah calon
pengantin. Tahun 2017, bulan Januari sampai Juli sebanyak 15 wanita di bawah 20 tahun dari
162 jumlah calon pengantin. Dari data tersebut diperlukan sebuah kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi
remaja di usia remaja khususnya dilingkungan SMA/SMK/MA. Strategi yang dilakukan adalah
memberikan penyampaian materi tentang masalah kesehatan reproduksi remaja serta
membuka klinik konsling kesehatan reproduksi remaja sebagai sarana informasi mengenai
kesehatan reproduksi remaja baik secara tatap muka maupun secara online melalui chat
media sosial seperti Facebook dan Whatsapp. Kegiatan dilakukan adalah mengikuti kegiatan
MOPDB SMK Ma’arif NU Sumpiuh. Dengan memberikan presentasi tentang kesehatan
reproduksi remaja dan HIV/AIDS. Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah lebih melakukan
koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan untuk siswasiswi sekolah pada umumnya dan mengenai kesehatan reproduksi remaja pada khususnya.
Kata kunci: Remaja, kesehatan reproduksi remaja, MOPDB

PENDAHULUAN
Remaja merupakan masa peralian dari anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa tersebut
permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja yaitu resiko-resiko yang berkaitan dengan kehamilan
tidak diinginkan, aborsi dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual, Penyalahgunaan NAPZA dan
HIV/AIDS. Jumlah data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 usia kurang dari 15
tahun sebanyak 18 kasus dan usia 15-24 tahun sebanyak 36 kasus dan pada tahun 2016 kasus
HIV/AIDS pada usia kurang dari 15 tahun sebanyak 10 kasus dan untuk usia 15 – 24 tahun mengalami
peningkatan dari 36 kasus di tahun 2015 menjadi 54 kasus di tahun 2016 (KPA Banyumas, 2016).
Di wilayah kerja Puskesmas II Sumpiuh, Kecamtan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas jumlah
penduduk pada tahun 2016 sebanyak 28.210 jiwa, dengan presentasi penduduk yang terbanyak pada
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usia 15 – 44 tahun sebesar 43% dari jumlah penduduk.Angka pernikahan wanita usia muda di bawah
20 tahun pada tahun 2016 sebanyak 27 wanita dari 257 jumlah calon pengantin yang ada. Dan pada
tahun 2017 sampai bulan juli sebanyak 15 wanita di bawah 20 tahun dari 162 jumlah calon pengantin
(Profil PKM II Sumpiuh, 2017).
Dari permasalahan di atas sehingga perlu dilakukan upaya pendidikan kesehatan reproduksi
remaja yang dilakukan sejak dini yaitu di usia sekolah yaitu dengan cara melakukan upaya
peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui kegiatan masa orientasi peserta
didik baru (MOPDB) tingkat SMA/SMK/MA di wilayah kerja Puskesmas II Sumpiuh.

TUJUAN
a. Tujuan Umum adalah:
Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja di lingkungan
Sekolah (SMA/SMK/MA).
b. Tujuan Khusus adalah :
-

Menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia

-

Menjelaskan tentang penyakit menular seksual

-

Menjelaskan tentang HIV/ADIS

-

Menjelaskan tentang penyalahguaan obat-obatan terlarang

STRATEGI
Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja
melalui kegiatan masa orientasi peserta didik baru (MOPDB) tingkat SMA/SMK/MA di wilayah kerja
Puskesmas II Sumpiuh adalah sebagai berikut:
a. Melalui penyuluhan kesehatan tentang masalah kesehatan reproduksi remaja dengan cara
presentasi oral dan diskusi.
b. Membuka klinik konsling kesehatan reproduksi remaja sebagai sarana informasi mengenai
kesehatan reproduksi remaja baik secara tatap muka maupun secara online melalui chat media
sosial seperti Facebook dan WhatsApp.

HASIL
a. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan dilakukan pada:
Hari / Tanggal

: Rabu, 20 Juli 2017

Tempat

: Aula SMK Ma’arif NU Sumpiuh

Jumlah Peserta

: 486 Siswa
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Metede Penyuluhan

: Presentasi Oral dan Diskusi

Materi Penyuluhan :
-

Kesehatan Reproduksi Remaja

-

Penyakit Seksual Menular

-

HIV/AIDS

-

Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang

b. Foto Kegiatan

Gambar 1 : Pembukaan MOPDB SMK Ma’arif NU Sumpiuh

491

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Gambar 2 : Kegiatan Penyuluhan Kespro Remaja
Upaya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui kegiatan masa
orientasi peserta didik baru (MOPDB) tingkat SMA/SMK/MA di wilayah kerja Puskesmas II Sumpiuh
yang dilaksanakan di SMK Ma’arif NU Sumpiuh pada tanggal 20 Juli 2017 yang diikuti sekitar 486
Siswa baru berjalan dengan baik dan lancar. Proses penyuluhan atau penyampaian materi kesehatan
reproduksi remaja di bagi menjadi dua sesi penyampaian karena dibagi menjadi dua kelompok.
Proses diskusi yang telah disampaiakan diketahui; siswa banyak yang bertanya tentang
mimpi basah dan menstruasi. Sebagian siswa belum paham tentang siklus menstruasi. Diskusi ke dua
adalah tentang penyakit menular seksual dan HIV/AIDS yang terutama permasalahan tentang orang
dengan HIV/AIDS (ODHA) dan cara bersikap terhadap ODHA. Diskusi ke tiga tentang rokok dan
minuman keras, kebanyakan siswa sudah merokok.
Kesimpulan hasil diskusi diketahui sebagian siswa/siswi masih belum paham menganai
materi yang disampaiakan yaitu tentang:
-

Kesehatan Reproduksi Remaja

-

Penyakit Seksual Menular

-

HIV/AIDS

-

Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang

PEMBAHASAN
Penyuluhan yang diberikan dengan metode dan media yang tepat merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tertarik dan mau melakukan anjuran yang diberikan saat
penyuluhan. Petugas kesehatan sebagai orang yang berperan dalam memberikan penyuluhan juga
sangat mempengaruhi keberhasilan penyuluhan (Notoatmodjo, 2007).
Pada kegiatan upaya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui
kegiatan masa orientasi peserta didik baru (MOPDB) tingkat SMA/SMK/MA di wilayah kerja
Puskesmas II Sumpiuh yang dilaksanakan di SMK Ma’arif NU Sumpiuh pada tanggal 20 Juli 2017
diketahui sebagaian siswa dan siswi masih belum paham mengenai materi yang disampaikan. Hal
tersebut dikarenakan, baru pertama kali dijelaskan dan masih menganggap hal yang tabu atau
metode penyuluhan yang kurang menarik. Upaya untuk terus menginformasikan dan meningkatkan
pengetahuan tentang materi yang telah disampaikan adalah dengan menyisipkan materi-materi
tersebut dan materi kesehatan lainnya di waktu bimbingan konseling siswa/siswi atau bisa juga
melalui kegikatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan PMR.
Peningkatakan pengetahuan dan informasi kesehatan reproduksi juga bisa dilakukan dengan
melakukan komunikasi bermedia internet misalnya melalui Chat Media Sosial. Menurut penelitian
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dari Kurnia, 2005 bahwa penggunaan media komunikasi internet mempengaruhi remaja putri dalam
merawat organ reproduksinya. Untuk kasus tertentu siswa/siswi yang mengalami kasus atau masalah
kesehatan reproduksi remaja bisa dirujuk ke klinik konsultasi kespro remaja di Puskesmas II Sumpiuh
atau bisa juga konsultasi ke call center Puskesmas II Sumpiuh yaitu : 085719674333 (SMS/WA).

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan upaya peningkatan pengetahuan kesehatan
reproduksi remaja melalui kegiatan masa orientasi peserta didik baru (MOPDB) tingkat
SMA/SMK/MA di wilayah kerja Puskesmas II Sumpiuh adalah :
a. Perlu adanya kegiatan yang konsisten dalam upaya promosi kesehatan terutama kesehatan
reproduksi remaja dan penggunaan media promosi yang menarik.
b. Perlu menyisipkan materi-materi kesehatan disetiap kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan
ekstrakurikuler seperti Pramuka dan PMR.
c. Perlu peran serta orang tua dan guru dalam menangani permasalahan kesehatan terutama
kesehatan reproduksi.

REKOMENDASI
Rekomendasi yang dapat diambil dari kegiatan upaya peningkatan pengetahuan kesehatan
reproduksi remaja melalui kegiatan masa orientasi peserta didik baru (MOPDB) tingkat
SMA/SMK/MA di wilayah kerja Puskesmas II Sumpiuh adalah :
a. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara pihak sekolah dan Puskesmas dalam melaksanakan
kegiatan penyuluhan kesehatan untuk siswa/siswi sekolah pada umumnya dan mengenai
kesehatan reproduksi remaja pada khususnya.
b. Pihak Puskesmas aktif melakukan konseling dan promosi kesehatan serta membuat media
promosi yang menarik.
c. Pihak ikut aktif melaksanakan promosi kesehatan dengan menyisipkan materi-materi kesehatan
di bimbingan konseling siswa/siswi atau melalui kegikatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti
Pramuka dan PMR.
d. Selain siswa/siswa orang tua wali murid juga harus mendapatkan informasi-informasi mengenai
kesehatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan bekerjasama dengan Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA
KPA Banumas, 2016. Data Penderita HIV/AIDS Tahun 2016 Kabupaten Banyumas.
Kurnia, S. S. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Notoatmodjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
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ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU IBU DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN SEKS USIA DINI PADA ANAK PRA SEKOLAH DI TK III PERTIWI SEMARANG
Arum Lutfihanny, Priyadi Nugraha P., Besar Tirto Husodo
Bagian Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Diponegoro
Email :arumlutfi@gmail.com
ABSTRAK
Pendidikan seks adalah upaya transfer pengetahuan dan nilai mengenai organ tubuh
manusia terutama organ reproduksi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan
kecenderungan manusia untuk tertarik pada lawan jenis. Pendidikan seks harus diberikan
sejak usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku ibu dalam memberikan pendidikan seks usia dini pada anak pra
sekolah di TK III Pertiwi Semarang.
Populasi penelitian merupakan semua wali murid khususnya ibu di TK III Pertiwi
Semarang.Pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 106 orang. Analisis
data menggunakan uji analisa statistik Chi Square (taraf signifikasi = 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas responden termasuk dalam kategori
dewasa awal yang berusia 18 – 40 tahun (96,2%), tingkat pendidikan responden sebagian
besar tamat SMA/sederajat (51,95%), dan pekerjaan responden sebagian besar adalah ibu
rumah tangga (73,6%). Variabel yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam memberikan
pendidikan seks usia dini yaitu, tingkat pendidikan (P = 0,006), pekerjaan (P = 0,029),
pengetahuan (P = 0,002), sikap (P = 0,034), ketersediaan sarana dan prasarana (P = 0,005),
dukungan keluarga (P = 0,040), dukungan guru (P = 0,032), dan dukungan teman (P = 0,050).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perilaku ibu dalam memberikan pendidikan seks usia
dini tergolong baik. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengetahuan, sarana
dan prasarana yang menunjang, serta kerjasama dengan guru, keluarga dan teman bagi ibu.
Kata kunci: pendidikan seks, usia dini, perilaku ibu

LATAR BELAKANG
Pendidikan seks adalah upaya transfer pengetahuan dan nilai mengenai organ tubuh
manusia terutama organ reproduksi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan kecenderungan
manusia untuk tertarik pada lawan jenis.1 Selama ini, pendidikan seks masih dianggap belum pantas
diberikan pada anak-anak.
Anggapan tersebut tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Apalagi di era digital yang
saat ini semakin canggih. Kemajuan teknologi memudahkan anak-anak untuk mengakses informasi,
termasuk informasi mengenai pornografi dan seksualitas.2
Dari hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016, 70% orangtua
belum mampu mengasuh anak mereka dengan metode yang tepat dengan zaman sekarang.3 Anakanak yang kurang diperhatikan oleh orangtua mereka cenderung melakukan perilaku seksual yang
menyimpang dari norma serta mudah untuk menjadi korban pelecehan seksual.
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan seksual pada anak selalu
meningkat setiap tahun. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus,
dan 2014 ada 5.066 kasus.4
Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, pada tahun tahun 2014 terjadi 100 kasus pelecehan
seksual pada anak di Jawa Tengah, tahun 2015 terjadi 667 kasus, dan tahun 2016 hingga bulan
September terjadi 1.295 kasus. Berdasarkan ciri korban dan pelaku, sebanyak 402 kasus kekerasan
seksual pada anak terjadi pada usia 0-5 tahun.
Kota Semarang termasuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Namun, di Semarang masih
banyak terjadi kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2015 terjadi 42 kasus. Hingga bulan
September 2016 terjadi 40 kasus.
Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan terluas di Kota Semarang dan
memiliki kerentanan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data dari Pusat
Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang, kasus kekerasan terhadap anak tahun 2013 – 2016 tercatat sebanyak 7
kasus, dan 4 kasus merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Pendidikan seks usia dini sangatlah penting. Jika sejak dini sudah mendapatkan pendidikan
seks yang benar, tentu akan dapat melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual, perilaku seks
bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, pemerkosaan, dan mencegah penularan berbagai
penyakit kelamin. Selain itu, pendidikan seks yang ditanamkan sejak dini juga akan mempermudah
anak dalam mengembangkan harga diri, kepercayaan diri, kepribadian yang sehat, dan penerimaan
diri yang positif.5
Taman Kanak-kanak (TK) III Pertiwi merupakan salah satu institusi pendidikan yang
dikhususkan bagi anak usia pra sekolah. TK III Pertiwi berlokasi di Jalan Tembalang Baru V
Semarang.TK III Pertiwi mengadakan parenting class satu kali dalam sebulan bagi wali murid
terutama ibu. Materi yang diajarkan salah satunya mengenai pendidikan seks usia dini. Namun, 22
(73,3%) dari 30 ibu yang belum memberikan pendidikan seks usia dini pada anak.

METODE
Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.
Pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner, dengan total sampling
berjumlah 106 ibu yang tercatat sebagai wali murid di TK III Pertiwi Semarang. Penelitian
menggunakan teori Lawrence Green dengan melibatkan 11 variabel meliputi usia, tingkat
pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan akses
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informasi, paparan sumber informasi, dukungan keluarga, dukungan guru, dan dukungan teman.
Analisis data menggunakan uji statistik univariat, dan bivariat dengan chi square test (α = 0,05).

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden berada dalam kategori usia dewasa
awal (18 – 40 tahun) (96,4%), tamat SMA/sederajat (51,9%), dan bekerja sebagai ibu rumah tangga
(73,6%).

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Perilaku Ibu
Perilaku Pemberian Pendidikan Seks Usia Dini
Baik
Kurang
Total
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Jumlah
F
61
45
106

%
57,5%
42,5%
100,0
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Tabel 2. Analisis Hubungan Setiap Variabel Bebas dengan Perilaku Ibu
Variabel Bebas

Perilaku Pemberian Pendidikan
Seks Usia Dini
Baik

Kurang

F

%

F

%

Dewasa awal (18 – 40 tahun

59

57,8

43

42,2

Dewasa lanjut ( 41 – 60 tahun)

2

50,0

2

50,0

Tamat SD – SMA

42

50,6

41

49,4

Tamat perguruan tinggi

19

82,6

4

17,4

Ibu Rumah Tangga

40

51,2

38

48,8

Ibu bekerja

21

75,0

7

25,0

Baik

44

69,8

19

30,2

Kurang

17

39,5

26

60,4

Positif

41

66,1

21

33,9

Negatif

20

45,4

24

54,6

Mendukung

41

69,4

18

30,6

Kurang mendukung

20

42,5

27

57,5

Mudah

39

62,9

23

37,1

Sulit

22

60,0

22

50,0

Paparan tinggi

39

65,0

21

35,0

Paparan rendah

22

47,8

24

52,2

Mendukung

38

66,6

19

33,4

Kurang mendukung

23

46,9

26

53,1

Mendukung

46

64,7

25

35,3

Kurang mendukung

15

42,8

20

57,2

Mendukung

45

64,2

25

35,8

Kurang mendukung

16

44,4

20

55,6

Usia

Tingkat Pendidikan

Pekerjaan

Pengetahuan

Sikap

Ketersediaan sarana dan prasarana

Kemudahan akses informasi

Paparan Sumber Informasi

Dukungan keluarga

Dukungan guru

Dukungan teman
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Tabel 3. Rekapitulasi Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu
Variabel Bebas

p-value

Keterangan

Usia

0,756

Tidak ada hubungan

Tingkat Pendidikan

0,006

Ada hubungan

Pekerjaan

0,029

Ada hubungan

Pengetahuan

0,002

Ada hubungan

Sikap

0,034

Ada hubungan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

0,005

Ada hubungan

Kemudahan Akses Informasi

0,185

Tidak ada hubungan

Paparan Sumber Informasi

0,076

Tidak ada hubungan

Dukungan Keluarga

0,040

Ada hubungan

Dukungan Guru

0,032

Ada hubungan

Dukungan Teman

0,050

Ada hubungan

PEMBAHASAN
Variabel yang Berhubungan
1. Tingkat Pendidikan
Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah lembaga pendidikan
dan agama. Kedua lembaga ini mempengaruhi pembentukan sikap karena meletakkan dasar
pengertian dan konsep moral pada individu. Karena sangat menentukan sistem kepercayaan
sehingga konsep ini ikut menentukan sikap individu.6
2. Pekerjaan
Berdasarkan teori Lawrence Green, pekerjaan termasuk ke dalam salah satu faktor
predisposisi karena berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi. Faktor ini terutama yang positif
mempermudah terwujudnya perilaku, maka sering disebut faktor pemudah.7
3. Pengetahuan
Menurut teori Lawrence Green, komponen dalam aspek perilaku terdiri dari tiga ranah,
yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik. Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan hal ini terjadi
setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan
domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.7
4. Sikap
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu
stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan
tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.7
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5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Teori Lawrence Green, faktor pemungkin adalah faktor yang
memungkinkan terjadinya perilaku tertentu.7 Ketersediaan sarana dan prasarana termasuk
dalam faktor pemungkin untuk terjadinya perilaku termasuk perilaku ibu dalam memberikan
pendidikan seks usia dini.
6. Dukungan Keluarga
Keluarga merupakan orang yang dianggap penting atau orang di sekitar kita dan
merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi sikap.6Dukungan keluarga merupakan
faktor penguat bagi ibu dalam memberikan pendidikan seks usia dini.
7. Dukungan Guru
Dukungan guru merupakan faktor penguat untuk terjadinya perilaku. Faktor penguat
ialah faktor yang memperkuat bahkan dapat memperlunak terjadinya perilaku termasuk perilaku
ibu dalam memberikan pendidikan seks usia dini.7
8. Dukungan Teman
Orang-orang sekitar sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang terhadap
perilaku.7Dalam penelitian ini teman mempunyai peran untuk memperkuat perilaku ibu dalam
memberikan pendidikan seks usia dini pada anak.

Variabel yang Tidak Berhubungan
1. Usia
Berdasarkan Teori Lawrence Green, faktor penentu atau determinan perilaku manusia
sulit untuk dibatasi karena perilaku merupakan resultansi dari berbagai faktor, baik internal,
maupun eksternal.8Usia merupakan faktor internal. Usia tidak menjamin perilaku ibu dalam
memberikan pendidikan seks usia dini.
2. Kemudahan Akses Informasi
Dalam penelitian ini kemudahan akses informasi tidak berhubungan dengan perilaku ibu
dalam memberikan pendidikan seks usia dini. Hal ini dapat dikarenakan beberapa faktor
eksternal lain yang lebih dekat dengan ibu seperti ketersediaan sarana dan parasarana, dukungan
keluarga, dukungan guru, dan dukungan teman.
3. Paparan Sumber Informasi
Paparan sumber informasi termasuk ke dalam faktor pemungkin. Informasi mempunyai
pengaruh besar dalam membentuk opini atau kepercayaan meskipun tidak sebesar orang-orang
di sekitar. Informasi dari media akan membawa pesan sugestif yang jika cukup kuat akan
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memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu sehingga terbentuk arah sikap tertentu.6Dalam
penelitian ini paparan sumber informasi tidak berhubungan dengan perilaku ibu dalam
memberikan pendidikan seks usia dini. Hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor eksternal lain
yang lebih dekat dengan ibu yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan keluarga,
dukungan guru, dan dukungan teman yang memiliki peran signifikan untuk terjadinya perilaku
pemberian pendidikan seks usia dini oleh ibu.

SIMPULAN
1. 57,7% ibu memiliki perilaku yang baik, sedangkan 42,5% ibu memiliki perilaku yang kurang dalam
memberikan pendidikan seks usia dini.
2. Variabel yang berhubungan dengan perilaku ibu adalah tingkat pendidikan, pekerjaan,
pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan keluarga, dukungan guru, dan
dukungan teman.
3. Variabel yang tidak berhubungan dengan perilaku ibu adalah usia, kemudahan akses informasi,
dan paparan sumber informasi.
REKOMENDASI
1. Perlunya upaya untuk mendorong ibu dalam memberikan pendidikan seks usia dini berupa
peningkatan pengetahuan, sarana dan prasarana yang menunjang, serta kerjasama dengan guru,
keluarga dan teman.
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PENGGUNAAN MEDIA BOOKLET PERSIAPAN MENSTRUASI DALAM PROMOSI KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DI KOTA TASIKMALAYA
Wiwin Mintarsih P, Siti Patimah
Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya
ABSTRAK
Saat ini menstruasi yang pertama kali pada remaja perempuan rata-rata terjadi pada
usia lebih awal dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini cukup menghawatirkan
karena beberapa remaja perempuan mengalami menstruasi yang pertama ketika belum
memiliki pengetahuan yang memadai tentang menstruasi. Upaya memberikan pendidikan
kesehatan secara dini tentang persiapan menstruasi sangat diperlukan untuk menyiapkan
remaja perempuan dalam menghadapi menstruasi yang pertama. Salah satu bentuk
pendidikan kesehatan yang dapat dilakukan yaitu melalui penggunaan media booklet yang
berisi informasi tentang persiapan menstruasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pengaruh media booklet persiapan menstruasi dalam promosi kesehatan terhadap
pengetahuan dan sikap remaja perempuan.
Penelitian ini menggunakan rancangan quasi experiment dengan Pretest - Posttest
Control Group Design dilakukan pada 96 siswi SD kelas 5 dan kelas 6 yang belum pernah
menstruasi berasal dari 2 Sekolah Dasar di 2 Kecamatan yang ditentukan berdasarkan
purposive sampling. Pengetahuan dan sikap responden diukur menggunakan kuesioner
sebelum dan setelah mendapat paparan booklet persiapan menstruasi. Analisa data yang
digunakan pada penelitian ini yaitu independent sample t test.
Pengukuran pengetahuan dan sikap remaja perempuan setelah mendapatkan
paparan promosi kesehatan menggunakan media booklet dilakukan menggunakan kuesioner
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu pengetahuan (ρ value 0,000) dan sikap
(ρ value 0,001).
Perlunya penggunaan booklet persiapan menstruasi dalam kegiatan promosi
kesehatan reproduksi agar remaja perempuan memiliki pengetahuan dan kesiapan yang
memadai dalam menghadapi menstruasi.
Kata kunci: menstruasi, booklet

LATAR BELAKANG
Menstruasi yang pertama merupakan periode penting dalam awal kehidupan reproduksi
perempuan. Sesuai dengan tugas perkembangannya, seorang remaja perempuan akan mengalami
perubahan fungsi reproduksi setelah mengalami menstruasi yang pertama. Kejadian ini dapat
menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada remaja perempuan, sehingga remaja perempuan
memerlukan informasi mengenai menstruasi secara dini.
Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan data bahwa pengetahuan remaja perempuan
mengenai kesehatan reproduksi masih rendah, hanya 11,5% remaja perempuan yang memiliki
pengetahuan tinggi tentang persiapan menstruasi. Rendahnya pengetahuan tentang persiapan
menstruasi menimbulkan risiko negatif terhadap perilaku kesehatan dalam menjaga kebersihan
selama mengalami menstruasi (PKBI Jawa Barat, 2009). Banyak remaja yang tidak tahu bagaimana
cara menjaga kebersihan area genital dan penggunaan pembalut serta bagaimana mengelola
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pembalut setelah digunakan. Hal ini menyebabkan remaja perempuan sangat rentan terhadap
berbagai infeksi akibat kebersihan area genital yang tidak terjaga dan akhirnya mengalami infeksi
menular seksual. Keadaan ini memerlukan upaya pencegahan yang harus dilakukan secara tepat agar
remaja mendapatkan informasi tentang persiapan menstruasi dengan tepat dan berasal dari sumber
yang tepat.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketidaktahuan
remaja tentang informasi seputar menstruasi yaitu dengan cara memberikan promosi kesehatan
secara dini tentang persiapan menstruasi. Kegiatan promosi kesehatan ini dapat dilakukan secara
terintegrasi dengan kegiatan di sekolah ataupun di rumah. Hal ini sangat diperlukan untuk
meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja dalam menghadapi menstruasi.
Menindaklanjuti kegiatan tersebut pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) telah mengeluarkan kebijakan tentang pelayanan kesehatan reproduksi
remaja dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKR). Kedua program tersebut memiliki
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi remaja (Susanto,
Rahmawati, & Wantiyah, 2016). Selain itu, remaja dapat terhindar dari kehamilan yang tidak
diinginkan, terlindung dari infeksi menular seksual (IMS) dan dapat tumbuh menjadi orang dewasa
yang sehat secara seksual (Wulandari, VF., 2012).
Kegiatan pemberian informasi yang telah dilaksanakan terkait program pelayanan kesehatan
reproduksi remaja di sekolah pada umumnya menggunakan metode ceramah secara klasikal. Hal ini
memungkinkan keefektifan penyampaian informasi tentang persiapan menstruasi masih kurang,
sehingga diperlukan metode lain dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakter remaja.
Studi pendahuluan yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa remaja
memerlukan media informasi tentang persiapan menstruasi dalam bentuk booklet. Media ini dipilih
karena booklet berisi banyak informasi yang dipaparkan dan dapat dilengkapi dengan gambar. Selain
itu layoutnya bisa dirancang dengan unsur-unsur warna yang beragam, tipografi dan foto sehingga
menjadi menarik untuk dibaca (Hasmaini dkk., 2012).

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan rancangan quasi
experiment dengan Pretest - Posttest Control Group Design. Penelitian diawali dengan membuat
rancangan booklet persiapan menstruasi yang dipilih sebagai bentuk media intervensi pengetahuan
dan sikap remaja perempuan.

503

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PROMOSI KESEHATAN KE-7

Subjek terdiri dari 96 siswi kelas 5 dan kelas 6 Sekolah Dasar yang belum pernah mengalami
menstruasi yang selanjutnya ditetapkan menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Masingmasing kelompok berasal dari sekolah yang berbeda.
Penelitian diawali dengan membuat rancangan booklet berdasarakan lay out yang telah
disusun pada tahap asesmen kebutuhan dan ditindaklanjuti dengan tahap uji coba penggunaan
booklet sesuai prosedur sampai tahap produksi. Pada tahap perancangan booklet direvisi sesuai hasil
ujicoba dan saran dari ahli media serta ahli kesehatan reproduksi remaja.
Data pengetahuan dan sikap diukur menggunakan kuesioner pengetahuan 25 pertanyaan
dan sikap 20 pertanyaan. Pengukuran dilakukan 2 kali yaitu pada saat sebelum diberikan promosi
kesehatan reproduksi menggunakan booklet dan pengukuran kedua dilakukan setelah 2 minggu
diberikan promosi kesehatan reproduksi menggunakan booklet.
Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan program komputer dan dianalisis
bivariat menggunakan independent t test untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel
terikat.

HASIL
Penelitian ini dilakukan pada remaja perempuan kelas 5 dan kelas 6 Sekolah Dasar. Hasil
penelitian menunjukkan variasi usia responden antara 10 – 12 tahun. Adapun hasil pengukuran
pengetahuan dan sikap remaja yang berkaitan dengan persiapan menstruasi dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 1. Rerata Pre Test dan Post Test Pengetahuan Kelompok Perlakuan
Kegiatan

Rerata

Peningkatan

Df

Ρ value

Pre test

55,44

24,12

42

0,000

Post Test

79,53

Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata pengukuran pre test dan post test pengetahuan remaja
yang berkaitan dengan persiapan menstruasi pada kelompok perlakuan mengalami peningkatan dari
55,44 menjadi 79,53. Setelah dilakukan uji statistik dengan t test diperoleh p value 0,000 yang berarti
ada pengaruh yang signifikan dari upaya Promosi Kesehatan Reproduksi menggunakan booklet
persiapan menstruasi terhadap pengetahuan remaja perempuan.
Tabel 2. Rerata Pre Test dan Post Test Sikap Kelompok Perlakuan
Kegiatan

Rerata

Peningkatan

Df

Ρ value

Pre test

50.27

26,91

42

0,001

Post Test

77.18
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Tabel 2 menunjukkan bahwa pengukuran pre test dan post test sikap remaja terhadap
persiapan menstruasi mengalami peningkatan dari rerata 50,27 menjadi 77,18. Setelah dilakukan uji
statistik dengan t test diperoleh p value 0,001 yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari upaya
Promosi Kesehatan Reproduksi menggunakan booklet persiapan menstruasi terhadap sikap remaja
perempuan.

PEMBAHASAN
Pada remaja perempuan masa pubertas ditandai adanya menarche yang merupakan proses
biologis terkait dengan pencapaian kematangan fungsi reproduksi. Selama masa menstruasi
kebanyakan remaja perempuan sering mengalami ketidaknyamanan dalam bentuk kram perut,
bahkan ada yang merasa mual, muntah, ataupun diare. Rasa ketidaknyamanan terhadap menstruasi
menimbulkan perilaku yang berbeda - beda antara satu remaja dengan remaja lainnya.
Kebanyakan remaja perempuan akan merasa bingung dan mengalami ketidaknyamanan saat
mengalami menstruasi bahkan ada yang mengalami perubahan pola tidur serta tidak bisa melakukan
aktivitas di luar rumah. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memberikan informasi yang tepat seputar
menstruasi melalui upaya Promosi Kesehatan Reproduksi. Jika remaja perempuan tidak
mendapatkan informasi dari sumber yang tepat maka remaja akan mencari informasi sendiri sesuai
sifat perkembangannya. Seperti diuraikan oleh Sarwono (2005) bahwa salah satu karakteristik remaja
yaitu ingin aktualisasi diri diantara teman sebaya sehingga akan mencari informasi dari teman sebaya.
Penggunaan booklet sebagai media dalam promosi kesehatan ini merupakan bagian dari
upaya promosi kesehatan untuk menyiapkan remaja agar siap secara fisik ataupun mental dalam
menghadapi perubahan fisik pada masa pubertas. Booklet dipilih sebagai media dalam
menyampaikan informasi seputar menstruasi melalui upaya promosi kesehatan karena booklet
memaparkan banyak informasi dan gambar yang lengkap.
Seperti dituliskan oleh Rahmawati dan Gandhes (2012) bahwa booklet merupakan media
promosi kesehatan reproduksi remaja yang digunakan oleh guru di sekolah dan orang tua sebagai
pendamping di rumah. Itu artinya booklet sangat efektif digunakan sebagai media untuk
meningkatkan pengetahuan setiap individu yang menggunakannya.
Saat ini telah banyak kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai
menstruasi kepada remaja perempuan. Hal ini dilakukan agar remaja memiliki pengetahuan yang
cukup berkaitan dengan proses menstruasi dan dapat melakukan praktek yang baik dalam menjaga
kebersihan area genitalnya. Penelitian Haffiz R, dkk (2016) menyimpulkan bahwa kurangnya
pengetahuan dan persiapan menstruasi serta buruknya kebersihan seputar menstruasi merupakan
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masalah pada remaja perempuan. Tidak hanya masalah itu, ketidaktahuan remaja akan dampak yang
akan terjadi setelah mengalami menstruasi menyebabkan remaja sangat rentan terhadap kejadian
infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan (Ellen F Soefer, et al., 1985). Hal ini
bukan hanya memerlukan upaya tindak lanjut berupa pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan
tentang menstruasi, namun setiap remaja perempuan memerlukan upaya peningkatakan
kepercayaan dan pengembangan diri yang dilakukan di komunitas.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Adanya dampak yang signifikan pada peningkatan pengetahuan dan sikap remaja
perempuan setelah diberikan promosi kesehatan menggunakan booklet persiapan menstruasi perlu
ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sinergi secara periodik. Penggunaan booklet perlu dijadikan
sebagai bagian dari program pelayanan kesehatan reproduksi remaja agar remaja perempuan
memiliki pengetahuan dan kesiapan fisik dan emosional yang baik dalam menghadapi menstruasi.
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