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ABSTRAK 

  

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita. Usia 4-5 tahun 
adalah fase inisiative vs guilt yaitu dengan pengasuhan dan dorongan untuk bereksperimen 
dengan bebas dalam lingkungannya, anak akan memiliki inisiatif dan sebaliknya jika anak 
tidak mendapatkan pengasuhan maka anak akan menjadi pasif dan perkembangannya 
mengalami keterlambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
perkembangan anak usia 4-5 tahun antara yang ikut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 
tidak ikut PAUD. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Variabel bebas adalah PAUD sedangkan variabel terikat adalah perkembangan. Sampel 
sebesar 60 responden. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling berjenis 
simple random sampling. Instrumen pengumpul data yaitu lembar Denveri Development 
Screening Test II. Analisa data menggunakan uji komparatif Chi-Square dengan derajat 
kemaknaan p<0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa anak yang ikut PAUD memiliki 
perkembangan normal sebanyak 79,3%; sedangkan yang tidak ikut PAUD memiliki 
perkembangan normal sebanyak 51,60%. Dengan uji Chi-Square diperoleh hasil X 2 hitung: 
5,053, p = 0,025. Pada X 2 tabel diketahui sebesar 3,841, dengan df: 1, dan α: 0,05. Oleh 
karena X 2 hitung > X 2 tabel (p<0,05), maka Ho ditolak. Berdasarkan uraian di atas dapat 
ditarik simpulan bahwa terdapat perbedaan perkembangan anak usia 4-5 tahun yang ikut 
PAUD dan tidak ikut PAUD. Disarankan bagi orang tua untuk memperbaiki dan meningkatkan 
pola asuh anak di rumah, hendaknya orang tua yang memeiliki balita supaya 
mengikutsertakan anak ke PAUD, sesuai dengan usia anak. 
 
Kata kunci : PAUD, perkembangan 
 
* = Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN  
 
Latar Belakang 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa 
ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak 
selanjutnya. Pada masa balita ini perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, 
kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat (Soetjiningsih, 1995). 
Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh 
aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Menurut 
Rousseau dalam Desmita (2006), jika anak dibiarkan berkembang secara wajar, maka 
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perkembangannya akan berjalan mengikuti tahapan-tahapan secara teratur, dan pada setiap 
tahap perkembangannya, akan terjadi integrasi perkembangan anak secara utuh. 

Menurut teori perkembangan Erickson, usia 4-5 tahun adalah fase inisiative vs guilt 
yaitu pengasuhan dengan memberikan dorongan kepada anak untuk bereksperimen dengan 
bebas dalam lingkungannya, sehingga anak akan memiliki inisiatif atau sebaliknya jika anak 
tidak mendapatkan pengasuhan maka akan menjadi pasif dan perkembangannya mengalami 
keterlambatan (Anonim, 2008). Tugas orang tua dan pendidik dalam hal ini adalah 
menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan perkembangan berjalan 
sesuai usianya (Desmita, 2006).  

Berdasarkan pendataan dari kinerja SPM bidang kesehatan dari 24 Puskesmas di 
Ngawi tahun 2008 menunjukan bahwa cakupan deteksi tumbuh kembang balita dan anak 
prasekolah yaitu 28.242, yang dideteksi sejumlah 918.80 (3.25%); sedangkan cakupan pada 
tahun 2007 sebesar 84.967 yang dideteksi 35.604 (41,90 %). Berdasarkan hasil pengumpulan 
data tersebut menunjukkan penurunan cakupan deteksi tumbuh kembang anak. Beberapa 
anak di dua desa yang memiliki karakteristik sama, yaitu Desa Tempuran Kecamatan Paron 
Kabupaten Ngawi dan Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, setelah dilakukan 
pengetesan menggunakan penilaian DDST (Denver Developmental Screening Test), 
menunjukkan masalah perkembangan anak yaitu tidak semua anak lulus dalam sektor 
perkembangan. Hasil studi pendahuluan di Desa Tempuran pada Bulan April 2009, setelah 
dilakukan tes dengan menggunakan DDST kepada 6 anak 4-5 tahun yang tidak mengikuti 
PAUD, didapatkan bahwa hasil lulus 49,8% pada sektor perilaku sosial,  lulus 83,4% pada 
sektor motorik kasar, dan sebesar 66,4% pada sektor motorik halus, serta 83,4% pada sektor 
bahasa. Adapun hasil kajian awal pada 3 anak 4-5 tahun yang mengikuti PAUD di TK Dharma 
Wanita di desa yang sama, didapatkan bahwa 3 anak yang mengikuti PAUD lulus 100% pada 
semua sektor yang diujikan. Di desa Tepas, jumlah balita yang terbanyak adalah usia 4-5 
tahun. Dari jumlah tersebut yang sudah ikut PAUD adalah 41,94% dan yang belum ikut PAUD 
58,06%. 

Tidak semua anak dapat berkembang sesuai dengan usianya, namun ada anak yang 
mengalami hambatan atau kelainan, misalnya anak berusia lima tahun yang bersikap seperti 
anak usia empat tahun (Sudono, 2006). Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, 
yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan pranatal dan 
postnatal. Salah satu faktor lingkungan postnatal yang mempengaruhi perkembangan adalah 
lingkungan psikososial antara lain stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang 
wajar, kelompok sebaya, sekolah, cinta dan kasih sayang, dan interaksi orang tua-anak 
(Soetjiningsih, 1995). Faktor lingkungan psikososial yang berupa stimulasi yang dapat 
diberikan oleh pengasuh dalam situasi formal diharapkan dapat menunjang optimalnya 
perkembangan anak. Menurut Adiningsih (2002), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penting 
dan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pendidikan pada jenjang selanjutnya. 
Rendahnya jangkauan pelayanan PAUD diperkirakan menjadi salah satu penyebab tingginya 
jumlah siswa mengulang di kelas pemula (SD) yakni sebesar 6,57%, angka ini jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan tingkat SLTP yang hanya sebesar 0,51% (Anonim, 2002).  

Menyikapi keberadaan anak yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan 
seoptimal mungkin, menurut Gutama (2006), perlu adanya upaya pendidikan yang memadai 
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baik formal, informal, maupun nonformal. Terkait dengan faktor psikososial yaitu stimulasi 
bahwa stimulasi sangat penting bagi perkembangan anak; hal ini dapat diperoleh baik dari 
orang tua maupun pendidikan formal. Pendidikan formal yang tepat untuk memberikan 
stimulasi pada anak usia prasekolah yaitu PAUD. Pelayanan PAUD diperlukan adanya 
dukungan dan peranserta masyarakat dalam rangka menunjang pendidikan dan 
perkembangan anak selanjutnya (Zakaria, 2008) 

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui perbedaan perkembangan anak usia 4-5 
tahun antara yang ikut PAUD dan tidak ikut PAUD di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, 
Kabupaten Ngawi. Tujuan khusus penelitian yaitu 1). Mengidentifikasi perkembangan anak 
usia 4-5 tahun yang ikut PAUD, 2). Mengidentifikasi perkembangan anak usia 4-5 tahun yang 
tidak ikut PAUD, 3). Menganalisis perbedaan perkembangan anak usia 4-5 tahun antara yang 
ikut PAUD dan tidak ikut  PAUD. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN  
  

Penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel 
penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun yang ikut PAUD dan tidak ikut PAUD sebanyak 64 
anak, yang ikut PAUD di TK dan TAAM Darussalam sejumlah 29 anak dan yang tidak ikut 
PAUD 31 anak, di Desa Tepas,  Kecamatan  Geneng,  Kabupaten  Ngawi  tanggal,  dengan  
kriteria 1) Tidak ada riwayat yang dapat mengganggu perkembangan anak, meliputi: selama 
hamil ibu tidak menderita sakit seperti kencing manis, TBC, radang saluran kencing, dan 
penyakit kelamin meliputi sifilis dan HIV/AIDS; ibu tidak mengalami benturan/trauma yang 
keras, ibu tidak mengonsumsi obat di luar pengawasan tenaga kesehatan berwenang, ibu 
tidak minum alkohol, ibu tidak merokok, ibu tidak pernah mengalami kecemasan yang 
sangat/stress, proses persalinan  anak secara normal, usia anak dalam kandungan ± 9 bulan,  
berat badan anak saat lahir 2500-4000 gram, anak tidak mendapat ASI ekslusif, anak tidak 
pernah sakit yang dirawat di rumah sakit, 2) Saat penilaian DDST anak dalam keadaan sehat. 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling berjenis 
simple random sampling. Data yang dikumpulkan yaitu perkembangan anak usia 4-5 tahun 
yang ikut PAUD dan tidak ikut PAUD bersama orang tua, di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, 
Kabupaten Ngawi, secara bersama-sama dilakukan tes menggunakan formulir DDST II. 
Pengolahan dan analisis data yang terkumpul yaitu secara deskriptif dan analisis statistik. 
Setelah dilakukan tabulasi data selanjutnya dianalisis secara univariat dalam bentuk 
persentase, dan dilakukan analisis bivariat menggunakan uji komparatif Chi-Square derajat 
kemaknaan  p<0,05, dengan  bantuan  program  komputer. Simpulan  hasil  ditetapkan Ho 
diterima apabila  p>0,05 (Santoso, 2006). Apabila hasil analisis Chi-Square menunjukkan 20% 
lebih sel memiliki frekuansi harapan <5 maka dilakukan uji Fisher Exact Probability Test. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian 

Dari 29 anak 4-5 tahun yang ikut PAUD, sebagian besar (79,3%) memiliki 
perkembangan normal (Gambar 1). 
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Normal
Suspek

(6) 20,7% (23) 79,3%

 
Gambar 1. Distribusi Frekuensi Perkembangan Anak Usia  4-5  Tahun yang Ikut PAUD  

di TK  dan TAAM  Darussalam  Desa  Tepas, Kecamatan  Geneng, Kabupaten  Ngawi, 2009 
 
Dari 31 anak usia 4-5 tahun yang tidak ikut PAUD, hampir separo (48,40%) memiliki 

perkembangan suspek (Gambar 2). 

Normal
Suspek

(16) 51,60%(15) 48,40%

Gambar 2. Distribusi Frekuensi Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun yang Tidak Ikut PAUD di 
TK Dan  TAAM  Darussalam  Desa  Tepas,  Kecamatan Geneng, Kabupaten  Ngawi, 2009 

 
Perbedaan perkembangan anak usia 4-5 tahun antara yang ikut PAUD dan tidak ikut 

PAUD adalah: 79,3% anak yang ikut PAUD memiliki perkembangan normal, dan 51,60% anak 
yang tidak ikut PAUD memiliki perkembangan normal.  

Hasil uji Chi-Square adalah: X 2 hitung: 5,053,  p = 0,025, X 2 tabel: 3,841, df=1, α: 0,05, 
karena X 2 hitung > X 2 tabel (p<0,05), maka Ho ditolak dan disimpulkan ada perbedaan 
perkembangan anak usia 4-5 tahun antara yang ikut PAUD dan tidak ikut PAUD. 

 
Pembahasan 

Perkembangan anak usia 4-5 tahun yang ikut PAUD di TK dan TAAM Darussalam Desa 
Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perkembangan anak yang normal lebih banyak dari yang perkembangan suspek. 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi 
anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa 
(Suyanto, 2005). Pencapaian setiap aspek perkembangan pembelajaran di PAUD ditunjukkan 
dengan indikator-indikator kemampuan yang lebih spesifik dan terukur (Anonim, 2007). Sesuai 
pernyataan yang dikemukakan oleh Dinata (2007), bahwa pembelajaran bagi anak-anak yang 
ikut PAUD di TK dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan seluruh aspek 
perkembangan meliputi agama dan moral, fisik, bahasa, kognitif, sosial emosional, seni serta 
ketrampilan hidup. Konsep yang dibangun mencakup keaksaraan dan matematika, ilmu 
pengetahuan, studi sosial, seni, teknologi, dan keterampilan proses. 
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Kurikulum PAUD menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan 
anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan dikembangkan atas dasar 
perkembangan secara bertahap. Kurikulum PAUD juga menyediakan berbagai kegiatan dan 
interaksi yang tepat didasarkan pada usia dan tahapan perkembangan setiap anak. Selain itu 
juga dapat mengembangkan kompetensi anak (Anonim, 2008). Kurikulum di TK dan TAAM 
Darussalam mengembangkan konsep atau materi yang memiliki penekanan pengetahuan, 
sikap dan ketrampilan, hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dinata 
(2007). Lebih lanjut Fathani (2008), menyatakan pula bahwa anak-anak yang ikut TK dan 
TAAM mendapatkan kurikulum program pembelajaran yang ditunjang dengan sarana dan 
prasarana yang cukup lengkap, sehingga tujuan pembelajaran bagi anak akan tercapai. 

Dilihat dari lama belajar, anak yang ikut PAUD selama 2 tahun secara keseluruhan 
memiliki perkembangan normal, sedangkan anak yang ikut PAUD selama 1 tahun masih 
didapatkan perkembangan suspek, yaitu sebanyak 6 anak (31,57%). Seluruh anak yang 
mengalami suspek terdapat kegagalan dalam sektor motorik halus, sedangkan pada sektor 
yang lain yaitu sektor bahasa sebanyak 66%, personal sosial  sebanyak 50%, dan motorik 
halus sebanyak 33%. Perkembangan berlangsung pada tahap yang dapat diramalkan dan 
proses belajar terjadi pada sekuen yang dapat dimengerti, tetapi terdapat variasi yang besar 
dari individu dalam kecepatan perkembangan dan cara belajarnya, karena anak sebagai 
peserta yang aktif dalam proses perkembangan dan belajarnya. Proses belajar dan 
perkembangan yang terkait akan mempengaruhi bagaimana anak membangun 
pengetahuannya sendiri (Narendra, 2002). 

Prinsip perkembangan anak antara lain adalah anak belajar terus menerus, mulai dari 
membangun pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali 
sesuatu konsep, hingga mampu membuat sesuatu yang berharga; minat dan ketekunan anak 
akan memotivasi belajar anak; perkembangan dan gaya belajar anak harus dipertimbangkan 
sebagai perbedaan individu (Depdiknas, 2006). Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 
Steinberg dalam Anonim (2009), PAUD dalam penelitian ini yaitu TK dan TAAM Darussalam 
juga menyediakan pembelajaran bagi anak sesuai dengan usianya, karena kebutuhan 
pembelajaran anak usia 4 tahun berbeda dengan kebutuhan anak usia 5 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan anak yang normal lebih banyak dari 
perkembangan suspek. Sebagian besar anak yang memiliki perkembangan suspek, 
mengalami kegagalan dalam  sektor motorik halus sebanyak 86,67%, sektor personal sosial 
sebanyak 80%, bahasa sebanyak 33,33%, dan motorik kasar sebanyak 26,67%. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Desmita (2006), yaitu jika anak dibiarkan berkembang secara wajar, maka 
perkembangannya akan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan secara teratur. Sedangkan 
menurut teori Erickson dalam Anonim (2008), anak usia 4-5 tahun yang tidak mendapatkan 
pengasuhan akan menjadi pasif dan mengalami keterlambatan perkembangan. 

Berdasarkan data dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang tua 
anak, sebagian besar mata pencaharian orang tua anak yang tidak ikut PAUD adalah petani 
dan buruh tani dengan riwayat pendidikan SD dan SMP. Jadi, perkembangan anak yang tidak 
ikut PAUD yang mengalami perkembangan suspek kemungkinan besar disebabkan oleh 
kesibukan dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang cara mendidik dan memberi 
stimulasi pada anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa keterlibatan orang tua sebagai 
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pendidik utama bagi anak, oleh karena itu peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini 
sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan (Anonim, 2008). Interaksi anak dengan orang 
tua akan menimbulkan keakraban yang berpengaruh terhadap perkembangan anak yang tidak 
tertutup. Orang tua memegang peranan terbesar dalam mendidik anak (Anonim, 2008). 

Menurut Erick Homburger dalam Suyanto (2005), pada masa 4-5 tahun anak harus 
dapat menunjukkan sikap inisiatif, yaitu mulai lepas dari ikatan orang tua, bergerak  bebas dan 
berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lepas dari orang tua menimbulkan keinginan untuk 
berinisiatif, keadaan sebaliknya menimbulkan rasa bersalah. 

Unsur-unsur yang berpengaruh dalam perkembangan anak adalah orang tua, keluarga, 
masyarakat, serta lingkungan dimana ia tumbuh dan berkembang (Anonim, 2008). Bimbingan 
terhadap anak sejak usia dini diperlukan untuk mencegah frustasi, emosi dan stres pada anak 
(Hurlock, 2002). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa persentase perkembangan normal anak yang ikut 
PAUD lebih banyak daripada yang tidak ikut PAUD. Hasil uji Chi-Square menyimpulkan 
adanya perbedaan perkembangan anak antara yang ikut PAUD dan tidak ikut PAUD. 

Kondisi di atas sesuai dengan hasil penelitian Sari (2007) bahwa perkembangan 
psikososial anak prasekolah tanpa PAUD dari playgroup didapatkan sebagian besar 
responden dengan perkembangan psikososial cukup baik sebanyak 50%, kurang baik 
sebanyak 30%, baik sebanyak 20%. Sedangkan perkembangan psikososial anak dengan 
PAUD dari playgroup didapatkan sebagian besar dengan perkembangan psikososial baik 
sebanyak 60%, cukup baik sebanyak 35%, dan kurang baik sebanyak 5%. Hal ini sesuai 
dengan teori Hurlock (2002), bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan anak sebelum 
taman kanak-kanak (Nursery school), kelompok bermain (playgroup), pusat pengasuhan anak 
pada siang hari (day care center), atau taman kanak-kanak (kindergaten), biasanya 
mempunyai sejumlah hubungan sosial yang telah ditentukan dengan anak-anak yang umurnya 
sebaya. Anak yang mengikuti pendidikan prasekolah melakukan penyesuaian sosial yang 
lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. 
Alasannya adalah mereka lebih berpartisipasi secara lebih baik untuk melakukan partisipasi 
yang aktif dalam kelompok dibandingkan dengan anak-anak yang aktivitas sosialnya terbatas 
dengan anggota keluarga dan anak-anak dari lingkungan tetangga terdekat. 

Salah satu manfaat dari pendidikan anak usia dini adalah bahwa pusat pendidikan 
tersebut memberikan pengalaman sosial di bawah bimbingan guru terlatih yang membantu 
mengembangkan hubungan yang menyenangkan dan berusaha agar anak-anak tidak 
mendapatkan perlakuan yang mungkin menyebabkan mereka menghindari hubungan sosial 
(Hurlock, 2002). 

Menurut deklarasi a world for children (2002) dalam Depdiknas (2006), pendidikan dan 
pembinaan sejak dini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun mental 
yang akan berdampak pada pentingnya peningkatan prestasi belajar, etos kerja, dan 
produktivitas yang pada akhirnya anak akan mampu lebih mandiri dan mengoptimalkan 
potensi yang dimilikinya. PAUD memegang peranan penting dan menentukan bagi sejarah 
perkembangan anak selanjutnya, sebab merupakan pondasi dasar bagi kepribadian anak. 
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Montessori (1966) dalam Sudono (2006) menyatakan bahwa lingkungan mengundang 
anak untuk menyenangi pembelajarannya. Lingkungan sangat menentukan tercapai atau 
tidaknya potensi bawaan (Soetjiningsih, 1995). 

Unsur-unsur yang berpengaruh dalam perkembangan anak adalah orang tua, keluarga, 
masyarakat, serta lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Interaksi anak dengan 
orang tua menimbulkan keakraban yang berpengaruh terhadap perkembangan anak yang 
tidak tertutup. Orang tua memegang peranan terbesar dalam mendidik anak (Anonim, 2008). 

Motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk 
mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan 
dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat, sedangkan sektor 
perilaku sosial adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi 
dan berinteraksi dengan lingkungan (Soetjiningsih, 1995). Anak akan belajar melalui interaksi 
sosial, baik dengan orang dewasa maupun teman sebaya. Anak belajar dari hal-hal yang 
sederhana sampai yang komplek, dari yang konkrit ke abstrak, dari yang berupa gerakan ke 
bahasa verbal, dan dari diri sendiri ke interaksi dengan orang lain (Depdiknas, 2006).  

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara anak yang tidak ikut PAUD saat melakukan 
DDST, sebagian besar anak yang memiliki perkembangan suspek mengalami kegagalan 
dalam sektor personal sosial dan motorik halus dikarenakan orang tua yang jarang bahkan 
tidak pernah mengajari anaknya. Mereka cenderung membiarkan anaknya berkembang apa 
adanya, bahkan jarang berinteraksi dan memberikan stimulasi kepada anaknya dikarenakan 
kesibukan orang tua. 

Stimulasi adalah upaya orang tua untuk mengajak anak bermain dalam suasana penuh 
gembira dan kasih sayang. Aktivitas bermain dan suasana cinta ini penting guna merangsang 
seluruh sistem indera, melatih kemampuan motorik halus dan kasar, kemampuan 
berkomunikasi serta perasaan dan pikiran anak (Siswono, 2004). Stimulasi merupakan hal 
yang penting untuk perkembangan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang teratur dan 
terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak 
mendapat stimulasi (Soetjiningsih, 1995).  

Anak yang terbiasa bergaul dengan lingkungan luar rumah, terutama teman sebaya akan 
terbentuk sikap dan perilaku sosial pada usia dini dan biasanya akan berdampak pada usia 
selanjutnya (Hurlock, 2002). Perkembangan dan belajar berlangsung berkelanjutan sebagai 
hasil dari interaksi dengan orang, benda, dan lingkungan sekitar (Narendra, 2002). 

Menurut Steinberg, dkk (1995), salah satu kebutuhan anak usia 4-5 tahun adalah 
memerlukan petunjuk yang jelas, ada keterbatasan, arahan, dan terkendali dengan sikap guru 
yang tegas dan halus Anonim (2009). Interaksi sosial memegang peranan terpenting dalam 
perkembangan kognitif anak yaitu anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, baik 
keluarga, teman sebaya, maupun gurunya (Suyanto, 2005). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan hasil penelitian adalah: 
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1. Perkembangan anak usia 4-5 tahun yang ikut PAUD di TK dan TAAM Darussalam Desa 
Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa lebih banyak anak 
memiliki perkembangan normal. 

2. Perkembangan anak usia 4-5 tahun yang tidak ikut PAUD di Desa Tepas, Kecamatan 
Geneng, Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa lebih banyak anak memiliki perkembangan 
normal. 

3.  Ada perbedaan perkembangan anak usia 4-5 tahun antara yang ikut PAUD dan tidak PAUD 
di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. 

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah: bagi orang tua anak secara 
umum, sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan pola asuh anak di rumah dan bagi orang 
tua anak yang tidak ikut PAUD, diharapkan perlu memasukkan anaknya ke pendidikan formal 
sesuai dengan usia anak karena sesuai dengan hasil penelitian, anak yang ikut PAUD 
memiliki perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak ikut PAUD. 
 Bagi institusi pelayanan pendidikan PAUD, diharapkan para guru lebih memperhatikan 
kebutuhan dan perkembangan anak didik sehingga anak akan benar-benar memiliki 
perkembangan yang optimal dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya. 
 Bagi institusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 
kesehatan anak terutama pada sektor perkembangan anak. 
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PENERAPAN MODEL SIMULASI PADA ANTRIAN DI BAGIAN PENGOBATAN 
PUSKESMAS PRAMBON KABUPATEN NGANJUK 

Sumy Dwi Antono * 
 

ABSTRACT 

 
At this research aim to get model simulation at queue in medicinal treatment section of 

Puskesmas Prambon Sub-Province of Nganjuk by using Turbo Pascal Program. Special 
purpose : making model simulation model at queue medicinal treatment section, knowing 
mean time between arrival, service mean time in counter, lay mean time in counter, service 
mean time service of medication, lay service mean time service of medication, service mean 
time  service of laboratory, lay service mean time of laboratory, service mean time of apotek, 
lay mean time in apotek, service mean time in system, lay mean time in total mean time and 
system and analyse result of model simulation. At this research conducted activity of direct 
data collecting by noting time between service time and arrival at incoming medicinize patient 
medicinize in medicinal treatment section. Service system in medicinal treatment section cover 
: counter, medication section, laboratory and apotek. Research design : observasional, that is 
doing perception at visit patient in queue which medicinize in medicinal treatment section. 
Result of simulation got : mean time mean between arrival = 74.597 seconds, counter lay 
mean time = 284.075 seconds, service mean time of counter = 88.223 seconds, medication lay 
mean time = 1435.368 seconds, service mean time of medication = 123.785 seconds, 
laboratory lay mean time = 4490.368 seconds, service mean time of laboratory = 238.561 
seconds, lay mean time of apotek = 0.000 second, service mean time of apotek = 119.987 
seconds, system lay mean time = 6209.811 seconds, service mean time of system = 525.166 
seconds and total mean time in system = 6734.977 seconds. Conclusion : there no difference 
between result of real system and simulation because model simulation is made by imitating 
real system. Suggestion : problems at queue system better be finished by using model 
simulation, because model simulation made to imitate real system so that expected can finish 
problems of queue at real system, application of model simulation at queue system better by 
making an computer program, among others pascal program. Expected by after knowing data 
distribution and distribution parameter, do not find difficulties in awakening of random number. 
 
Keyword : simulation model, queue. 
 
* = Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 

Sistem antrian mencakup pelanggan  yang datang dengan laju konstan atau bervariasi 
untuk mendapatkan layanan pada suatu fasilitas layanan. Jika pelanggan yang datang dapat 
memasuki fasilitas layanan, pelanggan dapat langsung dilayani. Jika pelanggan harus 
menunggu dilayani, pelanggan berpartisipasi atau membentuk antrian, dan akan berada dalam 
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antrian hingga pelanggan dapat giliran untuk dilayani.  Pelanggan akan dilayani dengan laju 
layanan yang konstan atau bervariasi dan akhirnya meninggalkan sistem.  Sistem antrian 
mencakup baik antrian dan fasilitas layanannya (www.geocities.com/sinugsta/antrian). 

Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan april 2009, pasien yang datang di bagian 
pengobatan Puskesmas Prambon Kabupaten Nganjuk meningkat, menyusul diterapkannya 
pengobatan gratis oleh Pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi 
keluarga miskin. Bila biasanya jumlah pasien yang berobat ke Puskesmas ini hanya sekitar 30 
orang kini melonjak drastis mencapai sekitar 60-100 orang pasien per hari. Meningkatnya 
jumlah pasien di Puskesmas itu sebetulnya tidak menjadi masalah, karena hal itu sudah 
menjadi tanggungjawab pihak puskesmas dalam menjalankan tugas untuk melayani 
masyarakat yang sakit. Pihak Puskesmas siap melayani pasien, sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan pemerintah, yakni mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB. Dengan adanya kenaikan 
jumlah pasien itu, belum ada kekurangan obat, tenaga perawat atau dokter. Semua stok obat 
cukup, hanya beban perawat dan dokter menjadi semakin berat. Sejauh ini,  program 
pemerintah tentang pengobatan gratis  berdampak kepada jumlah pasien yang meningkat.  

Untuk memecahkan permasalahan antrian di Puskesmas, dengan cara melakukan upaya 
pendekatan terhadap sistem yang nyata dengan menggunakan model, yaitu simulasi. Model 
simulasi merupakan suatu perangkat uji coba yang menerapkan beberapa aspek penting, 
termasuk data masa lalu, dalam memberikan alternatif tindakan yang mendukung 
pengambilan keputusan. Keandalan model simulasi mampu menghadapi kompleksitas 
permasalahan, mengukur kinerja dari suatu data yang bervariasi dan mampu memberikan 
solusi alternatif secara cepat melalui bantuan program komputer (Djati, 2007). 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 
Pada penelitian ini dilakukan kegiatan pengumpulan data langsung dengan mencatat 

waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan pada pasien yang datang berobat di bagian 
pengobatan Puskesmas Prambon Kabupaten Nganjuk. Adapun sistem pelayanan di bagian 
pengobatan meliputi: loket, bagian pengobatan, laboratorium dan apotek. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah observasional, yaitu: melakukan pengamatan pada antrian 
kunjungan pasien  yang berobat di bagian pengobatan Puskesmas Prambon Kabupaten 
Nganjuk. Subjek penelitian adalah  pasien yang datang di bagian pengobatan Puskesmas 
Prambon Kabupaten Nganjuk. Data diambil dari pasien yang datang berobat di bagian  
pengobatan Puskesmas Prambon Kabupaten Nganjuk pada tanggal 24 Agustus 2009 dengan 
menggunakan format yang telah disediakan. Analisis data model simulasi pada antrian di 
bagian pengobatan Puskesmas Prambon Kabupaten Nganjuk  dengan menggunakan  
program Turbo Pascal dan program systat untuk penentuan distribusi data dan parameternya. 
Analisis Keluaran Model Simulasi pada Antrian meliputi:  Menghitung rata-rata waktu antar 
kedatangan, waktu tunggu di loket, waktu pelayanan loket, waktu tunggu di pengobatan, waktu 
pelayanan pengobatan, waktu tunggu di laboratorium, waktu pelayanan di laboratorium, waktu 
tunggu di apotek, waktu pelayanan apotek, waktu tunggu dalam sistem, waktu pelayanan 
dalam sistem, waktu total dalam sistem. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Bagian Pengobatan Puskesmas 
Prambon Kabupaten Nganjuk, diperoleh gambaran sistem antrian sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: S 1 = pelayanan loket, S 2 = pelayanan pengobatan, S 3 = pelayanan 
laboratorium,  S 4 = pelayanan apotek. 

 
Gambar 1. Sistem Antrian di Bagian Pengobatan Puskesmas Prambon Nganjuk 

 
Dengan Asumsi: Pola kedatangan pasien ke loket adalah bersifat random, disiplin 

pelayanan yaitu: First-Come First-Served (FCFS) atau First-In First-Out (FIFO) artinya lebih 
dulu datang (sampai), lebih dulu dilayani (keluar), struktur antrian yaitu: Single Channel - Multi 
Phase, menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan 
(dalam phase-phase). 

 
Tabel 1. Hasil Penentuan Distribusi Data dan Parameter 
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2.235 

=β  

76.04 

=β  

92.91 

=β  

168.8 

=β  

129.2 

 
 
 
 
 
 

Sumber  
Populasi 

S 1 S 2 S 3 

Pasien 
Pergi 

Pasien 
Datang 

S 4 



Vol.I No.4 Oktober  2010                                                                                         ISSN: 2086-3098 
 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes  262 

 
Tabel 2. Analisis Data Hasil Simulasi  

No Hasil simulasi Lama Pelayanan (dtk) 

1 Rata-rata waktu antar kedatangan 74.597 

2 Rata-rata waktu tunggu loket 284.075 

3 Rata-rata waktu pelayanan loket 88.223 

4 Rata-rata waktu tunggu pengobatan 1435.368 

5 Rata-rata waktu pelayanan pengobatan 123.785 

6 Rata-rata waktu tunggu laboratorium 4490.368 

7 Rata-rata waktu pelayanan laboratorium 238.561 

8 Rata-rata waktu tunggu apotek 0.000 

9 Rata-rata waktu pelayanan apotek  119.987 

10 Rata-rata waktu tunggu dalam sistem 6209.811 

11 Rata-rata waktu pelayanan dalam sistem 525.166 

12 Rata-rata waktu total dalam sistem 6734.977 

 
PEMBAHASAN 
 
Disiplin pelayanan 

Pada bagian pengobatan Puskesmas Prambon Kabupaten Nganjuk menerapkan disiplin 
pelayanan yaitu : First-Come First-Served (FCFS) atau First-In First-Out (FIFO) artinya lebih 
dulu datang (sampai), lebih dulu dilayani (keluar). Untuk pasien yang memerlukan perawatan 
segera dapat langsung dilayani melalui Unit Gawat Darurat. 
 
Analisa keluaran model simulasi pada antrian 

Rata-rata waktu antar kedatangan yaitu: 74.597 detik. Waktu Antar kedatangan 
merupakan interval kedatangan antara pasien yang satu dengan pasien berikutnya. 

Rata-rata waktu tunggu di loket 284.075 detik. Dari hasil simulasi diharapkan pasien 
yang datang berobat ke Loket segera mendapatkan pelayanan  tanpa harus menunggu lama 
karena keterlambatan pelayanan loket. 

Rata-rata waktu  pelayanan loket yaitu: sebesar 88.223 detik. Untuk memberikan 
pelayanan di loket yang lebih  cepat berkaitan dengan kegiatan registrasi dan kecepatan 
petugas dalam menyiapkan list data pasien, terutama petugas kesulitan mencari list data 
pasien  yang tidak membawa kartu. Untuk kunjungan pasien baru mempengaruhi lamanya 
pelayanan loket karena memerlukan registrasi yang berkaitan dengan list data pasien. 

Rata-rata waktu tunggu di pengobatan  1435.368 detik. Diharapkan pasien yang datang 
berobat segera mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan. Lamanya waktu tunggu di 
pengobatan sangat  berkaitan dengan antrian pasien menunggu selesainya pelayanan 
sebelumnya. 

Rata-rata waktu pelayanan di pengobatan 123.785 detik. Waktu pelayanan di 
pengobatan berhubungan dengan lamanya kegiatan pemeriksaan setiap pasien sebelum 
diberi pengobatan. Waktu kegiatan pemeriksaan diharapkan cepat sehingga pasien segera 
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mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan.  Pemberian  pelayanan pengobatan yang lama 
disebabkan karena pasien diberi pelayanan satu persatu secara bergantian menunggu pasien 
yang lain selesai dilayani.  

Rata-rata waktu tunggu di laboratorium  4490.368 detik. Lamanya waktu tunggu  sangat  
berkaitan dengan antrian pasien menunggu selesainya pelayanan sebelumnya. 

Rata-rata waktu pelayanan di laboratorium 238.561 detik. Waktu pelayanan berhubungan 
dengan lamanya kegiatan pemeriksaan setiap pasien. Waktu kegiatan pemeriksaan 
diharapkan cepat sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan.  
Pemberian  pelayanan yang lama disebabkan oleh pasien diberi pelayanan satu persatu 
secara bergantian menunggu pasien yang lain selesai dilayani.  

Rata-rata waktu  tunggu di apotek 0.000 detik. Pasien yang selesai diperiksa diharapkan 
langsung mendapatkan pelayanan di apotek tanpa harus menunggu. 

Rata-rata waktu pelayanan apotek  119.987 detik. Lama waktu pelayanan  berkaitan 
dengan kecepatan petugas menyiapkan obat yang diperlukan sesuai dengan resep yang 
diberikan dari bagian pengobatan. Bila ada pasien yang mendapat pengobatan dengan puyer 
maka memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan menyiapkan pil atau kaplet. 

Rata-rata waktu tunggu dalam sistem 6209.811 detik. Dari hasil simulasi diharapkan 
waktu tunggu pasien dalam sistem: loket, pengobatan dan apotek tidak  lama. Waktu tunggu 
yang lama menyebabkan pasien jenuh dan akan mengurangi jumlah kunjungan. 

Rata-rata waktu pelayanan dalam sistem 525.166 detik. Waktu pelayanan yang lama 
akan menyebabkan petugas kelelahan dan mengurangi waktu istirahat, sehingga 
mengganggu penyelesaian tugas–tugas administrasi di Puskesmas. 

Rata-rata waktu total dalam sistem 6734.977 detik. Rata-rata waktu total dalam sistem 
merupakan lama pasien mulai antri sampai selesai dilayani dalam sistem. Dengan 
diketahuinya rata-rata waktu total dalam sistem, dapat diperkirakan kapan waktu pasien 
datang berobat dan waktu selesainya pelayanan diberikan.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan penelitian adalah tidak ada perbedaan antara hasil simulasi dan sistem nyata 

karena model simulasi dibuat dengan menirukan sistem nyata. 
Dari rata–rata waktu pemeriksaan di pengobatan yang terlalu singkat yaitu sekitar 2 

menit jika dibandingkan dengan waktu tunggu di pengobatan yang cukup lama yaitu 1435.368 
detik (23.93 menit) diharapkan pihak puskesmas secara proposional dalam memberikan 
pelayanan, yaitu prosedur pemeriksaan tidak terlalu singkat dan cukup akurat  sehingga waktu 
tunggu di pengobatan dapat diperpendek. 

Kalau memungkinkan diusulkan penambahan tenaga untuk memberikan pelayanan 
pemeriksaan yang optimal. 
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HUBUNGAN KELEBIHAN BERAT BADAN DENGAN MENARCHE DINI 

Sunarto, Intan Dwi Mayasari 
 

ABSTRAK 
 

Kasus kelebihan berat badan pada anak terus mengalami peningkatan dan telah menjadi 
masalah kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain gangguan 
metabolisme tubuh berupa menarche dini yang saat ini juga mengalami peningkatan jumlah 
kasusnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kelebihan berat badan 
dengan menarche dini. Penelitian ini mengambil lokasi di sekolah dasar di wilayah Kecamatan 
Magetan. 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Populasinya adalah siswi kelas 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar di Kecamatan Magetan berjumlah 
1040 anak. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling sejumlah 302 responden. 
Variabel bebas penelitian ini adalah kelebihan berat badan. Sedangkan variabel terikatnya 
adalah menarche dini. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 
pengukuran berat badan dan tinggi badan serta hasil wawancara menggunakan pedoman 
wawancara. Untuk mengetahui hubungan kelebihan berat badan dengan menarche dini 

digunakan uji statistik Ch-square dengan tingkat kesalahan α<0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 302 siswa ada 17 siswi yang mengalami kelebihan 

berat badan dan 9 siswi (52,9%) diantaranya mengalami menarche dini dan 8 siswi (47,1%) 
tidak mengalami menarche dini. Dari uji statistik dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh 

taraf signifikansi p = 0,000 < α=0,05, artinya terdapat hubungan antara kelebihan berat badan 
dan menarche dini. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kelebihan 
berat badan dengan menarche dini pada siswi kelas 4, 5 dan 6 SD di wilayah Kecamatan 
Magetan. Oleh karena itu, diharapkan para orang tua dan guru lebih memperhatikan status 
gizi anak dengan mengajarkan pola hidup sehat  melalui bimbingan dan penyuluhan sehingga 
tercapai kesehatan reproduksi optimal. 
 
Kata kunci : kelebihan berat badan, menarche dini. 
 
PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 
Latar belakang 

Berdasarkan klasifikasi World Health Organization (WHO) dalam Majalah Komunitas 
(2008), status gizi anak dibagi dalam empat tingkatan, yaitu underweight, batas normal, 
overweight, dan obesitas. Overweight dan obesitas termasuk kelebihan berat badan. Kasus 
kelebihan berat badan pada anak-anak terus mengalami peningkatan dan telah menjadi 
masalah kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit fisik, gangguan 
metabolisme tubuh dan gangguan konsep diri (Palilingan, P, 2008). Kasus metabolisme tubuh 
berupa menarche dini saat ini mengalami peningkatan (Anonim, 2008). Menarche adalah 
perdarahan pertama dari uterus yang terjadi pada seorang wanita, biasanya terjadi pada umur 
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11-13 tahun. Namun kini usia menarche telah bergeser ke usia yang lebih muda yang disebut 
menarche dini (Wiknjosastro, 2005:92), yaitu antara 10-11 tahun (Must, 2005). Menurut 
Mundell, EJ (2005) disebutkan bahwa obesitas pada anak perempuan membantu timbulnya 
pubertas dini. Timbulnya pubertas tersebut ditandai dengan terjadinya menarche 
(Soetjiningsih, 2004:73). Dampak terjadinya menarche dini antara lain terhambatnya 
pertumbuhan, stress emosional dan peningkatan resiko terjadinya kanker payudara ( Halim, F, 
2008) serta meningkatnya penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang tidak 
disengaja (Martaadisoebrata, D, 2005:319-320). 

Winarno H (2009) menyatakan, “Tingkat obesitas pada tahun 2007 di Indonesia 
ditemukan 19,1 persen dari populasi penduduk. Jumlah ini meningkat dari 9,1 persen pada 
tahun 2005”. Kelebihan berat badan pada anak dipengaruhi oleh penumpukan lemak dalam 
jaringan adiposa. Kelebihan lemak disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, pola makan, 
pola aktifitas dan faktor psikologis (Soetjiningsih, 2004:77-79). Secara fisiologis, lemak 
dipecah menjadi asam lemak dan gliserol (Nurachmah, 2001:11). Gliserol larut dalam air 
sehingga mudah diserap. Di dalam dinding usus, asam lemak disintesa menjadi lemak kembali 
dan butir-butir lemak sebagai chylomicron dialirkan melalui kapiler lymphe ke dalam ductus 
thoracicus dan masuk ke dalam aliran darah di dalam angulus venosus. Chylomicron dialirkan 
oleh darah, dibawa ke hati dan sebagian diambil oleh sel-sel untuk mengalami metabolisme 
lebih lanjut. Sedangkan yang tidak diambil oleh sel hati terus mengalir di dalam saluran darah 
untuk kemudian diambil oleh sel-sel di dalam jaringan terutama sel-sel lemak di tempat 
penimbunan. 

Di dalam sel jaringan, lemak mengalami  hydrolisa untuk menghasilkan energi. Gliserol 
masuk ke dalam jalur Embden-Meyerhof dari metabolisme karbohidrat dan asam lemak 
dipecah, setiap kali melepaskan satuan yang terdiri atas dua karbon yaitu acetyl-coa. Acetyl 
Co-A merupakan bahan bakar yang masuk ke dalam siklus krebs untuk dioksidasi menjadi 
CO2 dan H2O sambil menghasilkan ATP. Acetyl Co-A ini juga merupakan bahan untuk 
biosintesis kolesterol yang berpengaruh pada sekresi hormon-hormon, termasuk leptin 
(Sediaoetama, 2000:96). 

Kebutuhan lemak sangat diperlukan untuk cadangan energi. Bila pola makan berlebihan 
memacu tubuh tidak mampu memecah lemak yang berakibat penumpukan. Akibatnya 
semakin banyak kolesterol yang dihasilkan sehingga semakin tinggi pula kadar leptin yang 
disekresikan dalam darah. Leptin memicu pengeluaran Gonadotropin Releazing Hormone 
(GnRH) dan selanjutnya memicu pengeluaran Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan 
Luteinizing Hormone (LH) di ovarium sehingga terjadi pematangan folikel dan pembentukan 
estrogen. Pada anak-anak dengan kelebihan berat badan akan terjadi peningkatan sekresi 
leptin. Makin tinggi kadar leptin, makin cepat terjadi menarche (Badziad, A, 2003:63). 

Hasil penelitian dan pengamatan di atas menggambarkan bahwa menarche dini karena 
kelebihan berat badan belum banyak jumlah proporsi kasusnya. Karena itu, untuk pembuktian 
hipotesis perlu dilakukan penelitian tentang hubungan kelebihan berat badan dan menarche 
dini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori yang ada dan menambah jumlah 
proporsi kasus.  
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Tujuan 
Secara umum tujuan penelitian adalah diketahuinya hubungan antara kelebihan berat 

badan dengan menarche dini, yang dirinci menjadi tujuan khusus 1). Mengidentifikasi kejadian 
kelebihan berat badan, 2). Mengidentifikasi kejadian menarche dini pada kelebihan berat 
badan, 3). Menganalisa hubungan antara kelebihan berat badan dengan menarche dini.                          
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Populasinya adalah siswi 
kelas 4, 5 dan 6 SD di wilayah Kecamatan Magetan berjumlah 1040 anak. Besar sampel 302 
responden ditentukan secara cluster random sampling.  Variabel bebas adalah kelebihan berat 
badan, dan sebagai variabel terikatnya adalah menarche dini. Instrumen yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah timbangan injak untuk menimbang berat badan, mikrotoa 
untuk mengukur tinggi badan, pedoman wawancara untuk mengetahui menarche dini dan 
tidak menarche dini serta mengetahui lebih jauh mengenai kelebihan berat badan yang dialami 
anak dan sejauh mana faktor-faktor lain mempengaruhi menarche dini. Data dianalisis 

menggunakan uji statisik Chi-Square dengan ∝ <  0,05. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
 
LOKASI PENELITIAN 

Jumlah siswa di sekolah dasar di kecamatan kota Magetan sebanyak 1040 siswa. 
Berdasarkan hasil sampling didapatkan Sembilan SD dengan jumlah siswa seluruhnya 610 
siswa dengan rincian siswa laki-laki 308 dan siswa perempuan 302. Lokasi penelitian sesuai 
sampling sebagaimana tabel 1.1 berikut  

 
Tabel 1.Lokasi Penelitian dan Jumlah Siswa  

Di Sembilan Sekolah Dasar Di Kecamatan Magetan Tahun 2009 

No. Nama Sekolah 
Dasar 

Alamat Jumlah siswa kelas 4, 5, 6  

Laki-laki Perempuan 

1. Tambran I Jl. Pandu  12, Tambran 28 23 

2. Santa Maria Magetan 7 13 

3. Sukowinangun I  Sukowinangun, Magetan 52 50 

4. Sukowinangun III Sukowinangun, Magetan 57 58 

5. Magetan I Magetan  66 66 

6. Selosari IV Jl. Sawo, Selosari 14 23 

7. Tawanganom II Tawanganom, Magetan 22 18 

8. Purwosari I Purwosari 30 27 

9 Purwosari II Purwosari 32 24 

Jumlah 308 302 
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UKURAN BERAT BADAN DAN TINGGI BADAN  
Dari 302 subyek penelitian, berat badan rata-ratanya adalah 33 kg, berat badan 

maksimal 72,5 kg dan berat badan minimal 17,5 kg. Tinggi badan rata-ratanya adalah 1,39 m, 
tinggi badan maksimal 1,59 m dan tinggi badan minimal 1,15 m. 

 
DISTRIBUSI FREKUENSI BERAT BADAN BERDASARKAN IMT 

Dari  302 siswi yang diteliti menurut IMT, 285 orang (94,4 %) tidak kelebihan berat 
badan, 17 orang (5,6 %) kelebihan berat badan (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berat Badan Berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT) 

Siswi Kelas 4, 5 dan 6 SD di Kecamatan Magetan Tahun 2009  

Berat Badan Frekuensi Persentase (%) 

Kelebihan berat badan 
Tidak kelebihan berat badan 

17 
285 

5,6 
94,4 

Jumlah 302 100 

 
DISTRIBUSI FREKUENSI MENARCHE  

Dari 302 siswi yang diteliti, 262 orang (86,8 %) tidak menarche dini, 40 orang (13,2%) 
menarche dini (Tabel 3). 

 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kejadian Menarche Pada Siswi Kelas 4, 5 dan 6 SD  

di Kecamatan Magetan Tahun 2009 

Menarche Frekuensi Persentase (%) 

Menarche dini 
Tidak menarche dini 

40 
262 

13,2 
86,8 

Jumlah  302 100 

 
HUBUNGAN ANTARA KELEBIHAN BERAT BADAN DENGAN MENARCHE DINI 

Dari 17 orang yang kelebihan berat badan, 9 orang (52,9%) menarche dini. Dari 285 
orang yang tidak kelebihan berat badan, 31 orang (10,9%) menarche dini. Gambaran 
hubungan kelebihan berat badan dengan menarche dini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hubungan Antara Kelebihan Berat Badan dengan Menarche Dini 

Pada Siswi Kelas 4, 5 dan 6 SD di Kecamatan MagetanTahun 2009 

Kelebihan Berat Badan 
Menarche Dini Jumlah 

Ya Tidak  

Ya 9 
53% 

8 
47% 

17 
100% 

Tidak 31 
11% 

254 
89% 

285 
100% 

Jumlah 40 262 302 
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Dari hasil uji statistik Chi-square diperoleh nilai probabilitas (p) = 0,00 < 0,05. Maka Ho ditolak,  
berarti ada hubungan antara kelebihan berat badan dengan menarche dini (Tabel 5).  

 
Tabel 5. Hasil Uji Statistik Chi-Square 

 Value df 
Asymp. Sig 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 
Continuity Correctiona 
Likelihood Ratio 
Fisher’s Exact Test 
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 

24.704b 
21.179 
16.621 
 
24.622 
 
302 

1 
1 
1 
 
1 

.000 

.000 

.000 
 
.000 

 
 
 
.000 

 
 
 
.000 

 
Pembahasan 

 
Dari sejumlah 302, terdapat 17 siswi (5,6%) mengalami kelebihan berat badan (Tabel 2). 

Secara keseluruhan rata-ratanya adalah 33 kg. Berdasarkan klasifikasi National Center for 
Heslth Statistics (NCHS), berat badan 33 kg bagi anak yang berusia 10-12 tergolong normal. 
Kelebihan berat badan pada anak yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan keseluruhan 
populasi dapat menimbulkan dampak yang kurang baik pada anak. Dari  wawancara terhadap 
17 anak yang mengalami kelebihan berat badan, terdapat 12 anak (70,59%) mengalami 
gangguan body image yang ditunjukkan dengan sikap anak yang merasa kurang percaya diri. 
Data tersebut sesuai dengan hasil penelitian Endah Wiendiarti (2008) bahwa terdapat 
hubungan positif yang mantap antara obesitas dan body image. Juga didukung oleh 
pernyataan dari Mayoclinic (2006) bahwa anak dengan kelebihan berat badan seringkali 
diganggu dan mendapat ejekan dari kawan mereka sehingga menyebabkan anak tersebut 
kehilangan rasa percaya diri dan meningkatkan resiko terjadinya depresi.  

Berdasarkan wawancara juga diperoleh hasil dari 17 siswi yang kelebihan berat badan, 
salah satu atau kedua orangtua mereka juga mengalami kelebihan berat badan. Kenyataan ini 
sesuai dengan teori Soetjiningsih (2004) bahwa faktor genetik merupakan salah satu faktor 
resiko terjadinya kelebihan berat badan pada anak. Menurut Hardian D (2008), obesitas terjadi 
karena faktor interaksi gen yang diduga dapat mempengaruhi jumlah dan besar sel lemak, 
distribusi lemak dan besar penggunaan energi untuk metabolisme saat tubuh istirahat. 
Beberapa pakar berpendapat bahwa genetik hanya berpengaruh terhadap bakat seseorang 
menjadi gemuk dan akan cepat terjadi apabila anak kelebihan asupan energi dan kurang 
melakukan aktifitas. 

Dari penelitian terhadap 302 siswi kelas 4, 5 dan 6 SD di wilayah Kecamatan Magetan 
didapatkan hasil terdapat 40 siswi (13,2%) mengalami menarche dini atau menstruasi pertama 
kali pada usia 10-11 tahun. Kenyataan ini tidak sesuai dengan pernyataan dari Wiknjosastro 
bahwa saat ini usia menarche telah bergeser ke usia yang lebih muda. Hasil penelitian 
didapatkan siswi yang tidak mengalami menarche dini lebih banyak dibandingkan siswi yang 
mengalami menarche dini. Perbedaan antara kenyataan dan teori tersebut dikarenakan 
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banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya menarche, salah satunya adalah faktor 
genetik. Dari wawancara terhadap 40 siswi yang mengalami menarche dini didapatkan hasil 
24 anak (60%) mengatakan bahwa ibu mereka juga mengalami menstruasi pada usia muda 
yaitu antara 12-13 tahun. Sedangkan 16 anak (40%) mengatakan tidak tahu. Teori yang 
dikemukakan oleh Eka L (2004) sesuai dengan hasil penelitian tersebut bahwa pada ibu yang 
memulai periode manstruasi lebih awal, maka anak-anak mereka juga akan memulai periode 
menstruasi tersebut lebih awal pula. 

Selain faktor genetik, faktor lain yang juga mempengaruhi menstruasi adalah lingkungan. 
Menurut Smart (2008), semakin banyaknya media yang mempertontonkan materi pornografi 
semakin mempercepat kematangan seksual seorang gadis. Teori ini tidak sesuai dengan 
kenyataan yang ada karena berdasarkan wawancara terhadap 40 siswi yang mengalami 
menarche dini, semua siswi (100%) tidak pernah menonton gambar, film, buku maupun 
majalah pornografi. Ketidaksesuaian ini dikarenakan terjadinya menstruasi bukan hanya 
bergantung pada faktor lingkungan, tapi juga banyak faktor lain yang bersifat internal yang 
tidak dapat dikaji secara langsung, misalnya faktor hormon. 

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dari terjadinya menarche dini adalah 
dampak dari menarche dini tersebut karena berdasarkan pendapat dari Warner (2002), 
menarche dini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Berdasarkan wawancara 
terhadap 40 siswi yang mengalami menarche dini,  terdapat 22 siswi  (55%) mengatakan tidak 
merasa bingung maupun tertekan saat mereka mengalami menstruasi untuk pertama kalinya 
karena mereka sudah memperoleh informasi mengenai menstruasi, sehingga masalah 
menstruasi tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu. Dari 40 siswi tersebut masih ada 18 
siswi (45%) mengatakan merasa bingung dan malu saat mengetahui mereka mengalami 
menstruasi karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan menganggap 
menstruasi sebagai hal yang menjijikkan. Menstruasi merupakan pengalaman baru bagi anak 
sehingga anak belum dapat mencapai kemandirian. Untuk mengatasi dampak psikologis 
tersebut sebaiknya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi diberikan sedini mungkin pada 
anak.  

Kelebihan berat badan pada anak menimbulkan berbagai dampak. Mundell (2005) 
menyatakan bahwa kelebihan berat badan dapat membantu timbulnya pubertas dini. Teori 
yang dikemukakan Badziad A (2003) mendukung pernyataan tersebut bahwa pada anak-anak 
dengan kelebihan berat badan akan terjadi peningkatan sekresi leptin yang dapat 
mempercepat terjadinya menarche. Setelah dilakukan penelitian didapatkan data dari 17 siswi 
yang mengalami kelebihan berat badan, terdapat sembilan siswi (52,9%) mengalami 
menarche dini dan delapan siswi (47,1%) tidak mengalami menarche dini.  Data tersebut 
menunjukkan bahwa kelebihan berat badan mempengaruhi terdinya menarche dini, sesuai 
dengan hasil uji statistik Chi-square dimana terdapat hubungan antara kelebihan berat badan 
dengan menarche dini dan mendukung penelitian sebelumnya oleh Putri (2008) yang 
menyatakan adanya hubungan antara obesitas dengan kejadian menarche dini di SDN 
Papahan Karanganyar.  

Hasil penelitian di atas tidak sesuai dengan hasil penelitian Ariwibowo (2004) yang 
menyatakan tidak ada hubungan antara status gizi berdasarkan indeks BB/TB dengan usia 
menarche. Perbedaan hasil penelitian ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan jumlah sampel 
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dan tingkat kepercayaan yang digunakan. Ariwibowo menggunakan jumlah sampel lebih kecil 
yaitu 91 siswi dengan tingkat kepercayaan 90%. 

Dari hasil penelitian juga diperoleh data dari 254 siswi yang tidak mengalami kelebihan 
berat badan terdapat 31 siswi (10,9%) mengalami menarche dini. Jumlah ini lebih banyak 
dibandingkan jumlah siswi dengan kelebihan berat badan yang mengalami menarche dini yaitu 
sembilan siswi, sehingga menunjukkan bahwa kelebihan berat badan bukanlah satu-satunya 
faktor yang mempengaruhi terjadinya menarche. Terjadinya menarche juga dipengaruhi oleh 
faktor internal, yaitu ketidakseimbangan hormonal sejak lahir, faktor genetik, dan penyakit 
kronis serta faktor eksternal, yaitu makanan, lingkungan dan status sosial masyarakat. Karena 
keterbatasan waktu penelitian, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengkajian terhadap 
seluruh faktor tersebut, sehingga tidak dapat diketahui sejauh mana faktor tersebut 
berpengaruh terhadap terjadinya menarche. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
1. Dari 302 siswi kelas 4, 5 dan 6 SD di wilayah Kecamatan Magetan tidak mengalami 

kelebihan berat badan dan tidak menarche dini. 
2. Dari 17 siswa yang mengalami kelebihan berat badan terdapat lebih dari setengahnya 

yang mengalami menarche dini. 
3. Ada hubungan antara kelebihan berat badan dengan menarche dini  

 
 Saran 

1. Orang tua perlu mengajarkan pada anak mengenai pola hidup yang sehat, meliputi pola 
aktivitas dan pola makan anak serta memberikan asupan gizi seimbang dalam menu 
makanan anak sehari-hari.  

2. Institusi sekolah perlu lebih memperhatikan status gizi anak didiknya melalui bimbingan 
konseling, penyuluhan tentang gizi dan kesehatan reproduksi serta diadakannya kegiatan-
kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, misalnya olahraga baik sebagai mata pelajaran 
maupun ekstrakurikuler. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk tidak berhenti melakukan penelitian tentang 
kelebihan berat badan dan menarche dini dengan melihat faktor lain yang mempengaruhi 
serta penggunaan teknik sampling yang lain dan populasi yang lebih luas supaya tercapai 
ketelitian penelitian yang optimal. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU POST OPERASI SECTIO CAESAR TENTANG GIZI 
DENGAN ASUPAN PROTEIN  

Koekoeh Hardjito *, RE Wijanti *, Titik Asmiatin ** 
 

ABSTRAK 
 

Sectio caesar merupakan tindakan pembedahan untuk melahirkan janin  dengan  
membuka  dinding perut dan uterus. Setelah tindakan tersebut ibu memasuki masa nifas 
dimana dianjurkan untuk makan dengan diet berimbang, cukup karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin dan mineral, sehingga diperlukan pendidikan kesehatan khususnya gizi ibu nifas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu  post Sectio caesar 
tentang gizi dengan asupan protein. Penelitian ini  menggunakan pendekatan analitik cross 
sectional. Variabel bebas yang diamati yaitu pengetahuan ibu post sectio caesarea tentang 
gizi dan variabel terikatnya yaitu asupan protein. Populasi pada penelitian ini adalah ibu post 
operasi sectio caesar pada bulan Juni di Rumah Sakit Aisiyah Diponegoro Ponorogo. Tehnik 
pengambilan sampel menggunakan acidental sampling. Data dikumpulkan dengan  
menggunakan kuesioner dan melalui observasi langsung terhadap asupan protein. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu post sectio caesarea 
tentang gizi dengan asupan protein. Sehingga disarankan untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan khususnya dalam meningkatkan pengetahuan ibu nifas tentang gizi dengan 
mengubah perilaku hidup kurang sehat menjadi sehat dengan cara penyuluhan kepada ibu 
nifas.  
 
Kata kunci : Pengetahuan, sectio caesar, asupan protein  
 

* = Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang 
** = Bidan Koordinator RB Kasih Ibu Sukorejo Ponorogo 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Makin dikenalnya bedah caesar dan bergesernya pandangan masyarakat akan metode 
tersebut, diikuti dengan semakin meningkatnya angka persalinan dengan sectio caesarea. Di 
Indonesia sendiri,secara umum jumlah persalinan Sesar di rumah sakit pemerintah adalah 
sekitar 20-25% dari total persalinan,sedangkan di rumah sakit suasta jumlahnya sangat tinggi, 
yaitu sekitar 30-80% dari total persalinan (Nur Rasyid, 2009).  

Sectio caesarea  ialah tindakan  pembedahan  untuk  melahirkan janin  dengan  
membuka  dinding  perut  dan  dinding  uterus.  Dewasa  ini cara ini jauh  lebih aman  daripada  
dahulu  berhubung  dengan  adanya antibiotika, transfusi  darah  tehnik operasi yang lebih  
sempurna dan anastesi yang lebihbaik,  karena  itu  kini ada  kecenderungan  untuk  
melakukan sectio caesar tanpa dasar yang cukup kuat (Hanifa, 2002). 

Setelah menjalani operasi Sectio Caesarea ibu memasuki masa nifas sebagaimana ibu 
yang melahirkan secara pervaginam. Pada masa nifas terjadi perubahan fisiologis yaitu 
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perubahan fisik involusio uterus, pengeluaran lokea dan laktasi. Tujuan asuhan masa nifas 
untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik, psikologis dan memberikan pendidikan 
kesehatan diri, gizi, keluarga berencana, juga menyususi dan meneteki bila terjadi komplikasi 
(Saifudin, 2001). 

Menurut Suherni (2009) ibu nifas dianjurkan untuk makan dengan diet berimbang,cukup 
karbohidrat, protein,lemak,vitamin dan mineral, sehingga diperlukan pendidikan kesehatan 
khususnya gizi yang baik untuk ibu nifas. Gizi juga akan mempengaruhi pengeluaran ASI. 
Dengan pemberian ASI akan membantu kontraksi uterus dan dapat mencegah perdarahan 
(Bobak, 2000).     

Terapi gizi diberikan guna penyembuhan penyakit baik akut maupun kronis atau kondisi 
luka-luka, serta merupakan suatu penilaian terhadap kondisi pasien dengan intervensi yang 
telah diberikan,agar pasien serta keluarganya dapat menerapkan rencana diet yang telah 
disusun (Rachmi Untoro,2003:5). Makanan yang mengandung protein dan vitamin C tinggi dan 
makanan berserat serta kalori dan cairan yang cukup direkomendasikan kepada wanita yang 
baru melahirkan untuk mencegah sembelit dan mempercepat penyembuhan (Bobak, 2000). 

Protein berfungsi  sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan 
tubuh, sebagai pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh,sebagai pemberi tenaga dalam 
keadaan energi kurang tercukupi oleh kabohidrat dan lemak (Kartasapoetra, 2008). 

Menurut A.Berg, peranan gizi dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa, di 
berbagai negara atau daerah terdapat 3 kelompok masyarakat yang biasanya mempunyai 
makanan pantangan yaitu anak kecil, ibu hamil dan ibu menyusui. Di Indonesia banyak wanita 
mengurangi makanan sesudah melahirkan anak  untuk menjaga bentuk tubuhnya. Di Jawa 
makan telur dipantangkan selama ibu sedang menyusui anak, karena diduga telur bisa 
menyebabkan perdarahan. Di Kalimantan Tengah ada berbagai jenis ikan tertentu yang 
dipantang karena bisa menyebabkan air susu ibu berbau amis dan mengakibatkan bayinya 
sakit perut, dan lain-lain (Kartasapoetra, 2008:13). 

Dari pengamatan di klinik RSU Aisyiyah Diponegoro Ponorogo, selama 2 minggu 
ditemukan 6 orang  ibu post operasi Sectio caesarea tidak menghabiskan porsi makanan yang 
telah disajikan terutama telur dan daging, mereka mengatakan bahwa telur, daging bisa 
memperlambat penyembuhan luka  dan bisa menimbulkan gatal, ibu post partum lebih 
mengandalkan obat-obat yang diterima sebagai utama dalam penyembuhan masa nifas.  

     
Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah ada Hubungan Pengetahuan Ibu Post 
Operasi Sectio Caesarea tentang Gizi dengan Asupan Protein di RSU Aisyiyah Diponegoro 
Ponorogo ? ” 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu  post operasi 
Sectio caesarea tentang gizi dengan asupan protein di RSU Aisyiyah Diponegoro Ponorogo.   
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan oleh petugas gizi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan khususnya 
dalam pemenuhan asupan protein ibu post operasi Sectio caesarea di RSU Aisyiyah 
Diponegoro Ponorogo. 
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BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan  di Rumah Sakit Umum Aisyiyah Diponegoro Ponorogo pada 
tanggal 1 sampai dengan 10 Juni 2010.  Penelitian analitik ini menggunakan pendekatan cross 
sectional. Variabel independen yang diamati adalah pengetahuan ibu post operasi Sectio 
caesarea tentang gizi sedangkan variabel dependennya adalah asupan protein. Populasi  
dalam   penelitian   ini  adalah   ibu  post  operasi Sectio Caesarea  pada bulan Juni 2010 di  
RSU  Aisiyah  Diponegoro Ponorogo dengan jumlah sample sebanyak 16 orang, teknik 
sampling yang digunakan adalah accidental. 

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan data primer. Kuesioner 
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pengetahuan ibu post operasi 
sectio caesar tentang gizi. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat asupan protein 
dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-3 pada ibu post operasi Sectio caesarea. 
Makanan yang disajikan terlebih dahulu ditimbang. Setelah dikonsumsi, sisa makanan 
terutama yang mengandung protein ditimbang kembali selanjutnya dihitung jumlah protein 
yang dikonsumsi dengan cara mengurangi berat makanan yang disajikan dengan berat sisa 
makanan yang telah dikonsumsi. Untuk makanan dari luar Rumah Sakit, didata dengan cara 
peneliti mendatangi responden setiap hari untuk menanyakan jenis dan jumlah makanan yang 
dikonsumsi selama satu hari penuh.  

 
Tabel 1. Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Skala 

Score 

Variabel 
Independen: 
Pengetahuan 
ibu post SC 
tentang gizi 
 
 
Variabel 
dependen: 
Asupan 
Protein  ibu  
post SC 

Hasil tahu dari 
Ibu Post SC 
tentang gizi :  
 
     
                   
 
Jumlah protein 
yang di 
konsumsi oleh 
ibu post SC 
 

-PengertianGizi      
-Manfaat Gizi         
-Jenis-jenis zat gizi      
-Gizi yang    
dibutuhkan ibu  nifas                      
 -akibat kekurangan 
gizi pada ibu Nifas 
 Jumlah Protein yang 
dikonsumsi Ibu Post 
SC dalam  Satuan 
Gram 
 

Ordinal 
 
 
 
 
     
 
Ordinal 
 

Kriteria: 
a.Baik:76-100% 
b.Cukup:56-75% 
c.Kurang:≤55% 
(Nursalam, 2003) 
  
 
Baik:≥100 % AKG 
Sedang:80-99%AKG 
Kurang:70-80%AKG 
Defisit:<70%AKG 
(Supariasa,2002) 

 
Untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan uji Spearman Rank dengan α 0,05. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

Data yang meliputi distribusi pengetahuan responden dan asupan proteinnya tertuang 
dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Pengetahuan Ibu Post Sectio Caesarea  Tentang Gizi 

No Pengetahuan  Frekuensi  % 

1. 
2. 
3. 

Baik  
Cukup  
Kurang  

11 
4 
1 

68,75 
25,00 
6,25 

 Jumlah 16 100 

                   
Tabel 3. Asupan Protein Pada Ibu Post Sectio Caesarea 

No Pengetahuan Ibu post SC Jumlah % 

1 
2 
3 
4 

Baik 
Sedang 
Kurang 
Defisit 

- 
8 
3 
5 

- 
50,00 
18,75 
31,25 

 Jumlah 16 100 

       
Tabel 4. Distribusi Asupan Protein Menurut Pengetahuan Ibu Post Sectio Caesarea 

Tentang Gizi  

Pengetahuan 
ibu post SC 

Asupan Protein pada Ibu Post SC Jumlah 

Baik Sedang Kurang defisit 

F % F % F % F % 

Baik 
Cukup 
Kurang 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

8 
- 
- 

50 
- 
- 

3 
- 
- 

18,75 
- 
- 

- 
  4 
 11 

- 
25 

6,25 

11 
4 
1 

Jumlah - - 8 50 3 18,75 5 31,25 16 

        
Berdasarkan tabulasi silang di atas, setengah dari responden yang memiliki 

pengetahuan baik tentang gizi mendapat asupan protein dalam jumlah sedang yaitu sebanyak 
8 orang (50%). Hasil uji statistik dengan menggunakan Spearman Rank dengan taraf 
kesalahan 5% menunjukkan nilai tabel 0,506. Sedangkan  nilai ρ hasil perhitungan sebesar 
0,816. Karena nilai ρ hitung > nilai tabel maka adapt disimpulkan H0 ditolak artinya terdapat 
hubungan antara pengetahuan ibu post sektio saesar tentang gizi dengan asupan protein.  
 
Pembahasan 
 
PENGETAHUAN IBU POST SECTIO CAESAREA TENTANG GIZI. 

Beranekaragamnya pengetahuan ibu berkaitan dengan beberapa faktor seperti usia ibu 
yang sudah cukup matang, pekerjaan ibu dan saat wawancara langsung dengan responden 
bahwa responden sering mendapatkan penyuluhan dari petugas kesehatan, informasi dari 
keluarga dan teman tentang gizi. Sesuai dengan pendapat Mubarak (2007) bahwa ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, umur 
dan sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan setengah dari responden yang memiliki 
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pengetahuan baik pada ibu post sectio caesar yang berusia 20–35 yaitu sebanyak 8 orang 
(50%). Dengan mempunyai umur yang cukup seseorang mudah dalam menerima informasi, 
mampu bertindak dan mempunyai tingkat kematangan dalam berpikir secara logis. Long 
(1996) yang dikutip dalam Nursalam dan Siti Pariani (2001), mengemukakan bahwa semakin  
tua umur seseorang maka makin konstruktif dalam menggunakan koping terhadap masalah 
yang dihadapi. Selain umur, latar belakang pendidikan juga pekerjaan responden berpengaruh 
terhadap pengetahuan tentang gizi. Dari responden yang berpengetahuan baik mayoritas 
berpendidikan SMP yaitu 5 orang (31,25%) dan mereka juga mayoritas tidak bekerja yaitu 6 
orang (37,5%). Berdasarkan wawancara langsung saat penelitian, walaupun sebagian besar 
responden berpendidikan SMP dan tidak bekerja tetapi mereka banyak mendapat informasi 
tentang kesehatan dari berbagai sumber seperti petugas kesehatan, televisi maupun 
keluarga/teman.  Menurut Mubarak dkk (2007) minat menjadikan seseorang untuk mencoba 
dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang mendalam, 
sedangkan informasi dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang 
baru.                   

 Tingginya pengetahuan seseorang dapat dilihat melalui sikap yang dilakukan. Misalnya 
ibu yang memiliki pengetahuan yang baik dan cukup maka akan memiliki sikap yang positif 
pula yang diikuti dengan perilaku positif. Pengetahuan merupakan dasar dari pembentukan 
sikap dan perilaku seseorang. Setelah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang gizi, 
selanjutnya individu akan mengevaluasi informasi yang diperoleh, apakah dapat bermanfaat 
bagi dirinya atau tidak, apabila informasi itu tidak bermanfaat bagi dirinya maka ia akan 
meninggalkan dan tidak mengadopsi pengetahuan tersebut, tetapi sebaliknya apabila 
informasi tersebut dianggap menguntungkan, maka selanjutnya ia akan mengadopsi 
pengetahuan tersebut yang diikuti oleh munculnya pengetahuan, kesadaran dan sikap positif. 
Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 
seseorang (Notoatmojo, 2003: 128).  
 
ASUPAN PROTEIN PADA IBU POST SECTIO CAESAR.  

Ibu post sectio caesar dalam pemenuhan asupan proteinnya ada yang kurang dan 
defisit. Selama dalam penelitian didapatkan beberapa ibu post sectio caesar yang tidak 
memakan makanan tertentu (daging, telur, ikan dan tempe), beberapa hal yang menjadikan  
ibu berperilaku tersebut adalah masih percaya terhadap tradisi tarak atau pantang makan. 
Pemilihan jenis makanan yang dikonsumsi setiap orang dipengaruhi banyak faktor, seperti 
kebiasaan makan, tradisi, pemeliharaan kesehatan, daya beli keluarga dan lain-lain 
(Supariasa dkk, 2002). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat ibu yang asupan 
proteinnya dalam kategori baik, hal yang menjadikan keadaan tersebut adalah pada ibu post 
sectio caesarea mengalami masa pemulihan dari tindakan pembedahan, pada masa 
pemulihan ini ibu post sektio caesar mengalami penurunan tonus otot, motilitas traktus 
gastrointestinal dan mengalami penurunan kepekaan indra perasa yang menyebabkan mulut 
terasa tidak nyaman atau pahit dalam beberapa waktu sehingga mempengaruhi terhadap 
konsumsi makanan termasuk asupan protein. Pemulihan kontraksi dan motilitas otot 
tergantung atau dipengaruhi oleh penggunaan analgetik dan anesthesia yang digunakan, serta 
mobilitas klien. Sehingga berpengaruh pada pengosongan usus. Secara spontan dapat 
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terhambat hingga 2-3 hari. Klien akan merasa pahit pada mulut karena dipuasakan atau 
merasa mual karena pengaruh anesthesia umum. Sebagai akibatnya klien akan mengalami 
gangguan pemenuhan asupan nutrisi serta gangguan eliminasi buang air besar (Asensecamp, 
2009). 

 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU POST SECTIO CAESAR TENTANG GIZI 
DENGAN ASUPAN PROTEIN. 

Dari data  didapatkan 11 orang (68,75%) yang mempunyai pengetahuan baik sebagian 
besar mempunyai asupan protein sedang sebanyak 8 orang (72,73%) sedangkan  yang 
berpengetahuan cukup 4 Orang (25%) semuanya mempunyai asupan protein dalam jumlah 
defisit juga terdapat 1 orang (6,25%) yang berpengetahuan kurang mempunyai asupan protein 
dalam jumlah defisit. Hal ini menunjukkan bahwa pada ibu sectio caesarea yang mempunyai 
pengetahuan baik tentang gizi juga memperlihatkan asupan protein yang cukup. Sedangkan 
ibu yang mempunyai  pengetahuan yang kurang juga menunjukan asupan protein dalam 
katagori defisit.  Dari pernyataan di atas menunjukan adanya hubungan yang kuat antara 
pengetahuan dengan asupan  protein. Menurut L.J Harper, dkk yang dikutip oleh Kartasaputra 
(2008) ada 4 faktor yang sangat berpengaruh terhadap konsumsi pangan sehari-hari yaitu: 
produksi pangan, pengeluaran uang, pengetahuan, dan keadaan sehat sakit seseorang. Dari 
hasil uji korelasi statistik dengan menggunakan rumus Spearman Rank dengan taraf 
kesalahan 5% (0,506).  Dari penghitungan nilai ρ sebesar 0,816 maka nilai ρ > nilai tabel.  Jadi 
kesimpulan dari hipotesis ada hubungan antara pengetahuan ibu post Sectio caesar tentang 
gizi dengan asupan protein. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan dari penelitian ini adalah lebih dari 50% responden memiliki pengetahuan baik, 

setengah dari responden mendapat asupan protein dalam jumlah sedang. Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ibu post sectio caesar tentang gizi dengan 
asupan protein.  

Saran bagi lahan penelitian khususnya bagi petugas kesehatan, bahwa penelitian ini 
dapat digunakan sebagai motivasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya 
untuk meningkatkan pengetahuan ibu nifas terutama ibu post operasi sectio caesar dengan 
cara memberi informasi/health education sebelum dilakukan operasi (pra operasi) tentang 
sesuatu hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan oleh ibu post operasi tersebut untuk 
menunjang dalam pemulihan kesehatannya.  
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PERBEDAAN PENGETAHUAN KONTRASEPSI SUNTIK PADA AKSEPTOR KB SUNTIK 
DEPO MEDROXI PROGESTERON ASETAT (DMPA) DAN KOMBINASI  

DI BPS NY.INDIARWATI DESA GAMPENG  
KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI  

Sumy Dwi Antono *, Sinta Kristianti *, Sumarsi ** 
  

ABSTRACT 
 

The new paradigm of Birth Control Program changed from NKKBS (Smaal, Happy and 
Prosperous Family Norm) into Quality Family. The manifestation of this mission was the 
avaibility of various contraceptions. One of them was either Depo Medroxi Progesteron Asetat 
(DMPA) injection or combination contraception. Each of them had different side effects. The 
acceptors should know about this. The objective of this research to know The Difference of 
Knowledge Contraception Injection to Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) and 
Combination Contraception Injection Acceptor in Mrs.Indiarwati Clinics Gampeng Village 
Gampengrejo Sub District Kediri Regency. 

The design of this research was comparative. The population was all of 40 injection 
contraception acceptors in Mrs.Indiarwati Clinics Gampeng Village Gampengrejo Sub District 
Kediri Regency. The sample was 36 of them, taken by simple random sampling technique. The 
data was processed with Wilcoxon Mann-Whitney test. The result was no knowledge 
difference Contraception Injection to Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) and 
Combination Contraception Injection Acceptor in Mrs.Indiarwati Clinics Gampeng Village 
Gampengrejo Sub District Kediri Regency. 

Either the health officers or educators should hold counselling for all injection 
contraception acceptors. The others researchers should hold another research about The 
Difference of Knowledge Contraception Injection to Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) 
and Combination Contraception Injection Acceptor in Mrs.Indiarwati Clinics Gampeng Village 
Gampengrejo Sub District Kediri Regency. 

 

Keywords : Knowlwdge, DMPA injection and Combination Contraception 
 

*   = Dosen Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. 
** = Bidan di Puskesmas Gampengrejo Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang  
Paradigma baru dari program Keluarga Berencana (KB) dirubah dari Norma Keluarga 

Kecil Bahagia dan Sejahtera menjadi Keluarga Berkualitas Tahun 2015, yaitu suatu keluarga 
yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, 
bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Abdul B.S 2003). 
Saat ini telah tersedia berbagai pilihan kontrasepsi antara lain metode sederhana (kondom, 
pantang berkala, pemakaian spermiside dan senggama terputus),  metode kontrasepsi efektif 
(MKE), metode MKE-Kontrasepsi mantap (Manuaba, 1999).  

Adanya variasi pilihan kontrasepsi ini ternyata tidak dapat diterima secara sama oleh 
masyarakat. Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002 menunjukkan 
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variasi pilihan dimana sebesar 19% memilih kontrasepsi pil, 16,2% suntik, 5,8% MOW, 1,1% 
MOP, 2,1% lain-lain. Demikian juga di Kabupaten Kediri, berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan untuk tahun 2007 pemakaian kontrasepsi suntik 74,08%, kemudian pil sebesar 
13,46%, IUD sebesar 8,31%, implant sebesar 1,82%, MOW sebesar 1,76%, lain-lain (kondom) 
sebesar 0,55% dan MOP sebesar 0,02%. Data dari Puskesmas Gampeng untuk tahun 2007 
pemakaian kontrasepsi suntik 65,62%, pil sebesar 18,87%, IUD sebesar 6,21%, implant 
sebesar 1,29%, MOW sebesar 6,73%, lain-lain (kondom) sebesar 0,27% dan MOP sebesar 
0,24%. Data dari BPS. Ny. Indiarwati Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten 
Kediri juga menunjukkan hal yang sama yaitu untuk akseptor kontrasepsi suntik 1 bulan 
sebesar 25% dan kontrasepsi suntik 3 bulan sebesar 65,86%, IUD sebesar 3,76%, pil sebesar 
5,38%, MOP 0%, MOW 0%, dan implant 0%.  

Banyaknya ibu yang memilih KB suntik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Pertimbangan dari kelebihan dan kekurangan, efektivitas dan efisiensi harus diketahui 
akseptor. Pengetahuan mengenai KB suntik akan memberikan dampak berupa sikap 
menerima dan dapat menentukan pilihan terhadap KB suntik 1 bulan atau 3 bulan. Selanjutnya 
akseptor dapat menentukan tindakan berupa benar-benar memakai kontrasepsi sesuai 
pilihannya (Hanafi H. 2004). 
 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 1) Mengidentifikasi akseptor kontrasepsi suntik pada akseptor 

KB suntik DMPA, 2) Mengidentifikasi akseptor kontrasepsi suntik pada akseptor KB suntik 
kombinasi, 3) Menganalisis perbedaan pengetahuan antara akseptor KB suntik DMPA dan 
kombinasi di BPS Ny.Indiarwati Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.  

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

Desain dalam penelitian ini adalah desain komparasi termasuk metode kausal-
komparatif. Populasi adalah semua akseptor KB suntik di BPS. Ny. Indiarwati Desa Gampeng 
Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri asumsi bulan Agustus jumlahnya 40 akseptor. 
Teknik sampling dengan Simple Random Sampling yang dipilih adalah acak tradisional. 
Variabel bebas adalah pengetahuan akseptor tentang kontrasepsi suntik.Variabel tergantung 
adalah jenis kontrasepsi DMPA dan kombinasi. Alat ukurnya yaitu kuesioner. Analisa data 
yang digunakan adalah uji Wilcoxon Mann-Whitney test.  

 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Tabel 1.Karakteristik Responden tentang Jenis Kontrasepsi Suntik di BPS Ny. Indiarwati Desa 

Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Th 2008 

No. Jenis Kontrasepsi Suntik Frekuensi % 

1 DMPA 20 54,1 

2 Kombinasi 17 45,9 

Total 37 100 
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Tabel 2. Karakteristik Responden tentang Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik di BPS Ny. 
Indiarwati Desa Gampeng Kec. Gampengrejo Kab Kediri Th 2008 

No. Lama Penggunaan Frekuensi % 

1 1 tahun 2 5,4 

2 2 tahun 11 29,7 

3 3 tahun 13 35,1 

4 4 tahun 6 16,2 

5 5 tahun 1 2,7 

6 6 tahun 4 10,8 

Total 37 100 

 
Tabel 3. Pengetahuan Akseptor DMPA tentang Kontrasepsi Suntik di  BPS Ny.Indiarwati Desa 

Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Th 2008 

No. Tingkat Pengetahuan Frekuensi % 

1 Kurang 7 35 

2 Cukup 11 55 

3 Baik 2 10 

Total 20 100 

 
Tabel 4. Pengetahuan Akseptor Kombinasi tentang Kontrasepsi Suntik di  BPS Ny.Indiarwati 

Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Th 2008 

No. Tingkat Pengetahuan Frekuensi % 

1 Kurang 3 17,6 

2 Cukup 9 53,0 

3 Baik 5 29,4 

Total 17 100,0 

 
Tabel 5.Perbedaan Pengetahuan Akseptor Suntik Jenis DMPA dan Kombinasi di  BPS 

Ny.Indiarwati Desa Gampeng Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Th 2008 

No. Pengetahuan 
Kelompok 

DMPA % Kombinasi % 

1 Kurang 7 35 3 17,6 

2 Cukup 11 55 9 53,0 

3 Baik 2 10 5 29,4 

Total 20 100 17 100 

   

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai dari Z = 1,44 dengan probabilitas 0,0749 > 
dari α  = 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan pengetahuan akseptor DMPA 
dan Kombinasi di BPS Ny.Indiarwati. 
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Pengetahuan Akseptor  Suntik DMPA tentang Kontrasepsi Suntik  
Berdasar Tabel 3 diketahui sebagian besar akseptor DMPA memiliki pengetahuan 

kontrasepsi suntik dengan kategori cukup,  sebanyak 11 responden (55%) dari 20 responden.  
Pengetahuan (knowledge) diperlukan sebagai dasar untuk terbentuknya sikap (attitude) 

maupun perilaku (practice) (Notoatmodjo, 2003 : 131). Dalam hal ini pengetahuan tentang 
cara kerja, efektivitas, keuntungan, kerugian, indikasi, kontraindikasi, efek samping 
depoprogestin atau DMPA perlu diketahui sebagai dasar pemilihan atau pemakaian. Salah 
satu hal terpenting adalah efek samping dimana depoprogestin antara lain memiliki efek 
samping berupa amenorhoe, perdarahan bercak (spotting), meningkatnya atau menurunnya 
berat badan (Saifudin, 2003).  

Berdasarkan teori diatas maka akseptor suntik DMPA sebaiknya juga mengetahui 
kekurangan, kelebihan, atau keuntungan maupun efek samping dari pemakaian kontrasepsi 
suntik DMPA. Pada kenyatannya sebagian besar akseptor suntik DMPA memiliki pengetahuan 
kategori cukup. Banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor lama 
pemakaian. Didapatkannya hampir setengah responden sudah menggunakan kontrasepsi 
suntik selama 3 tahun maka minimal responden telah mendapatkan konseling dari petugas 
kesehatan baik dokter ataupun bidan.  

 
Pengetahuan Akseptor Suntik Kombinasi 

Berdasarkan tabel 4 diketahui sebagian besar akseptor suntik kombinasi memiliki 
pengetahuan tentang kontrasepsi suntik dengan kategori cukup yaitu sebanyak 9 responden 
(53%) dari total 17 responden. 

Pengetahuan sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan 
formal. Jadi pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan, dimana diharapkan 
dengan adanya seseorang pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas 
pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan bukan berarti seorang pendidikan rendah, 
mutlak pengetahuan rendah pula. Karena peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di 
pendidikan formal, akan tetapi di pendidikan non formal juga dapat diperoleh. 

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif 
dan aspek negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang 
terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari objek yang diketahui, maka 
menumbuhkan sikap makin positif terhadap objek tertentu. (Ancok, 1999). 

Atas dasar teori diatas seharusnya semua akseptor kombinasi mengetahui mengenai 
kontrasepsi yang dipilihnya agar dapat bersikap secara positif dan dapat menentukan tindakan 
yang benar apakah melanjutkan pemakaian atau menggunakan metode kontrasepsi lainnya. 
Pada kenyataannya sebagian besar akseptor suntik kombinasi memiliki pengetahuan tentang 
kontrasepsi suntik dengan kategori cukup. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor  lama 
pemakaian. Didapatkan sebagian besar menggunakan kontrasepsi suntik selama 3 tahun. 

 
Perbedaan pengetahuan Akseptor Suntik DMPA dan Kombinasi.  

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai dari Z = 1,44 dengan probabilitas 0,0749 > 

dari λ = 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan pengetahuan akseptor DMPA dan 
Kombinasi di BPS Ny.Indiarwati Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. 
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Mengacu kepada konsep perilaku “K-A-P” (Knowledge-Attitude-Practice) yang 
dikemukakan Notoatmodjo (2003: 131) bahwa "pengetahuan merupakan faktor yang 
mendasari sikap dan perilaku seseorang". Hal ini berarti bahwa pengetahuan merupakan 
salah satu faktor pendahulu (predisposing factor) untuk membentuk sikap (attitude) seseorang, 
sedangkan sikap (attitude) tersebut mendasari terbentuknya perilaku (practice) seseorang. 

Sejalan dengan konsep tersebut maka pengetahuan seseorang tentang kontrasepsi 
suntik juga mendasari terbentuknya perilaku akseptor tentang pemakaian kontrasepsi suntik.  
Pada penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan akseptor DMPA dan 
kombinasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pengetahuan akseptor tersebut. 
Misalnya konseling dari petugas kesehatan (bidan atau dokter). Dari informasi media yang lain 
misalnya : radio, TV, poster atau leflet, dari sesama akseptor sendiri. Untuk pengambilan 
keputusan tergantung dari akseptor sendiri.  Sebagian besar masyarakat memilih kontrasepsi 
suntik hanya merasa kontrasepsi suntik lebih mudah di banding kontrasepsi lain dan hanya 
sekedar ikut-ikutan tetangga atau familinya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan  
1. Sebagian besar akseptor DMPA memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi suntik dengan 

kategori cukup  
2. Sebagian besar akseptor suntik kombinasi memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi 

suntik dengan kategori cukup yaitu  
3. Tidak ada perbedaan pengetahuan akseptor DMPA dan kombinasi  di BPS. Ny. Indiarwati 

Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. 
  

Saran  
1.  Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk mengadakan penelitian mengenai perbedaan 

pengetahuan kontrasepsi pada akseptor KB Suntik dengan akseptor KB yang lain.  
2. Bagi Tempat Penelitian diharapkan tetap melaksanakan konseling atau penyuluhan kepada 

semua akseptor karena semua akseptor memerlukan informasi agar mengetahui 
kekurangan, kelebihan, efisiensi dan efektivitasnya dari metode kontrasepsi yang 
dipilihnya. 
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PERBEDAAN NILAI APGAR BAYI MENIT PERTAMA  PADA PERSALINAN  DENGAN 
PENDAMPINGAN DAN TANPA PENDAMPINGAN 

Budi Joko Santosa *, Iir Nadiroh *, Sukardi *  
 
 

ABSTRACT 

 

The labor relate pain and neurosis. If it not best manage this condition shall rising 
stress-adaptation and psichoneuroimmune mechanism future APGAR score and self immunity 
is drops. The goal of research is obtain evidence to take care of inpartu can decrease the case 
APGAR score least than 7. The research with study experimental andTrue Eksperiment Post 
Test Only Control Group Design. Population inpartu active stage I and sample n = 

N/{1+N(d2)} is 50 women as case and control. Independent variable assist inpartu, dependent 

APGAR score. The data analysis by t sample independent α 0,05, df =n-2. Result of the 
Goodness of fit t set Kolmogorov-smirnov Z, Asymp.Sig (2-tailed) = 0,023, F statistic = 1,997 
Sig. 0,163. Student t =3.454 df = 55 sig (2-tailed) =0,001, Ho reject. Be differently APGAR 
score first minute on labor with are to take care of inpartu and not. To take care of inpartu are 
improvement to prevention APGAR score at least than 7. 
 

Key word : to take care of inpartu, APGAR score.  
 

*  = Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 

Latar belakang  
Dalam rangkaian persalinan prosesnya erat dengan ketegangan, ketakutan dan 

kecemasan. Jika keadaan demikian dibiarkan, maka proses kelahiran bayi dapat menyimpang 
dari normal/kelahiran abnormal (Kartono, 1992: 170-171). Persalinan abnormal dapat 
disebabkan oleh perpanjangan waktu persalinan. Perpanjangan waktu persalinan dapat terjadi 
pada kala I, kala II dan/kala III. Kala I atau kala II yang mengalami perpanjangan waktu dapat 
berpengaruh terhadap janin. Janin akan mengalami kekurangan oksigen dan saat lahir bayi 
dapat mengalami asphixi dimana asphixi ini merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai 
apgar bayi pada menit pertama (Sellers, 1993: 1357-1360). Penelitian yang dilakukan Hodnett 
(1994), Simpkin (1992), Hofmeyr Nikodem Wolman, dkk (1991), Hemminki Virta Kopponen, 
dkk (1990) menunjukkan bahwa ibu merasakan kehadiran orang kedua sebagai pendamping 
penolong persalinan atau bidan akan memberikan kenyamanan saat bersalin (Depkes RI, 
1999: 6-7). Tujuan umum penelitian adalah Diketahuinya perbedaan nilai Apgar bayi menit 
pertama pada persalinan dengan pendampingan dan tanpa pendampingan 

 
Tujuan penelitian  

Tujuan umum penelitian untuk memperoleh evidence bahwa pendampingan ibu inpartu 
dapat mengurangi kejadiani nilai APGAR bayi kurang dari 7. Tujuan Khusus adalah 1). 
Mengidentifikasi nilai Apgar menit pertama bayi baru lahir pada kelompok iintervensi, 2). 
Mengidentifikasi nilai Apgar menit pertama bayi baru lahir pada kelompok control, 3). 
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Menganalisis perbedaan nilai Apgar bayi menit pertama pada persalinan dengan 
pendampingan dan tanpa pendampingan.  
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian eksperimen ini dengan rancangan True Eksperiment Post Test Only 
Control Group Design. Populasi semua ibu inpartu kala I fase aktif di BPS Ny. W, Magetan. 
Sampel sebesar 50 orang, masing-masing sebagai kelompok intervensi dan kontrol, kriteria 
sampel ibu primipara, Usia 17-35 tahun, persalinan spontan. Data dianalisis dengan uji t 

sample independent α 0,05, df =n-2  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

Sebagian besar pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga dan wiraswasta. Pendamping 
terbanyak adalah para suami ibu dan anggota keluarganya. Uji goodness of fit dengan 
Kolmogorov-Smirnov Z, Asymp.Sig (2-tailed) = 0,023, tetapi statistic F = 1,997 dengan Sig. 
0,163. Hasil statistik t =3.454 dengan df = 55 signifikansi (2-tailed) =0,001. Oleh karena itu Ho 
ditolak, kesimpulan ada perbedaan persalinan dengan pendampingan dan tanpa 
pendampingan terhadap nilai Apgar bayi pada menit pertama. 
 
Pembahasan  

Mekanisme pertahanan diri berpusat pada emosinal diarahkan pada pengendalian 
respon emosi pada saat stress. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan antara 
pendampingan ibu inpartu terhadap nilai APGAR  bayi pada menit pertama dengan 
kemaknaan p = 0,001. Dengan pendampingan ibu inpartu merasa aman dan tenang dalam 
memberikan respon terhadap stress menghadapi persalinan. Syarat pendamping persalinan 
adalah orang yang peduli terhadap ibu dan bersedia untuk menolongnya dan yang paling 
penting, hendaknya mereka ini adalah orang-orang yang diinginkan ibu untuk 
mendampinginya saat persalinan/orang lain yang dianggap ibu dekat dengan dirinya dimana 
kehadirannya sangat mempengaruhi proses persalinan (Klein, 1995: 1-4). Pendampingan 
dilakukan pada saat ia masuk kamar bersalin sampai dengan lahirnya plasenta dan 
pendampingan dilakukan secara terus-menerus Pengendalian emosi ini melalui pendekatan 
perilaku dan kognitif. Pendekatan ini dimanfaatkan oleh perlakuan efektif dari peran 
pendampingan dan dipengaruhi pula oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan ibu  itu sendiri 
tentang perslinan yang sudah mulai diterima saat ANC.  

Pendekatan perilaku mencari dukungan sosial adalah untuk mengaburkan perhatian 
terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan kognitif dengan cara merubah persepsi 
terhadap stress persalinan dengan respon yang menyenangkan, misalnya respon penerimaan 
bayi yang sangat diharapkan. Mekanisme pertahanan diri berfokus pada asalah berarti 
mengarahkan tuntutan stres pada peningkatan kemampuan menghadapi stress. Menurut 
Cochrane Data base dalam Depkes RI (2001) kehadiran seorang pendamping secara terus 
menerus dalam persalinan dan kelahiran akan menghasilkan salah satunya nilai APGAR 
kurang dari 7 berkurang dan kepuasan ibu semakin besar dalam pengalaman melahirkan.  
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SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
Sebagian besar pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga dan wiraswasta. Pendamping 

terbanyak adalah para suami responden dan anggota keluarganya. Secara statistik ada 
perbedaan yang bermakna nilai Apgar bayi menit pertama pada persalinan dengan 
pendampingan dan tanpa pendampingan. 
 

Saran 
Perbedaan yang bermakna nilai Apgar bayi menit pertama pada persalinan dengan 

pendampingan dan tanpa pendampingan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam 
mencegah kejadian nilai Apgar bayi yang rendah di pelayanan kebidanan. 
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HUBUNGAN ANTARA HIPERTENSI, PROTEINURIA  IBU PREEKLAMPSIA DENGAN 
KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM  DI RSU Dr. HARJONO S. PONOROGO 

Sunarto *, Suparji *, Agita Kusumaning Ayu * 
 

ABSTRAK 

 
Asfiksia neonatorum merupakan suatu kejadian kedaruratan neonatal, sangat berisiko 

untuk terjadinya kematian neonatal. Salah satu penyebab asfiksia neonatorum adalah 
preeklampsia. Di RSU Dr. Harjono S. Ponorogo, kasus asfiksia neonatorum angka 
kejadiannya cukup tinggi (19,22%) diduga terpapar oleh ibu hamil yang preeclampsia. 
Manajemen rumah sakit mentargetkan kejadian asfiksia 12%. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan antara hipertensi, proteinuria pada ibu preeklampsia dengan kejadian 
asfiksia neonatorum dan mengidentifikasi rasio prevalens hipertensi, proteinuria pada ibu 
preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum. Jenis penelitian survey analitik dengan 
rancangan cross sectional. Populasi  adalah  rekam  medis  ibu  yang  melahirkan  di  RSU  
Dr. Harjono S. Ponorogo selama tahun 2009 sejumlah 295 orang. Jumlah sampel sebesar 246 
orang diambil secara simple random sampling. Variabel bebas adalah hipertensi dan 
proteinuria, variabel terikat adalah kejadian asfiksia neonatorum. Hasil penelitian diperoleh 
rasio prevalens ( RP>1) artinya hiptersensi dan proteinuria memberikan risiko pada kasus 
asfiksia neonatorum. Analisis menggunakan uji  Chi-Square didapatkan hubungan antara 
hipertensi dan proteinuria pada ibu preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum 
dengan tingkat kemaknaan p=0,00. 
 
Kata kunci : hipertensi, proteinuria, asfiksia neonatorum, preeklamsi 
 
*= Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Preeklampsia merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas 
perinatal. Pada preeklampsia, gangguan fungsi plasenta akibat penurunan suplai darah dapat 
mengakibatkan hipoksia pada janin. Efek hipoksia adalah asfiksia neonatorum.  
Ketidakmampuan bayi setelah dilahirkan untuk bernapas normal  karena gangguan pertukaran 
dan transport oksigen dari ibu ke janin sehingga terdapat gangguan persediaan oksigen dan 
pengeluaran karbondioksida (Winkjosastro, 2007: 709). Asfiksia neonatorum dikategorikan 
kasus kedaruratan neonatal, bahkan sangat berisiko untuk terjadinya kematian neonatal. Bayi 
dengan asfiksia memberikan masalah kehidupan pada semua fungsi organ tubuhnya. 
Harapannya bayi dilahirkan dalam kondisi aman, tidak cacat, sehat, dan sejahtera. Menurut 
penelitian Enggelina, dkk (2005) di Yogyakarta karakteristik bayi yang dilahirkan dari ibu 
preeklampsia adalah berat bayi lahir rendah (BBLR), prematur, asfiksia dan kematian 
perinatal. Banyaknya kasus preeklampsia pada ibu hamil maka resiko asfiksia neonatorum 
semakin meningkat. 
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Indikator kualitas pelayanan obstetri dan ginekologi di suatu wilayah didasarkan pada 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB). Di Indonesia, AKI berdasarkan 
perhitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 sebesar 248/100.000 kelahiran 
hidup. AKI ini masih tinggi dibanding target pemerintah sesuai Millenium Development Goals 
(MDGs) sebesar 125/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2007 dilaporkan 
oleh BPS sebesar 26,9/1000 kelahiran hidup. Prevalensi AKB ini cukup tinggi dibanding 
dengan target pemerintah sesuai MDGs tahun 2015 sebesar 17/1000 kelahiran hidup (Depkes 
RI, 2008). Penyebab paling besar dari kematian ibu adalah preeklampsia dan eklampsia 
(Siswono, 2003). Sedangkan penyebab kematian neonatal terbesar karena asfiksia (Depkes 
RI, 2005). Di Indonesia angka kejadian asfiksia neonatorum kurang lebih 40 per 1000 
kelahiran hidup, secara keseluruhan 110.000 neonatus meninggal setiap tahun karena asfiksia 
(Dewi dkk, 2005). Di RSU Dr. Harjono S. Ponorogo kasus preeklampsia tahun 2009 sebanyak 
121 kasus, prevalensi asfiksia neonatorum 19,22%.  

Menurut Depkes  RI (2005) faktor yang menyebabkan asfiksia neonatorum antara lain: 
faktor keadaan ibu, faktor keadaan janin, dan faktor keadaan bayi. Faktor keadaan ibu antar 
lain: preeklampsia dan eklampsia, plasenta previa, solusio plasenta, partus lama atau macet, 
demam selama persalinan, infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV), dan kehamilan postdate. 
Faktor keadaan janin antara lain: lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul tali pusat, 
prolapsus tali pusat, depresi pernafasan karena obat-obat anestesi/analgetika yang diberikan 
pada ibu, dan perdarahan intrakranial (Winkjosastro, 2007). Faktor keadaan bayi antara lain: 
prematur, persalinan sulit (letak sungsang, kembar, distosia bahu, ekstraksi vakum, forsep), 
kelainan kongenital, dan ketuban bercampur mekonium.   

Preeklampsia ibu hamil ditandai dengan gejala hipertensi, proteinuria, dan edema 
(Sastrawinata, 2004). Menurut Cunningham (2005) kriteria minimum untuk mendiagnosis 
preeklampsia adalah hipertensi plus proteinuria minimal. Pada wanita hamil normotensif, 
cardiac output meningkat sebesar 30–40% dan peningkatan maksimal dicapai pada kehamilan 
24 minggu (Hartono dan Herman, 2007). Penderita preeklampsia terjadi penurunan  cardiac 
output akibat dari vasospasme pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan 
endotel yang akan mengakibatkan gangguan keseimbangan antar kadar hormon 
vasokonstriktor (endotelin, tromboksan, angiostensin) dan vasodilator (nitritoksida dan 
prostasiklin), serta gangguan pada sistem pembekuan darah. Vasokonstriksi yang meluas 
menyebabkan hipertensi (Sastrawinata, 2004), bila suplai darah ke plasenta berkurang maka 
janin akan mengalami hipoksia. Akibat lanjut dari hipoksia adalah gangguan pertukaran gas 
antara oksigen dan karbondioksida sehingga terjadi asfiksia pada bayi baru lahir 
(Winkjosastro, 2007). Selain itu kerusakan endotel menyebabkan peningkatan plasma protein 
melalui membran basalis glomerulus yang akan menyebabkan proteinuria. Menurut Tervila, 
Goecke dan Timonen dalam Letta Sari Lintang (2003) pada penelitiannya dilaporkan bahwa 
tingginya persentase nilai Apgar yang jelek dan kematian janin pada preeklampsia 
berhubungan dengan tingginya kadar protein dalam urine. 

Upaya untuk mengurangi angka kejadian asfiksia neonatorum antara lain: pelayanan 
antenatal yang berkualitas, manajemen ibu hamil berisiko, program perencanaan persalinan 
dan pencegahan komplikasi (P4K) pada ibu hamil, asuhan persalinan normal dan pelayanan 
kesehatan neonatal oleh tenaga profesional yang memiliki kemampauan dan ketrampilan 
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manajemen asfiksia pada bayi baru lahir. Solusi yang ditawarkan untuk mengidentifikasi tanda 
pasti preeklampsia yang berdampak langsung pada asfiksia neonatorum perlu kajian 
hubungan potong lintang antara tanda hipertensi dan proteinuria terhadap asfiksia 
neonatorum. Hubungan potong lintang ini untuk mengetahui rasio prevalens hipertensi, 
proteinuria pada ibu preeklampsia berisiko pada asfiksia neonatorum. 

 
Tujuan 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara hipertensi, proteinuria pada ibu 
preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSU Dr. Harjono S. Ponorogo. 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah surveI analitik menggunakan rancangan “cross sectional”. Lokasi  
penelitian di RSU Dr. Harjono S. Ponorogo. Populasi penelitian diambil dari catatan rekam 
medis ibu bersalin di RSU Dr.Harjono S. Ponorogo yang tercatat selama tahun 2009 sejumlah  
295 orang. Sampel sebesar 246 orang diambil secara  “simple random sampling”. Variabel 
bebasnya  hipertensi dan proteinuria.Variabel terikat adalah kejadian asfiksia neonatorum. 

Analisis menggunakan uji statistik Chi-square (X2) dengan α < 0,05 dan rasio prevalensi. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian  
Jumlah kasus dalam penelitian sebanyak 246 kasus. Prevalensi kasus asfiksia 

neonatorum sebanyak 107 (43,5%) bayi. Ibu bersalin yang hipertensi sebanyak  84 (34,1%). 
Rerata tekanan darah sistolik 134 mmHg dan diastolik 84 mmHg. Ibu bersalin yang kadar 
protein dalam urin (+) sebanyak 84 (34,1%) orang. 

Dari 84 ibu bersalin yang hipertensi dan proteinuria (+), 69 bayi (82,1%) bayi yang 
dilahirkan mengalami asfiksia dan 15 bayi (17,9%) bayi lahir normal. Sedangkan 162 ibu 
bersalin yang normal, bayi yang dilahirkan asfiksia sebanyak 38 (23,5%) dan 124 bayi (76,5%)  
bayi lahir normal. 

 Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rasio pervalens hipertensi dan proteinuria pada ibu 
preeklampsia terhadap asfiksia neonatorum adalah 3,502 atau RP>1, artinya hipertensi dan 
proteinuria merupakan pajanan yang memberikan resiko terjadinya asfiksia neonatorum. Hasil 
uji statistic Chi-Square didapatkan nilai X2 hitung = 77,518 > X2 tabel 0,05(1)= 3,841 maka H0 
ditolak, artinya terdapat hubungan antara hipertensi dan proteinuria dengan asfiksia 
neonatorum, dengan tingkat kemaknaan p=0.000.  

 

Pembahasan 
Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa angka kejadian ibu hamil yang mengalami 

hipertensi dan proteinuria (+) cukup tinggi (34,1%). Hipertensi ini hampir seluruhnya (94,7%) 
terjadi saat hamil setelah kehamilan 20 minggu dan sisanya hipertensi yang dialami sebelum 
hamil. Hipertensi yang didapat selama hamil setelah kehamilan 20 minggu atau lebih diikuti 
dengan proteinuria disebut dengan preeklampsia. Seperti yang diungkapkan oleh 
Sastrawinata (2004) hipertensi yang timbul pada trimester kedua, edema dan proteinuria 
merupakan gejala dari preeklampsia. Kejadian tersebut sama dengan hasil penelitian Hari 
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Setyobudi (2008) di Rumah Sakit Dr. Moewardi, Surakarta tahun 2007 angka kejadian 
preeklampsia juga cukup tinggi (28,58%) dibandingkan dengan kejadian preeklampsia di 
Indonesia kira-kira 5% dari seluruh kehamilan (Novia, 2009). 

ibu bersalin yang mengalami hipertensi dan proteinuria (+) sebagian besar (82,1%) bayi 
yang dilahirkan mengalami asfiksia. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Enggelina, dkk (2005) di Rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta periode 2003 
sampai 2004, bayi yang dilahirkan dari ibu preeklampsia 16,7%. mengalami asfiksia.  

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa ibu yang mengalami preeklampsia 
cenderung akan melahirkan bayi yang asfiksia. Sesuai yang diungkapkan oleh Cunningham 
(2005) disfungsi endotel akan mengakibatkan gangguan keseimbangan antar kadar hormon 
vasokonstriktor (endotelin, tromboksan, angiotensin) dan vasodilator (nitritoksida, prostasiklin). 
Vasokonstriksi yang meluas menyebabkan hipertensi (Sastrawinata, 2004). Pada ginjal juga 
mengalami vasokonstriksi pembuluh darah sehingga menyebabkan peningkatan plasma 
protein melalui membran basalis glomerulus yang akan menyebabkan proteinuria. Menurut 
Winkjosastro (2007), vasokonstriksi pembuluh darah mengakibatkan kurangnya suplai darah 
ke plasenta sehingga terjadi hipoksia janin. Akibat lanjut dari hipoksia janin adalah gangguan 
pertukaran gas antara oksigen dan karbondioksida sehingga terjadi asfiksia neonatorum. 

Pengembangan paru bayi baru lahir terjadi pada menit-menit pertama kemudian disusul 
dengan pernapasan teratur dan tangisan bayi. Proses perangsangan pernapasan ini dimulai 
dari tekanan mekanik dada pada persalinan, disusul dengan keadaan penurunan tekanan 
oksigen arterial dan peningkatan tekanan karbondioksida arterial, sehingga sinus karotikus 
terangsang terjadinya proses bernapas. Bila mengalami hipoksia akibat suplay oksigen ke 
plasenta menurun karena efek hipertensi dan proteinuria sejak intrauterine, maka saat 
persalinan maupun pasca persalinan beresiko asfiksia.  

Pada awal proses kelahiran setiap bayi akan mengalami hipoksia relative dan akan 
terjadi adaptasi akibat aktivitas bernapas dan menangis. Apabila proses adaptasi terganggu, 
maka bayi bisa dikatakan mengalami asfiksia yang akan berefek pada gangguan system 
organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal dan otak yang mengakibatkan kematian. 

Rasio prevalens hipertensi dan proteinuria pada ibu preeklampsia terhadap asfiksia 
neonatorum sebesar 3,502, hasil ini menunjukkan bahwa hipertensi dan proteinuria  pada ibu 
preeklampsia merupakan faktor resiko terjadinya asfiksia neonatorum. Berdasarkan uji X2, ada 
hubungan antara hipertensi dan proteinuria pada ibu preeklampsia dengan kejadian asfiksia 
neonatorum dengan tingkat kemaknaan p=0,000. Hubungan hipertensi, proteinuria pada ibu 
preeklampsia dengan asfiksia neonatorum adalah hubungan positif, artinya  semakin berat 
preeklamsia pada ibu hamil semakin beresiko bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia.  

Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa ibu hamil normal (tanpa preeklamsia) 
ternyata sekitar 23,6% bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia. Terjadinya asfiksia ini  karena 
sebagian besar bayi lahir dengan BBLR (berat badan lahir rendah). Menurut Winkjosastro 
(2007), bayi dengan BBLR karena KMK (Kecil Masa Kehamilan) kemungkinan dapat terjadi 
asfiksia. Selain itu, ibu yang hipertensi dan proteinuria (+) 17,9% melahirkan bayi yang normal. 
Hal ini bisa terjadi karena bidan atau tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kehamilan 
yang berkualitas sehingga komplikasi dari preeklampsia dapat dicegah. 
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 Penelitian ini tidak menghitung nilai Apgar sebagai indikator diagnose asfiksia 
neonatorum, sehingga tidak diketahui apakah bayi dikategorikan asfiksia ringan, sedang atau 
berat. Tidak diketahuinya nilai Apgar memberikan pengaruh pada pathogenesis asfiksia 
sendiri. Asfiksia dapat terjadi selama periode intrauterine atau antepartum, durante partum 
maupun postpartum. Bila janin mengalami asfiksia intrauterine berarti ia mengalami keadaan 
gawat janin atau fetal distress. Sedangkan nilai Apgar dipakai untuk menentukan asfiksia 
setelah postpartum atau setelah bayi lahir pada menit ke-1,ke-5 dan ke-10. Efek asfiksia dari 
risiko preeklamsia ibu hamil bisa terjadi saat intrauterine maupun durante partum dan post 
partum. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan apakah risiko preeklamsia 
berakibat fetal distress, dan berapa persen bayi yang mengalami asfiksia ringan, sedang dan 
berat. Penelitian akibat asfiksia pada gangguan system organ juga diperlukan, sehingga hasil 
penelitian ini masih perlu dilanjutkan dengan mengikutsertakan variable-variabel yang terkait 
dengan janin dan bayi yang dilahirkan.   

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan di RSU 

Dr. Harjono S. Ponogoro selama tahun 2009 dari sejumlah 246 ibu hamil dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:   
1. Frekuensi kejadian asfiksia neonatorum yaitu 43,5% 
2. Jumlah ibu bersalin yang hipertensi 34,1%  dan yang tidak hipertensi 65,9%. 
3. Frekuensi ibu bersalin yang proteinuria 34,1% dan yang tidak proteinuria 65,9% 
4. Berdasarkan rasio prevalens bahwa hipertensi dan proteinuria merupakan faktor resiko 

untuk terjadinya asfiksia neonatorum. 
5. Ada hubungan antara hipertensi dan proteinuria pada ibu preeklampsia dengan kejadian 

asfiksia neonatorum, dengan tingkat kekuatan hubungan sedang. 
 

Saran  
1. Bagi pelayanan kesehatan 

Mengoptimalkan program pemerintah dalam menekan kejadian preeklampsia dengan 
meningkatkan pelayanan ANC (Antenatal Care) standart minimal “7T” dan Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada sasaran, meningkatkan 
profesionalisme tenaga kesehatan sebagai pelaksana yang memberikan dan 
meningkatkan pelayanan kesehatan.  

2. Bagi masyarakat 
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu hamil tentang 
upaya pencegahan preeklampsia perlu ditingkatkan melalui pendidikan kesehatan, 
layanan informasi dengan penyuluhan-penyuluhan yang berkualitas dan teratur. 

3. Bagi pendidikan 
Peningkatan pembelajaran materi epidemiologi dalam upaya pencegahan preeklampsia 
sehingga dapat dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 
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Dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan hipertensi, proteinuria pada ibu 
preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum, dengan melengkapi data dan dapat 
dikembangkan dengan mengikutsertakan variabel perancu lainnya.  
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HUBUNGAN STATUS KELUARGA DENGAN USIA TERJADINYA MENOPAUSE  
DI DESA CERME  WILAYAH KERJA PUSKESMAS GROGOL KABUPATEN KEDIRI 

 Sumy Dwi Antono*, Ribut Eko Wijanti*, Cahyowati** 
 

ABSTRACT 

 

Menopause was a natural process which couldn’t be refused for every woman before 50 
years old. Menopause age was depended on several factors, one of them was nutrition 
disturbance. The more prosperous a family, the better their ability to provide adequate quality 
and quality food so that they had no nutrition disturbance. The objective of this research was 
to know relation between faily status and the age when menopause occurred in Cerme  
Village Puskesmas Grogol Territory Kediri Regency. 

The design of this research was cross sectional correlation. The population was all 549 
women between 40–65 years old in Cerme Village Puskesmas Grogol Territory Kediri 
Regency, taken by Stratified random sampling. The data was analyzed with Spearmen 
Corelation. The result was there was a relation between family status and the age when 
menopause occurred in Cerme Village Puskesmas Grogol Territory Kediri Regency (Zcount  
6,573 > Z table  1,96). 

The other researcher should hold another research about the relation between family 
status and the age when menopause occurred at different place and time as a comparison, 
the research area should give counseling to mothers about menopause and the factors which 
influenced it and the education institution should inform the midwife students about the 
relation between family status and the menopause age. 
 
Keywords: Family Status, Menopause Age 
*   = Dosen Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. 
**  = Bidan di Puskesmas Grogol Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. 

 
PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 

Masa menopause merupakan proses alamiah yang tidak dapat dicegah, bagi setiap 
perempuan yang memasuki usia 50 tahun. Pada usia ini, perempuan mengalami beberapa 
perubahan biologis, yakni penurunan tajam pada fungsi ovarium yang berakibat pada produksi 
hormon seks secara signifikan, terutama estrogen. Selain itu, terjadi pula amenorea atau 
berhentinya menstruasi secara permanen, berakhirnya kemampuan seorang perempuan untuk 
melahirkan anak (http://cybermed.cbn.net.id /2008).  

Menghadapi abad ke 21 ada beberapa masalah yang harus diperhatikan di negara kita 
yaitu peningkatan harapan hidup wanita sampai usia 80 tahun, disadari bahwa pada wanita 
pada usia 40–65 tahun memasuki masa klimakterium dengan segala dampak negatif dan 
positifnya. Keadaaan sosial ekonomi mempengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. 
Apabila faktor di atas cukup baik akan mempengaruhi beban fisiologis dan psikologis (Pakasi, 
2000). 
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Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya seseorang memasuki menopause, di 
antaranya nutrisi 1). Wanita yang kesehatan dan asupan gizinya baik, cenderung mendapat 
menstruasi lebih dini dan memasuki masa menopause lebih lambat.(Wirakusumah, 2003); 2). 
Keturunan, kesehatan umum, dan pola kehidupan. Ada kecenderungan untuk terjadinya 
menopause pada umur yang lebih tua; 3). Tergantung psikis, sosial ekonomi, budaya dan 
lingkungan (Pakasi, 2000). 

Usia harapan hidup wanita meningkat, sehingga jumlah wanita usia lanjut makin 
banyak.(Sutanto,B, 2005). Memasuki usia 50 tahun, wanita menghadapi menopause dengan 
keluhan yang tidak sedikit. Namun dengan gizi yang baik, menghindari rokok, alkohol dan 
stres, serta berolahraga teratur dan cukup berekreasi proses ini dapat dihambat. (Sutanto,B, 
2005). Usia rata-rata menopause ialah usia 51,4 tahun tetapi 10% wanita berhenti menstruasi 
pada usia 40 tahun dan 5% tidak berhenti menstruasi sampai usia 60 tahun (Bobak, 2004).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Grogol pada tanggal 28 Juli 2008 
didapatkan wanita yang berusia 40-65 tahun sejumlah 4390 orang, dan di Desa Cerme 
sejumlah 649 orang. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan April 2008 di 
Desa Cerme terhadap 10 orang wanita dari status keluarga yang berbeda, diketahui usia 40-
65 tahun yang diwawancarai 5 orang menyatakan mengalami menopause usia 43 tahun 
dengan rincian 3 orang dari keluarga prasejahtera  dan 2 orang dari keluarga sejahtera 
sedangkan yang mengalami menopause usia 50 tahun keatas 5 orang dengan rincian 4 orang 
dari keluarga sejahtera dan 1 orang dari keluarga pra sejahtera. 

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 1). Mengetahui status keluarga, 2). Mengetahui usia terjadinya 
menopause,3). Menganalisa hubungan status keluarga dengan usia   terjadinya menopause.                                                                                       
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua wanita yang berusia 40-65 tahun yang  berjumlah 549 orang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wanita yang  berusia 40-65 tahun dengan status 
keluarga yang berbeda di Desa Cerme Wilayah Kerja Puskesmas Grogol Kabupaten Kediri. 
Dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak stratifikasi (stratified sampling atau 
stratified random sampling). Jika besar populasi ≤ 1000, maka sampel bisa diambil 20 – 30%. 
(Nursalam, 2003). Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan mengambil 20% dari 
populasi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 20% x 549 orang = 109,8 orang (dibulatkan  110 
orang) 

Jadi sampel yang diinginkan distratifikasi sebagai berikut; K Pra S jumlah 98 orang    
98/549  x  20 %  = 19 orang, K S I  jumlah 157 orang  157/549  x  20 %  = 32 orang, K S II    
jumlah 180 orang 180/549 x 20% = 35 orang, K S III jumlah 113 orang 113/549 x 20% = 23 
orang, K S III+ jumlah 1 orang 1/549 x 20%  = 1 orang. 

Alat ukur yang digunakan: Untuk status keluarga menggunakan Form R/1/KS sedangkan 
untuk usia terjadinya menopause menggunakan angket. Analisa Data menggunakan Uji 
Korelasi Spearman Rank (Rho) dengan taraf signifikasi 5%, untuk mengukur tingkat atau 
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eratnya hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal (Hidayat,A,2007). Penelitian 
dilaksanakan selama 23 hari terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2008 sampai dengan 10 
Desember 2008 dengan responden sebanyak 110 responden. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Status Keluarga Responden di  Desa Cerme Wilayah Kerja 
Puskesmas Grogol  Kabupaten Kediri Tahun 2008 

No. Status Keluarga Frekuensi Prosentase 

1 Pra Sejahtera 19 17,3 

2 Keluarga Sejahtera 1 32 29,1 

3 Keluarga Sejahtera 2 35 31,8 

4 Keluarga Sejahtera 3 23 20,9 

5 Keluarga Sejahtera 3+ 1 0,9 

Total 110 100 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Usia Menopause dari Responden di  Desa Cerme Wilayah Kerja 

Puskesmas Grogol  Kabupaten Kediri Tahun 2008 

No. Usia Menopause Frekuensi % 

1 40-45 th 20 18,2 

2 46-50 th 25 22,7 

3 51-55 th 40 36,4 

4 56-60 th 25 22,7 

Total 110 100 

 
Tabel 3. Hubungan Status Keluarga dengan Usia Menopause di  Desa Cerme Wilayah Kerja 

Puskesmas Grogol  Kabupaten Kediri Tahun 2008 

No 
Status 

Keluarga 
Usia Menopause (Th) 

Jumlah 
40-45 46-50 51-55 56-60 

1 PS 14 0 3 2 19 

2 KS 1 1 25 4 2 32 

3 KS 2 3 0 28 4 35 

4 KS 3 2 0 5 16 23 

5 KS 3+ 0 0 0 1 1 

Total 20 25 40 25 110 

 
Hasil analisis didapatkan Zhitung didapatkan 6,753 > 1,96 maka Ho ditolak. Dengan 

demikian ada hubungan antara status keluarga dengan usia terjadinya menopause di Desa 
Cerme  Wilayah Kerja Puskesmas Grogol  Kabupaten Kediri Tahun 2008. 
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Selanjutnya dapat dilihat arah hubungan dari kedua variabel. Arah hubungan dapat 
dilihat dari nilai rs hitung. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai rs +0,647 berupa angka 
positif. Dengan demikian arah hubungan kedua variabel adalah positif. Artinya semakin baik 
status keluarga  tentang pemenuhan gizi maka semakin tua usia menopause di Desa Cerme  
Wilayah Kerja Puskesmas Grogol  Kabupaten Kediri Tahun 2008. 
 
Pembahasan  
 

STATUS KELUARGA  
Hampir setengah responden termasuk keluarga sejahtera 2 yaitu sebanyak 35 

responden (31,8%) dari total 110 responden. Didapatkannya hampir setengah responden 
termasuk keluarga sejahtera tahap 2, memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan 
dari responden termasuk tingkat menengah dari kategori yang ada. Dengan demikian keluarga 
ini memiliki ciri-ciri umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah, minimal 1 minggu sekali 
sudah makan daging/ikan/telur, bisa membeli satu pakaian baru minimal 1 tahun sekali, luas 
lantai rumah ± 8m2 per orang, dalam waktu 3 bulan terakhir semua anggota keluarga dalam 
keadaan sehat, ada 1 atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 
penghasilan, seluruh anggota keluarga bisa membaca dan menulis serta PUS menggunakan 
kontrasepsi. Faktor penyebab hampir setengah responden termasuk keluarga sejahtera 2 
dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Pendidikan menurut 
M.J. Langeveld seperti yang dikutip Tjiptoyuwono, dkk. (1996) adalah  pemberian pertolongan 
secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam 
pertumbuhannya menuju  kearah  kedewasaan  dalam arti dapat berdiri sendiri dan 
bertanggungjawab atas segala  tindakan-tindakannya. Jika pendidikan seseorang hanya 
rendah maka kemampuan untuk mencari pendapatan juga rendah sehingga berpengaruh 
terhadap tingkat kesejahteraan. Pekerjaan adalah “serangkaian tugas atau kegiatan yang 
harus dilaksanakan atau  diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi 
masing-masing”. Beberapa segi positif menurut Jacinta F. Rini (2002) adalah “mendukung 
ekonomi rumah tangga. Dengan bekerja berarti sumber pemasukan keluarga bertambah 
sehingga dapat mengusahakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga seperti dalam 
hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan serta fasilitas kesehatan. 
Pendapatan adalah “suatu imbalan yang didapat oleh penjual jasa berupa materi yang dapat 
dimanfaatkan atau dirasakan oleh penjual jasa tersebut karena telah memberikan jasanya 
kepada seseorang atau perusahaan (Amirulah, 2001). Jika pendapatan seseorang rendah 
maka kesejahteraannya juga rendah.  
 

USIA MENOPAUSE 
Diketahui hampir setengah responden mengalami menopause pada umur 51-55 tahun 

yaitu sebanyak 40 responden (36,4%) dari total 110 responden. Menopause merupakan 
proses alamiah yang tidak dapat dicegah bagi setiap perempuan yang memasuki usia 50 
tahun (Ali, 2008). Fase ini datangnya tidak sama pada setiap wanita, tetapi rata-rata  antara 
usia 40 dan 50 tahun. Sebagian kecil wanita baru merasakan keluhan pada usia antara 50-60 
tahun, namun juga terdapat wanita yang sudah mengalami klimakterium pada usia kurang dari 
40 tahun (Ali B, 2003).  



Vol.I No.4 Oktober  2010                                                                                         ISSN: 2086-3098 
 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes  299 

Didapatkannya hampir setengah responden mengalami menopause pada umur 51-55 
tahun telah membuktikan kebenaran dari teori tentang terjadinya menopause seperti yang 
dijelaskan bahwa menopause akan dialami bagi setiap perempuan yang memasuki usia 50 
tahun (Ali, 2008). Lebih lanjut dijelaskan bahwa fase ini datangnya tidak sama pada setiap 
wanita, tetapi rata-rata  antara usia 40 ddan 50 tahun. Sebagian kecil wanita baru merasakan 
keluhan pada usia antara 50-60 tahun, namun juga terdapat wanita yang sudah mengalami 
klimakterium pada usia kurang dari 40 tahun (Ali B, 2003). Faktor yang mempengaruhi usia 
menopause antara lain adalah herediter, gangguan gizi yang cukup berat, penyakit-penyakit 
menahun, dan penyakit-penyakit yang merusak jaringan kedua ovarium. (Sarwono, 2005). 
Selain itu wanita dengan siklus haid memendek memasuki menopause lebih awal jika 
dibandingkan dengan wanita yang memiliki siklus haid normal. (Ali B, 2003). 
 

HUBUNGAN STATUS KELUARGA DENGAN MENOPAUSE 
Hasil analisis dengan korelasi Spearman diketahui ada hubungan antara status keluarga 

dengan usia terjadinya menopause di Desa Cerme  Wilayah Kerja Puskesmas Grogol  
Kabupaten Kediri Tahun 2008 (Zhitung 6,753 >  Ztabel 1,96).  

Dijelaskan oleh Sarwono P (2005) bahwa menopause dapat dipengaruhi oleh herediter, 
gangguan gizi yang cukup berat, penyakit-penyakit menahun, dan penyakit-penyakit yang 
merusak jaringan kedua ovarium. Ahli lain menjelaskan bahwa keadaan sosial ekonomi 
mempengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. Apabila faktor-faktor tersebut cukup 
baik maka akan dapat mengurangi beban fisiologis dan psikologis (Levina P, 2000). 

Didapatkannya ada hubungan antara status keluarga dengan usia terjadinya 
menopause, memberikan bukti bahwa status keluarga secara kronologis dapat mempengaruhi 
terjadinya menopause. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi keluarga hubungannya 
dengan kemampuan untuk menyediakan makanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 
Jika keluarga mampu menyediakan makanan bergizi, maka asupan makanan akan tercukupi 
dari aspek angka kecukupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Sebaliknya jika keluarga berada 
dalam keadaan pra sejahtera, maka kemampuan untuk menyediakan makanan secara 
memadai juga kurang sehingga angka kecukupan gizi tidak terpenuhi yang akhirnya timbul 
gangguan gizi dan akhirnya mempercepat terjadinya menopause. 

Atas dasar hasil penilaian mengenai status keluarga, hampir setengah responden 
termasuk keluarga sejahtera 2. Pada keluarga dengan status ini, dalam upaya pemenuhan gizi 
minimal 1 minggu sekali sudah makan daging/ikan/telur. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
upaya pemenuhan gizi sudah ada akan tetapi belum ideal. Dampak dari kondisi ini adalah 
upaya pemenuhan gizi sudah ada akan tetapi belum tercukupi dengan baik. Oleh karenanya 
dapat dilihat usia menopause dari responden yang ternyata hampir setengahnya mengalami 
menopause pada umur 51-55 tahun. Kelompok usia ini termasuk menengah karena usia 
menopause dapat terjadi pada usia 40-60 tahun.  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan  
1. Sebagian besar responden termasuk keluarga sejahtera 2 dari total 110 responden. 
2. Dari 110 responden sebagian besar mengalami menopuase pada umur 51-55  tahun. 
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3. Ada hubungan status keluarga dengan usia terjadinya menopause di Desa Cerme  
Wilayah Kerja Puskesmas Grogol  Kabupaten Kediri Th 2008 (Zhitung 6,753 >  Ztabel 1,96).  

 

Saran  
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengadakan penelitian mengenai hubungan 

status keluarga dengan usia terjadinya menopause ditempat dan waktu yang berbeda 
sehingga dapat dipakai sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian ini. 

2.  Bagi tempat penelitian diharapkan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai 
menopause dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya khususnya hubunganya 
dengan status keluarga sehingga ibu-ibu memiliki strategi untuk memperlambat datangnya 
menopause dan lebih siap secara mental maupun psikologis jika hal itu telah terjadi. 
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GAMBARAN KEPATUHAN BIDAN DALAM PENERAPAN PENGGUNAAN PARTOGRAF 
DI BPS ANGGOTA IBI RANTING SURABAYA UTARA 

K. Kasiati *, Sitti Aras *, Rifqa Firmania Ayunani * 
 

ABSTRAK 
 

Salah satu standar Asuhan Persalinan Normal adalah penggunaan partograf untuk 
membuat keputusan klinik sebagai upaya pengenalan adanya gangguan proses persalinan 
atau komplikasi dini sehingga dapat memberikan tindakan yang paling tepat dan memadai. 
Pada tahun 2007 didapatkan 33,33% bidan belum menggunakan partograf pada setiap 
asuhan persalinan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 
tentang gambaran kepatuhan bidan dalam penerapan penggunaan partograf di Bidan Praktek 
Swasta (BPS) anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ranting Surabaya Utara. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan bidan dalam penerapan penggunaan 
partograf. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan rancangan cross 
sectional. Populasi penelitian sebesar 32 BPS yang merupakan anggota IBI Ranting Surabaya 
Utara. Sampel sebesar 11 BPS menggunakan teknik purposive sampling. Variabel penelitian 
adalah kepatuhan bidan dalam penerapan penggunaan partograf. Hasil penelitian dari 11 BPS 
sebagian besar sejumlah 7 responden  (63,64%) tidak patuh dalam pengisian lembar depan 
dan belakang partograf untuk pasien yang bersalin, dan 4 responden (36,36%) patuh dalam 
pengisian lembar depan dan belakang partograf untuk pasien yang bersalin. Kesimpulan 
penelitian yaitu masih terdapat sebagian besar responden yang tidak patuh dalam penerapan 
penggunaan partograf dalam pengisian lembar depan dan belakang partograf serta tidak 
patuh dalam penerapan penggunaan partograf secara konsisten pada semua pasien bersalin. 
Saran bagi tenaga bidan penolong persalinan diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam 
melaksanakan semua standar asuhan persalinan normal pada semua pasien bersalin dan 
menerapkan penggunaan partograf secara konsisten. 
 
Kata Kunci : kepatuhan, partograf 
 
* = Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

 Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2003, angka 
kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah 307/100.000 kelahiran hidupn dan berdasarkan 
pengamatan WHO, AKI sebesar 500.000 jiwa; sedangkan angka kematian bayi (AKB) sebesar 
10.000.000 jiwa setiap tahun. Jumlah tersebut masih diragukan karena besar kemungkinan 
kematian ibu dan bayi yang ada yang tidak dilaporkan (Depkes RI, 2008). Kejadian kematian 
ibu dan bayi sebagian besar terdapat di negara berkembang yaitu sekitar 98% sampai 99%, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kematian ibu dan bayi di negara 
berkembang 100 kali lebih tinggi dibandingkan di negara maju. Angka kematian maternal dan 
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perinatal yang tinggi disebabkan oleh dua hal penting yang memerlukan perhatian khusus, 
yaitu terjadinya persalinan terlantar dan terlambatnya melakukan rujukan (Manuaba,1998).  

Sebagian besar penyebab kematian dapat dicegah dengan penanganan yang adekuat. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
petugas kesehatan dalam menolong persalinan, seperti penggunaan partograf yaitu alat bantu 
untuk membuat keputusan klinik, memantau, mengevaluasi, dan menatalaksanakan 
persalinan. Partograf dapat digunakan untuk mendeteksi dini masalah dan penyulit dalam 
persalinan, sehingga dapat merencanakan tindakan mengatasi masalah tersebut atau merujuk 
ibu dalam kondisi yang tepat. Instrumen ini merupakan salah satu komponen dari pemantauan 
dan penatalaksanaan proses persalinan secara lengkap (Depkes RI, 2007). 

Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan, dan 
sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik (Depkes RI, 2008). Penerapan partograf 
ditujukan pada kehamilan normal yang direncanakan untuk persalinan pervaginam, sehingga 
dengan memperhatikan garis waspada dan garis bertindak yang ada dalam lembar partograf 
sebagai titik tolak evaluasi pertolongan partus kasep dan partus terlantar; hal ini merupakan 
upaya untuk menurunkan angka kematian maternal perinatal (Manuaba, 1998). Partograf 
merupakan elemen penting dari asuhan persalinan dan harus digunakan untuk semua ibu 
dalam fase aktif kala satu persalinan tanpa menghiraukan apakah persalinan tersebut normal 
atau dengan komplikasi. Depkes RI, (2008) menyarankan bahwa semua penolong persalinan 
harus menggunakan partograf saat memberikan asuhan persalinan kepada ibu dan proses 
kelahiran bayinya. Tujuan penerapan partograf diharapkan bahwa angka kematian maternal 
dan perinatal dapat diturunkan dengan bermakna sehingga mampu menunjang sistem 
kesehatan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Untuk menunjang sistem kesehatan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat, 
diperlukan kepatuhan bidan itu sendiri dalam melaksanakan penerapan penggunaan 
partograf. Faktor yang mendukung kepatuhan meliputi pendidikan, akomodasi, modifikasi 
faktor lingkungan dan sosial, serta meningkatkan interaksi profesional kesehatan (Niven, 
2002). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiarti pada tahun 2007 yaitu tentang 
evaluasi penggunaan partograf oleh Bidan Delima di Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa 
Tengah, dari 33 responden, didapatkan 2 responden (6,06%) tidak menyediakan formulir 
partograf ditempat praktik, 11 responden (33,33%) belum menggunakan partograf pada setiap 
asuhan persalinan, 7 responden (21,21%) tidak melakukan pencatatan secara konsisten dan 
benar pada formulir partograf. Tidak ada hubungan antara umur, pendidikan, dan masa kerja 
responden dengan kepatuhan dalam penggunaan partograf dan ada hubungan antara 
pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), penyediaan formulir partograf, dan kompetensi 
Bidan Delima dengan kepatuhan penggunaan partograf 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama praktik klinik dari semester empat sampai 
semester lima di tiga Bidan Praktik Swasta (BPS) di wilayah Surabaya Utara, masih 
didapatkan dua bidan yang kurang lengkap dalam pengisian partograf. Oleh karena itu peneliti 
ingin mengetahui tentang gambaran kepatuhan bidan dalam penerapan penggunaan partograf 
di BPS  Anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ranting Surabaya Utara. 
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Tujuan Penelitian 
Tujuan Umum penelitian adalah mengetahui gambaran kepatuhan bidan dalam 

penerapan penggunaan partograf di BPS Anggota IBI Ranting Surabaya Utara. Tujuan Khusus 
yaitu 1). Mengidentifikasi kepatuhan pengisian lembar depan partograf dan lembar belakang 
partograf pada semua pasien bersalin, dan 2). Mengidentifikasi kepatuhan penerapan 
penggunaan partograf secara konsisten pada semua pasien bersalin. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran kepatuhan 
bidan dalam penerapan penggunaan partograf di BPS Anggota IBI Ranting Surabaya Utara. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh BPS Anggota IBI Ranting Surabaya Utara sebanyak 32 
BPS. Sampel penelitian sebanyak 11 BPS yang sudah bersertifikat Delima dan yang belum 
bersertifikat Delima; yang ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian 
diambil dari rekam medik bulan Januari 2010. Teknik pengolahan data adalah teknik non-
statistik, yang dianalisis berdasarkan kriteria tingkat kepatuhan yang telah ditentukan 
kemudian disajikan dalam bentuk persentase. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar sejumlah 7 responden (63,64%) tidak 

patuh dalam pengisian lembar depan dan lembar belakang partograf secara lengkap. 
Kepatuhan pengisian lembar partograf sebagaimana tertera dalam tabel di bawah.  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Bidan  
Menerapkan Pengisian Partograf Secara Lengkap Di BPS Ranting IBI Surabaya Utara  

Kategori Frekuensi % 

Patuh 4 36,36 
Tidak Patuh 7 63,64 

Jumlah 11 100 

 
Lembar Partorgaf yang terdiri dari bagian depan dan belakang merupakan isian data 

tentang kondisi ibu dan bayi, serta tindakan kebidanan yang harus dilaksanakan oleh seorang 
bidan. Halaman depan partograf mencantumkan bahwa observasi dimulai pada fase aktif 
persalinan dan menyediakan lajur dan kolom untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama 
fase aktif persalinan, meliputi a). Informasi tentang ibu, b). Kondisi janin, c). Kemajuan 
persalinan, d). Jam dan waktu, e). Kontraksi uterus, f). Obat-obatan dan cairan yang diberikan, 
dan g). Kondisi ibu. Halaman belakang partograf merupakan bagian untuk mencatat hal-hal 
yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran, serta tindakan-tindakan yang dilakukan 
sejak persalinan kala I hingga kala IV dan bayi baru lahir. Lembar partograf depan dan 
belakang yang sudah diisi dengan lengkap dan tepat, dapat digunakan untuk menilai dan 
memantau sejauh mana telah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan yang bersih dan 
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aman. Kepatuhan merupakan salah satu contoh dari perilaku aktif atau terbuka, yang 
merupakan respon terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka.   

Berdasarkan hasil penelitian di atas, seharusnya kepatuhan dalam pengisian partograf 
tidak hanya pada lembar depan, namun pada lembar belakang partograf juga harus diisi 
secara lengkap. Pengisian partograf secara lengkap, memungkinkan semua data tentang 
rekaman kemajuan persalinan, keadaan janin, dan rekaman tentang ibu dapat menunjang 
asuhan yang aman dan tepat waktu. Pendokumentasian asuhan persalinan dalam partograf 
secara lengkap akan memudahkan penolong/bidan. Dengan adanya kelengkapan dalam 
pendokumentasian apabila terjadi Audit Maternal Perinatal (AMP) partograf tersebut dapat 
digunakan sebagai data atau fakta untuk menunjang penyelidikan apakah seseorang tersebut 
telah melanggar kewajiban dalam menjalankan tugasnya dan juga digunakan sebagai tolok 
ukur pelayanan yang diberikan bidan sesuai dengan kewenangan. 

Data kepatuhan konsistensi bidan dalam menerapkan pengisian lembar partograf yaitu 
sebagian besar responden (63,64%) tidak patuh, selengkapnya terdapat dalam tabel di 
bawah. 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Bidan Menerapkan Penggunaan Partograf  

Secara Konsisten pada Semua Pasien Bersalin Di BPS Ranting Surabaya Utara 

Kategori Frekuensi % 

Patuh 4 36,36 
Tidak patuh 7 63,64 

Jumlah 11 100 

 
Kepatuhan atau ketaatan dapat diartikan sebagai tingkat melaksanakan cara dan 

perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang disarankan yang ditunjukkan dengan adanya 
perubahan secara berarti. Jika digunakan secara tepat dan konsisten, partograf akan 
membantu penolong persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin, 
asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, serta menggunakan informasi yang 
tercatat, sehingga secara dini mengidentifikasi adanya penyulit persalinan dan membuat 
keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Semua pasien bersalin harus didokumentasikan 
dalam partograf. Petugas yang bertanggungjawab untuk dokumentasi ini adalah mereka yang 
bertugas langsung di institusi pelayanan yang bersangkutan. untuk semua ibu dalam fase aktif 
kala satu persalinan sebagai elemen penting asuhan persalinan. Partograf harus digunakan, 
baik tanpa ataupun adanya penyulit selama persalinan dan kelahiran di semua tempat (rumah, 
puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit, dll), sehingga secara rutin semua penolong 
persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran melakukan 
pemantauan kemajuan persalinan tersebut. 

Bidan sebagai provider dalam pelayanan kebidanan harus bertanggungjawab penuh 
terhadap dokumentasi kebidanan, kapanpun, di manapun, dan dalam kondisi apapun. Dengan 
penerapan penggunaan partograf secara tepat dan konsisten akan memastikan ibu dan janin 
telah mendapatkan asuhan persalinan secara aman dan adekuat, sehingga kerja bidan 
menjadi aman. Dalam memberi asuhan persalinan, apabila terdapat penyulit selama proses 
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persalinan, bidan dapat segera melakukan tindakan atau keputusan klinik sesuai dengan 
kewenangannya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
1.  Sebagian besar Bidan BPS Anggota IBI Ranting Surabaya Utara tidak patuh dalam 

pengisian lembar depan dan belakang partograf secara lengkap dalam pengisian lembar 
depan dan belakang partograf. 

2. Sebagian besar Bidan BPS Anggota IBI Ranting Surabaya Utara tidak patuh dalam 
penerapan penggunaan partograf secara konsisten pada semua pasien bersalin.  

 
Saran 

Sebagai tenaga profesional diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam 
pelayanan kebidanan dengan melaksanakan semua standar asuhan persalinan normal pada 
semua pasien bersalin dan menerapkan penggunaan partograf secara lengkap dan konsisten 
guna mendeteksi dini masalah dan penyulit dalam persalinan 
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HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA  
KELAS VII DI SMP NEGRI 2 MAGETAN 

Nurlailis Saadah *,  Budi Joko Santosa *  
 

ABSTRAK 
 

Kadar Hemoglobin (Hb) dapat mempengaruhi prestasi belajar. Anak yang anemia 
berpotensi mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, daya ingat rendah, serta kapasitas 
pemecahan masalah rendah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hubungan antara 
kadar Hb dengan prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Magetan.  

Jenis penelitian analitik, dengan rancangan cross sectional. Populasi adalah semua 
(240) siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Magetan. Besar sampel 150 siswa yang diambil secara 
simpel random sampling, dengan kriteria tidak sedang menstruasi untuk perempuan, tidak 
sedang sakit malaria, dan mempunyai orangtua yang lengkap. Variabel bebas adalah kadar 
Hb, dan variabel terikat adalah prestasi belajar siswa. Instrumen penelitian adalah catatan 
hasil pemeriksaan Hb Sahli dari skrining Puskesmas dan rapor sekolah.  

Analisis data menggunakan uji Chi- Square. Hasil uji statistik yaitu X2 hitung 7,699 

dengan taraf signifikan α = 0,05 dan df = 1, koefisien kontingensi 0,220. Berdasarkan hasil 
analisis terdapat hubungan antara kadar Hb dengan prestasi belajar siswa kelas VII di SMP 
Negeri 2 Magetan, dengan tingkat hubungan rendah. 
 Simpulan penelitian bahwa siswa yang tidak anemia lebih banyak daripada yang 
anemia. Prestasi belajar siswa lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Disarankan 
pihak sekolah dan keluarga dapat bekerja sama dalam menurunkan kejadian anemia, 
sedangkan untuk meningkatkan prestasi siswa pihak sekolah perlu meningkatkan lingkungan 
belajar yang lebih kondusif. 
 

Kata kunci: kadar hemoglobin, prestasi belajar siswa 
 

*= Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN   
 

 

Latar belakang masalah 
Menurut Jacobson (2004) dalam Soetjiningsih (2004), mengatakan bahwa anemia 

pada remaja usia 12-14 bila kadar Hb < 12,3 g% bagi laki-laki dan Hb < 11,8 g% untuk 
perempuan. Menurut  Rachmawati (2007), anemia ditandai dengan rendahnya kadar 
hemoglobin (Hb) dalam darah. Anemia sering dianggap penyakit biasa. Ketika mengalami 
gejala kurang darah seperti letih, lesu, pucat, dan berkeringat dingin, banyak orang 
mengabaikannya. Padahal, jika tidak segera diatasi kondisi ini bisa menimbulkan dampak 
lebih serius terhadap kualitas SDM. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) tahun 2001 
yang dikutip Usman (2008), bahwa di Amerika Serikat 30-40% balita dan wanita usia subur 
(WUS) dengan status anemia defisiensi besi. Sedangkan hasil survei kesehatan rumah tangga 
(SKRT) tahun 2001 dalam Dahuri (2005) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 
terdapat 26,5% pada anak usia sekolah dan remaja mengalami anemia gizi besi. Ditegaskan 
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pula oleh Soedjatmiko (2000) dalam Rachmawati (2007), bahwa angka anemia untuk remaja 
putri sebesar 6,3 juta jiwa (57,1%). Pada kelompok anak usia sekolah 6-18 tahun menurut 
Fadilah (2007) dalam Rachmawati (2007) bahwa anemia gizi besi mencapai 65 juta jiwa. 

Para remaja rentan mengalami kurang gizi besi pada periode puncak tumbuh 
kembang. Kurangnya asupan gizi besi ini dikarenakan pola makan yang salah, serta pengaruh 
dari lingkungan. Hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di lapangan terhadap 10 
siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Magetan didapatkan 5 siswa 
mengalami anemia, 3 di antaranya mempunyai prestasi belajar yang rendah. 

Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa penderita kekurangan zat besi berdampak 
negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Zat besi  sebagai pigmen pengangkut 
oksigen (O2) dalam darah, sedangkan O2 sendiri diperlukan tubuh untuk proses pembakaran 
yang menghasilkan energi. Kurangnya kadar O2 dalam darah menyebabkan terganggunya 
fungsi-fungsi sel di seluruh tubuh termasuk otak. Sebagai akibatnya seperti yang diungkapkan 
Fadilah (2007) dalam Rachmawati (2007), kemampuan berfikir atau kognitif anak sekolah 
terganggu, badan menjadi lemah, letih, lesu dan lalai. Hal ini dapat menyebabkan turunnya 
kemampuan dan konsentrasi serta gairah untuk beraktifitas, daya ingat rendah, kapasitas 
pemecahan masalah dan prestasi belajar yang rendah serta gangguan perilaku. 

Mengingat resiko yang terjadi pada anemia gizi berpengaruh terhadap prestasi belajar 
anak, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan status gizi dengan penambahan 
suplemen zat besi dan zink (Zn),  serta asupan zat besi seperti daging merah, hati, ikan, 
ayam, sayur-sayuran. Berdasarkan uraian di atas penulis akan meneliti hubungan antara 
kadar Hb dengan prestasi belajar siswa kelas VII. 

Tujuan penelitian 

Tujuan umum adalah diketahuinya tingkat hubungan antara kadar Hb dengan prestasi 
belajar siswa kelas VII SMPN 2 Magetan . Tujuan khusus yaitu mengidentifikasi kadar Hb 
siswa kelas VII, mengidentifikasi prestasi belajar yang nilainya tidak baik dan baik pada siswa 
kelas VII, menganalisa hubungan antara kadar Hb dengan prestasi belajar siswa kelas VII, 
mengukur tingkat hubungan antara kadar Hb dengan prestasi belajar siswa kelas VII. 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian survei analitik, rancangan penelitian cross sectional. Penelitian 
mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Magetan pada bulan Mei-Juni 2008. Populasi penelitian 
adalah semua siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Magetan dengan besar populasi 240 siswa. 
Sampel sebesar 150 yang ditetapkan dengan teknik  simple random sampling. Data penelitian 
Hb Sahli diperoleh dari hasil skrining Puskesmas yang dilakukan pada bulan Agustus 2006, 
sedangkan prestasi belajar siswa diketahui melalui nilai rapor semester 1 dan 2 tahun 2006.  

Analisa data secara diskriptif berdasarkan karakteristik jenis kelamin, dan analisis 
statistik menggunakan uji Chi-square (uji X²), serta untuk mengetahui tingkat hubungan 
variabel menggunakan koefisien kontingensi. 
  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

Hasil Penelitian 
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KADAR HEMOGLOBIN SISWA BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
Hasil kajian diperoleh sebesar 52% siswa laki-laki mempunyai kadar Hb normal, 

14,67% siswa dengan kadar Hb tidak normal; sedangkan kadar Hb siswa perempuan 
didapatkan sebesar 32,67% normal dan 0,66% dengan kadar Hb tidak normal. Dari 
keseluruhan siswa didapatkan hasil 84,67% mempunyai kadar Hb normal, 15,33% dengan 
kadar Hb tidak normal. Hal ini sesuai yang diungkapkan BKKBN (2003) yaitu kandungan zat 
besi pada makanan cukup, serta penyerapan juga cukup. 

 Hasil penelitian apabila dibandingkan dengan penelitian Nurjanah (2003) yang berjudul 
hubungan antara kecacingan dan anemia dengan prestasi belajar siswa SDN Bandungrejo II 
Kecamatan Mranggen Kabupaten Ngawi, menunjukkan tidak ada hubungan antara 
kecacingan dengan prestasi belajar dan antara anemia dengan prestasi belajar. 

Dari sini dapat dilihat bahwa selain dipengaruhi oleh cacing tambang, angka kejadian 
anemia juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti yang diungkapkan BKKBN (2003) yaitu 
malaria, mentruasi, infeksi telinga, infeksi sinus. 

PRESTASI BELAJAR  BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

Siswa laki-laki dan perempuan didapatkan hasil 26% siswa laki-laki mempunyai 
prestasi belajar yang baik dan 40,67% siswa dengan prestasi belajar yang tidak baik. 
Sedangkan untuk siswa perempuan didapatkan hasil 26,67% mempunyai prestasi belajar 
yang baik dan 6,66% mempunyai prestasi belajar yang tidak baik. Sedangkan hasil penelitian 
dari siswa didapatkan 47,33% siswa mempunyai prestasi belajar baik, dan 52,67% siswa 
mempunyai prestasi belajar tidak baik 

Seperti yang diungkapkan oleh Husni  (2007) bahwa laki-laki cenderung tidak 
mempersiapkan bahan dan peralatan sekolah, sering melanggar kedisiplinan kehadiran 
disekolah (sering datang terlambat, sering tidak masuk sekolah), malas mencatat mata 
pelajaran, serta malas melaksanakan diskusi kelompok. Sedangkan perempuan lebih tekun 
belajar dibanding laki-laki, memiliki kemampuan verbal lebih baik dan mampu mengingat detail 
dengan sangat baik (Riduan, 2007). 

 Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Harini (2007) yang berjudul pengaruh 
prestasi belajar Pendidikan Agama dan intensitas bimbingan orang tua terhadap kesadaran 
bahaya kenakalan remaja pada siswa kelas II SMU Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 
pelajaran 2003-2004, adalah ada pengaruh yang positip. Berdasarkan hasil kajian ini dapat 
diketahui bahwa lingkungan keluarga mempengaruhi kesadaran kenakalan remaja, hal ini 
memungkinkan mempengaruhi prestasi belajar. 

HUBUNGAN ANTARA KADAR HB DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA  

Hasil X² hitung dari semua siswa 7,699. Frekuensi harapan sel A = 10,9, B = 12,1, C = 
60,1, D = 66,9. Artinya ada hubungan antara kadar Hb dengan prestasi belajar siswa VII. Hal 
ini selaras dengan Fadilah (2007) dalam Rachmawati (2007), bahwa penyakit kurang darah 
berpengaruh terhadap perkembangan otak, kemampuan berfikir, kognitif terganggu, 
konsentrasi dan gairah beraktifitas menurun, sehingga prestasi belajar juga menurun. 

Adanya hubungan antar variabel  tersebut juga selaras dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rulina Santi Dewi yang berjudul hubungan status gizi dengan prestasi belajar 
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siswa Sekolah Dasar Krompol I dan II, Kecamatan Bringin, Ngawi, tahun 2004.  Hasilnya ada 
hubungan status gizi dengan prestasi belajar siswa. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
Siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Magetan yang mempunyai kadar Hb normal lebih 

banyak daripada siswa yang mempunyai kadar Hb tidak normal. Prestasi belajar di SMP 
Negeri 2 Magetan lebih banyak kriteria baik daripada yang tidak baik. Ada hubungan antara 
kadar Hb dengan prestasi belajar siswa, dan ditunjukkan dengan tingkat hubungan rendah. 
 
Saran 

Hendaknya pihak sekolah dan pihak keluarga dapat bekerja sama dalam menurunkan 
angka kejadian anemia serta dapat memberikan lingkungan yang kondusif sehingga dapat 
menunjang prestasi belajar siswa. Bagi institusi khususnya pelaksana gizi puskesmas agar 
dapat membantu keberhasilan program tablet tambah darah. Bagi peneliti selanjutnya, 
hendaknya juga melihat faktor lain yang mempengaruhi, serta teknik sampling yang lain 
supaya tercapai ketelitian dalam penelitian yang optimal. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 

Abbas, bin Abdullah. 2007. Inteligensi Vs Prestasi Belajar. http://www. duniaguru.com// 
index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=28 (diakses 13 Maret 2008). 

Admin. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Anak. http:// ditptlsd.go.id/ 
index.php?name=news&file=article&sid=6&theme=pinter (diakses 13 Maret 2008). 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V 
Cetakan ke-12. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

BKKBN. 2003. Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja 10-14 Tahun. Jawa Timur. 
Departemen Kesehatan. 2003. Program Penanggulangan Anemia Gizi pada Wanita Usia 
Subur (WUS). Jakarta: Bhakti Husada. 

Dewi, Rulina Santi. 2004. Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa SD Krompol I 
dan II, Kecamatan Bringin, Ngawi, tahun 2004. http://hqweb01.BKKBN.go.id/ 
hqweb/ceria/sslappagel.html (diakses 16 Juli 2008). 

Gandasoebrata. 2006. Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta: Dian Rakyat. 
Hadi, Amirul dan Haryono. 2005. Metodologi Penilaian Pendidikan Cetakan III Edisi Revisi. 

Bandung: Pustaka Setia. 
Harini. 2007. Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam dan Intensitas Bimbingan 

Orang tua terhadap Kesadaran Bahaya Kenakalan Remaja pada Siswa kelas II SMU 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 2003 – 2004. http://etd.library.ums.ac.id/ 
go.php?id=jtptums-gdl-s1-2007-harinia220-10333 (diakses 16 Juli 2008).  

Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 
Husni. 2007. Strategi Bimbingan Belajar Bagi Siswa di Sekolah. 

http://husniabdillah.multiply.com/journal/item/g/_strategi_BIMBINGAN_belajar_siswa_di_
sekolah (diakses 19 Maret 2008) 



Vol.I No.4 Oktober 2010                                                                                          ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   310 

Kiranawati. 2008.    Evaluasi     Pembelajaran.   http://gurupkn.wordpress.com/2008/01 / 
17/evaluasi_pembelajaran/ (diakses 26 Maret 2008). 
Madonat. 2006. Pengaruh Motivasi dan Metode Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi pada Siswa Kelas XI Ilmu. http://one.indoskripsi.com/ 
judul_skripsi/akuntansi/pengaruh_motivasi_dan_metode_pembelajaran_terhadap_ 
prestasi_belajar_akuntansi_pada_siswa_kelas_xi_ilmu, (diakses 18 Maret 2008). 

Manuaba, Ida Bagus Gde. 1998. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga 
Berencana untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC. 

Mardliyati, Etik. 2006. Fortifikasi Garam dengan Zat Besi, Strategi Praktis dan Efektif 
Menanggulangi Anemia Gizi Besi. http://www.fortifikasiindonesia. net/content/view/30/81/ 
(diakses 19 Maret 2008). 

Notoatmodjo. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta:PT Rineka. 
Nurjanah, Erma. 2008. Hubungan Antara Kecacingan dan Anemia dengan Prestasi Belajar 

Siswa SDN Bandungrejo II Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. http://sia.fkm-
undip.or.id/data/index.php?action=4&idx=607 (diakses 18 Juli 2008). 

Nursalam & Pariani S. 2001. Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta: 
Sagung Seto. 

Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Edisi 
Pertama. Jakarta: Salemba Medika. 

Rachmawati, Evy. 2007. Kurang Darah, Anak Bisa Memble. http://64.203.71.11/ kompas-
cetak/0703/30kesehatan/3416921.htm (diakses 13 Maret 2008). 

Riduan. 2007. Pendidikan dan Pemberdayaan perempuan. http://desangayau.blogspot.com/ 
(diakses 16 Juli 2008). 

Saraswati, Widya. 2007. Kampanye Indonesia Bebas Anemia 2006-2008 Seminar. 
http://www.medicastore.com/med/berita.php?id=44&iddte=&idobat=&IUD= 
20080318091059125.164.237.214 (diakses 18 Maret 2008) 

Siswono. 2007. Berprestasi dengan Hindari Anemia. http://www.gizi.net/cgi-
bin/berita/fullnews.cgi?newsid1188191947,89153, (diakses 13 Maret 2008). 

Soetjiningsih. 2004. Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta:Sagung Seto. 
Subagio, Hertanto W. 2006. Penanggulangan Anemia Ibu Hamil. http://www. 

suaramerdeka.com/harian/0602/20/ ragam02.htm (diakses 19 Maret 2008). 
Sugiyono. 2006. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
Usman. 2008. Anemia. http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid 

1084514108,64236 (diakses 13 Maret 2008). 
Wahyuni, Sari. 2004. Anemia Defisiensi Balita. http://bsf.bawean.info/bsf/?p=6 (diakses 19 

Maret 2008). 
Wibisono, Sonia Gramia. 2006. Donor Darah. http://kaskus.us/archive/index.php/ t-35175.html 

(diakses 18 Maret 2008). 
Wirakusumah, Emma. 1998. Perencanaan Menu Anemia Gizi Besi. Jakarta: Trubus Agriwidya. 
Zoe, Mitia. 2006. Anakpun Terkena Anemia. http://www.inspiredkidsmagazine. 

com/ArtikelHealth.php?artikelID=123 (diakses 19 Maret 2008 


