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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL 
 

Redaksi Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes menerima artikel ilmiah dalam bidang 
kesehatan berupa hasil penelitian atau tinjauan hasil penelitian. Artikel yang diterima adalah 
artikel orisinil yang belum pernah dimuat dalam media publikasi ilmiah manapun. Diharapkan 
artikel dilampiri dengan: 1) surat ijin atau halaman pengesahan, 2) kesepakatan urutan peneliti 
yang ditandatangani oleh seluruh peneliti (jika ada 2 peneliti atau lebih). Artikel yang masuk 
akan dinilai oleh Dewan Redaksi yang berwenang penuh untuk menerima atau menolak artikel 
yang telah dinilai, dan artikel yang diterima maupun ditolak tidak akan dikembalikan kepada 
pengirim. Dewan Redaksi berwenang pula untuk mengubah artikel yang diterima sebatas tidak 
akan mengubah makna dari artikel tersebut. Artikel berupa tugas akhir mahasiswa (karya tulis 
ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi) harus menampilkan mahasiswa sebagai peneliti. 
 

Artikel yang dikirim ke Dewan Redaksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Diketik dengan bentuk dan ukuran huruf Arial Narrow 14 pada kertas HVS A4 dengan 

margin atas dan bawah: 2,5 cm, kiri dan kanan: 2 cm. 

2. Seluruh artikel maksimal berjumlah 10 halaman, berbentuk softcopy (CD, DVD atau e-mail). 
 

Isi dari artikel harus memenuhi sistematika sebagai berikut: 
1. Judul ditulis dengan ringkas dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris tidak lebih dari 

14 kata, menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal pada bagian tengah. 

2. Nama lengkap penulis tanpa gelar ditulis di bawah judul, dicetak tebal pada bagian tengah. 

3. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dicetak miring. Judul abstrak 

menggunakan huruf kapital di tengah dan isi abstrak dicetak rata kiri dan kanan dengan 

awal paragraf masuk 1 cm. Di bawah isi abstrak harus ditambahkan kata kunci, dan di 

bawahnya lagi dicantumkan institusi asal penulis. 

4. Pendahuluan ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan dan paragraf masuk 1 cm.  

5. Bahan dan Metode ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan, paragraf masuk 1 

cm. Isi bagian ini disesuaikan dengan bahan dan metode penelitian yang diterapkan.  

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan, 

paragraf masuk 1 cm. Kalau perlu, bagian ini dapat dilengkapi dengan tabel maupun 

gambar (foto, diagram, gambar ilustrasi dan bentuk sajian lainnya). Judul tabel berada di 

atas tabel dengan posisi di tengah, sedangkan judul gambar berada di bawah gambar 

dengan posisi di tengah. 

7. Simpulan dan Saran ditulis dalam Bahasa Indonesia rata kiri dan kanan, paragraf masuk 1 

cm. Simpulan dan saran disajikan secara naratif. 

8. Daftar Pustaka ditulis dalam Bahasa Indonesia, bentuk paragraf menggantung (baris kedua 

dan seterusnya masuk 1 cm) rata kanan dan kiri. Daftar Pustaka mengacu pada Sistem 

Harvard, yaitu: penulis, tahun, judul buku, kota dan penerbit (untuk buku) dan penulis, 

tahun, judul artikel, nama jurnal (untuk jurnal). 

                                                                                                                             Redaksi 
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EDITORIAL 
 
 
Salam dari Redaksi 
 
Syukur Alhamdulillah penerbitan Volume II Nomor Khusus Hari Kesehatan Internasional ini 
dapat terlaksana. Nomor ini diluncurkan secara khusus untuk memperingati hari bersejarah 
tersebut, yang tepatnya jatuh pada tanggal 7 April 2011. Semoga atikel-artikel hasil penelitian 
yang ditampilkan dapat memperkaya perbendaraan karya ilmiah dalam bidang kesehatan di 
tanah air kita.  
 
Kami senantiasa mengajak Para Pembaca untuk mengunjungi jurnal ini dalam versi online di 
www.suaraforikes.webs.com. Anda dapat juga mengunduh ringkasan hasil penelitian ini pada 
website resmi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(PDII LIPI). Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada seluruh Pembaca dan selamat 
berjumpa pada Volume dan Nomor berikutnya. 
 
 
Redaksi 
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KAJIAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA USIA 45-50 TAHUN 
DALAM KESIAPAN MENGHADAPI PERUBAHAN PADA MASA MENOPAUSE 

(Studi Di RW. 05 Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan) 
Sulastri*, Badriyah* 

 
ABSTRAK 

 
Menopause yang dikenal sebagai masa berakhirnya menstruasi atau haid secara 

alamiah akan dialami setiap wanita. Menopause kini dipandang sebagai pertanda menjadi tua 
dan memudarnya kecantikan seseorang, apalagi datangnya menopause diiringi oleh 
perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan 
untuk menghadapi masa menopause dengan lebih baik.  

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap 
wanita usia 45-50 tahun dalam kesiapan menghadapi perubahan pada masa menopause. 
Populasi yang digunakan adalah seluruh wanita usia 45-50 tahun yang akan memasuki 
menopause di RW 05 Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2007 sebanyak 
53 orang. Variabel yang digunakan yaitu pengetahuan dan sikap. Pengumpulan data 
dilakukan dengan kuesioner yang dianalisis menggunakan distribusi frekuensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita usia 45-50 tahun yang memiliki pengetahuan 
cukup tentang kesiapan menghadapi perubahan pada masa menopause sebanyak 30,2%, 
serta belum siap menerima perubahan pada masa menopause sebanyak 56,6%. 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa wanita usia 45-50 tahun di RW 05 Kelurahan 
Pejagan Kabupaten Bangkalan sebagian kecil memiliki pengetahuan  cukup serta rata-rata 
belum siap menerima perubahan pada masa menopause. 
 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Menopause.   
 

*= Kampus Bangkalan, Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 
PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Dalam perjalanan hidupnya seorang wanita akan melalui fase-fase perkembangan yang 

dimulai sejak bayi, balita anak-anak, remaja dan lansia, termasuk didalamnya fase 
menopause. Menopause merupakan fase terakhir yang dialami oleh wanita-wanita yang telah 
melewati usia subur, ketika perdarahan haid seorang wanita berhenti sama sekali (Faisal 
2001: 51). Proses alami yang dilalui setiap perempuan itu dipandang sebagai pertanda 
menjadi tua dan memudarnya kecantikan seseorang. Apalagi datangnya menopause ini 
diiringi oleh sejumlah gejala yang mengganggu. Pada wanita usia 45 tahun keatas yang akan 
memasuki masa menopause biasanya mengalami gejala-gejala pra menopause, seperti 
gelisah, takut, pelupa, pemarah, nyeri tulang belakang dan libido menurun. Adapun gejala 
yang tidak selalu di alami mereka adalah semburan panas. Di samping itu, gejala-gejala 
tersebut bisa berlanjut pada masa menopause. Menopause sesungguhnya merupakan hal 
yang secara alamiah akan dialami setiap wanita, karena dengan seiring berjalannya waktu dan 
usia mereka akan memasuki masa tersebut. Oleh sebab itu, begitu pentingnya seorang wanita 
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untuk tahu tentang seluk beluk menopause, utamanya perubahan-perubahan fisik maupun 
psikis, sehingga nantinya dapat mempersiapkan diri menghadapi masa menopause. 

Menopause kini menjadi perhatian utamanya bagi masyarakat modern di perkotaan, 
namun sebaliknya bagi masyarakat awam hal ini kurang mendapat perhatian. Pada tahun 
2030, jumlah wanita di dunia yang memasuki masa menopause diperkirakan mencapai 1,2 
milyar orang. Di Indonesia, menurut proyeksi badan pusat statistik, jumlah penduduk wanita 
pada tahun 2025 diperkiran akan 60 juta wanita menopause. Sayangnya sekarang ini masih 
banyak wanita yang belum siap menerima perubahan-perubahan pada masa menopause, hal 
ini di alami oleh banyak wanita hampir di seluruh dunia, sekitar 70-80% wanita Eropa, 60% di 
Amerika, 57% di Malaysia, 18% di Cina dan 10% di Jepang dan Indonesia.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi wanita belum siap menerima perubahan pada 
masa menopause di antaranya: pendidikan, pengetahuan yang masih rendah, pekerjaan, 
sikap, agama, peran bidan, sosial budaya, dan informasi yang masih kurang. Saat wanita akan 
memasuki masa menopause mereka akan merasakan kegelisahan karena menganggap 
datangnya menopause akan menimbulkan keluhan-keluhan baik fisik maupun psikis di masa 
tua. Dengan kata lain mereka tidak siap untuk menerima proses alamiah tersebut, karena 
sikap itulah kedatangan masa menopause dirasa mengganggu kelangsungan  hidup mereka. 

Untuk menghadapi permasalahan tersebut diperlukan beberapa alternatif pemecahan 
yaitu penerapan gaya hidup sehat, terapi yang aktif, dan selalu berfikir positif bahwa kondisi 
tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya alami, seperti halnya keluhan atau problem yang 
muncul pada fase kehidupan yang lain. Tentunya perilaku positif ini bisa muncul bila diimbangi 
oleh informasi atau pengetahuan yang cukup, serta kesiapan fisik, mental, dan spiritual pada 
masa sebelumnya, sehingga secara perlahan gejala-gejala yang dirasa mengganggupun 
dapat diatasi serta mereka bisa menjalani hidup menjelang dan selama menopause. 

 

Rumusan Masalah 
”Bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap wanita usia 45-50 tahun tentang 

kesiapan menghadapi perubahan pada masa menopause di RW. 05 Kelurahan Pejagan 
Kabupaten Bangkalan?” 
 

Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan wanita usia 45-50 tahun tentang kesiapan 

menghadapi perubahan pada masa menopause 
2. Mengidentifikasi gambaran sikap wanita usia 45-50 tahun tentang kesiapan menghadapi 

perubahan pada masa menopause. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan di RW 05 Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan, pada bulan 
Maret sampai dengan bulan Juli 2007. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. 
Populasi penelitian adalah semua wanita usia 45-50 tahun yang akan memasuki masa 
menopause di RW 05 Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan pada bulan Maret sampai 
bulan Juli 2007 sebanyak 53 orang. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbentuk pertanyaan 
tertutup jenis multiple choice. Pengetahuan dan sikap alat ukurnya berupa kuesioner.  
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Untuk memudahkan analisis data, masing-masing variabel diberi skor sebagai berikut: 
a. Data Pengetahuan 

Baik   : benar 76-100 % (8-10 soal). 
Cukup   : benar 56-75 % (6-7 soal). 
Kurang   : benar 40-55 % (4-5 soal) 
Sangat Kurang  : benar < 40 % (< 4 soal) 

b. Data Sikap 
 Untuk menentukan kategori sikap, terlebih dahulu dihitung dengan rumus skor T: 
















−+=
S

xx
1050T  

Keterangan: 
 x : Skor tiap responden 

x  : Mean skor kelompok 
S : Standar deviasi 

 

Setelah dilakukan penghitungan skor T tiap responden, kemudian dicari mean dari seluruh 
skor T. Sikap positif/menerima, jika skor > mean, dan sikap negatif/menolak, jika skor < mean. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian  
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden 
 

Tingkat Pendidikan  Frek  % 
Tidak sekolah / tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SMP / MTs 
Tamat SMA / MA 
Akademi/ Perguruan Tinggi  

15 
19 
9 
6 
4 

28,3 
35,9 
17 

11,3 
7,5 

Total  53 100 
 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden  
tentang Kesiapan Responden Menghadapi Perubahan pada Masa Menopause  

 
 

Pengetahuan  Frekuensi  Persentase (%) 
Baik  

Cukup  
Kurang  

Sangat kurang   

13 
16 
14 
10 

24,5 
30,2 
26,4 
18,9 

Total  53 100 
 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Sikap Responden Menghadapi Perubahan Masa Menopause  

Sikap  Frekuensi  Persentase (%) 

Menerima  
Menolak    

23 
30 

43,4 
56,6 

Total  53 100 
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Pembahasan 
 

PENGETAHUAN 
Berdasarkan hasil penelitian di RW 05 Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan 

menunjukkan bahwa wanita usia 45-50 tahun yang mempunyai pengetahuan cukup tentang 
kesiapan menghadapi perubahan pada masa menopause sebesar 30,2%, dan 
berpengetahuan baik sebesar 24,5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar wanita 
mendapatkan pengetahuan dari pengalaman orang lain, misalnya seorang wanita mengetahui 
perubahan-perubahan yang terjadi pada masa menopause dari teman kerja atau tetangganya 
yang telah mengalami menopause. Pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh 
kebenaran pengetahuan baik dari pengalaman diri atau orang lain, hal tersebut dilakukan 
dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan 
permasalahan yang dihadapi (Notoatmodjo, 2003: 13). 

Seorang wanita memerlukan banyak informasi yang menunjang pengetahuannya, 
dengan harapan dapat lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi masa 
menopause yang lebih baik. Oleh sebab itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara 
lain konsultasi tentang menopause kepada dokter atau bidan, membaca buku tentang 
menopause, atau menonton suatu acara yang membahas menopause. Disamping hal tersebut 
bidan selaku petugas kesehatan juga bisa memberikan penyuluhan yang membahas 
menopause melalui pengajian, PKK, dan posyandu lansia, sehingga nantinya seorang wanita 
tidak hanya mendapat informasi dari pengalaman orang lain saja.  
 

SIKAP 
Berdasarkan hasil penelitian di RW 05 Kelurahan Pejagan Kabupaten Bangkalan 

didapatkan sikap wanita usia 45-50 tahun yang belum siap menerima perubahan pada masa 
menopause sebanyak 56,6%. Hal ini mungkin disebabkan sosial budaya masyarakat pada 
saat ini menitikberatkan kecantikan dan awet muda, terbukti dari kuatnya komoditi yang 
menawarkan jasa kosmetik, terapi hormon, dll. Sehingga seorang wanita tidak dapat 
menerima perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa menopause, seperti kulit keriput, 
penambahan berat badan, dan sebagainya. 

Di samping sosial budaya masyarakat, ketidaksiapan seorang wanita dalam menghadapi 
perubahan pada masa menopause juga disebabkan oleh kurangnya informasi yang benar 
tentang menopause. Di RW 05 Kelurahan Pejagan sebagian besar wanita mendapatkan 
pengetahuan tentang menopause dari pengalaman orang lain saja, sehingga mereka kurang 
mendapatkan informasi yang kongkret tentang hal tersebut. Akibatnya mereka juga belum siap 
menghadapi perubahan yang terjadi baik fisik maupun psikologis. Menopause merupakan 
proses alami yang tak dapat dihindari, tak dapat dihambat, dan sesungguhnya bukan suatu 
masa yang penuh derita, maka edukasi dan penjelasan yang cukup serta perawatan pada 
masa menopause juga diperlukan untuk menghindari terjadinya komplikasi penyakit dan 
pengobatan yang salah dalam mengatasi gejala-gejala menopause (Cherry, 1999: 277). 

Di antara berbagai faktor penyebab di atas, ketidaksiapan dalam menghadapi masa 
menopause juga dipengaruhi oleh sikap tidak menerimanya seorang wanita terhadap 
menopause dalam arti mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang bersifat 
alamiah. Sikap terhadap suatu objek dipengaruhi oleh suatu keyakinan bahwa objek tersebut 
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akan membawa hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan (Azwar, 1995). Jadi bila seorang 
wanita selalu berfikir positif dan mempunyai keyakinan yang baik, maka keluhan pada masa 
menopause dapat dilalui dengan lebih mudah dan menganggap kondisi tersebut bersifat 
alamiah. Sebaliknya bila seorang wanita selalu berfikir negatif dan tidak yakin akan kondisinya 
saat ini, maka mengakibatkan keluhan yang muncul semakin memberatkan dan menekan 
hidupnya. Sikap wanita tersebut akan berpengaruh pada perilakunya dalam menjalani masa 
menopause sehingga mengakibatkan wanita tersebut sangat sulit menjalani masa tersebut.  

Dari uraian di atas dapat dijabarkan bahwa sikap yang positif harus dimiliki oleh wanita 
yang memasuki usia menopause untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa tersebut 
dengan cara yang lebih baik, artinya segala perubahan yang dialami dapat lebih diterima 
dengan bijaksana. Oleh sebab itu, seorang wanita tidak cukup hanya mengetahui seluk beluk 
menopause, tetapi juga bisa menerapkan hal-hal yang berkaitan tentang menopause, 
misalnya perawatan pada masa menopause. Selain itu setiap wanita yang akan memasuki 
menopause diupayakan bisa lebih menerima datangnya masa tersebut. Dengan demikian 
masa menopause dapat dijalani dengan lebih baik secara fisik dan psikis, sehingga setiap 
wanita dapat menjalani hari-harinya dengan kualitas hidup yang lebih baik.  
 

SIMPULAN  

1. Pengetahuan wanita usia 45-50 tahun tentang kesiapan menghadapi perubahan pada masa 
menopause sebagian kecil berpengetahuan cukup. 

2. Sikap Wanita usia 45-50 tahun tentang kesiapan menghadapi perubahan pada masa 
menopause rata-rata belum siap menerima perubahan yang terjadi pada masa tersebut. 
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PERAN IBU BALITA DALAM PERKEMBANGAN ANAK USIA 1 – 3 TAHUN  
DI DESA MANGGIS KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI 

Erna Rahma Yani*, Koekoeh Hardjito*, Wuri Windasari* 
 

ABSTRACT 
 

Development is adding perfectly the function of body organ which can be reached 
through the process of maturity and studying. Optimal development is influenced by 
environment and interaction among children and adult people, especially with mothers, 
because mothers role in the children life have big influence to the children development. 
Nowadays, a lot of mothers worked so that the children need in the development will be 
disturbed. The purpose of the research was to know  the role of underfive year old children 
mothers in the development of   1-3 years old children. the research design which was used 
was descriptive design. The population of the research were mothers  who had 1- 3 years old 
children as many as 116. The sample of research was some  mothers who had 1 -3 years old 
children as many as 89. The research sampling was simple random sampling . Collecting data 
with questionnaire. 

From the research result was gotten 67 respondents in  Manggis Village Ngancar District 
Kediri Regency had good mother role, 22 respondents had good enough mother role. Based 
on the research result it could be concluded that the mothers role in Manggis Village Ngancar 
District Kediri Regency had done their role well. 
 

Keyword : Mother role, Development 
 

* = Kampus Kediri, Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.  
 
PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu selalu tumbuh dan berkembang sejak saat 

konsepsi sampai berakhirnya masa remaja (Moersintowati B Narendra, 2002). Perkembangan 
anak harus menjadi perhatian khusus bagi orangtua. Sebab proses tumbuh kembang anak 
akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Perkembangan merupakan 
suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada proses 
yang lebih luas dan kompleks. Havighust dalam Hartono dan Sunarto (2002) menyatakan 
bahwa perkembangan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani dan dikuasai oleh individu 
dalam perjalanan hidupnya. Perkembangan anak di usia toddler (1–3 tahun) harus lebih 
diperhatikan, karena pembentukan karakter anak dimulai pada fase ini (Gunaryadi, 2007). 

Dalam usia toddler, perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
baik langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung berasal dari pertama, faktor ibu: . 
empati, pola pengasuhan, kematangan atau kedewasaan ibu, sikap, kehamilan atau kelahiran, 
dan kesehatan serta peranan ibu dalam konflik adalah faktor yang datang dari ibu. Faktor 
kedua berasal dari anak: watak, kemampuan memberi isyarat, penampilan, karakter, 
tanggapan dan kesehatan anak menjadi penting diperhatikan. Adapun faktor ketiga peran ibu: 
kecakapan, kepuasan, dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Sedangkan pengaruh 
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tidak langsung didapatkan dari dukungan sosial, fungsi keluarga, hubungan antara kedua 
orang tua, tingkat tekanan atau stress, sekolah, pekerjaan orang tua, dan perhatian sehari–
hari sang ibu kepada anaknya (Falasifah Ani Yuniarti, 2010). 

Pengaruh ibu terhadap kehidupan seorang anak telah dimulai selama dia hamil, selama 
masa bayi, dan berlanjut terus sampai anak memasuki usia sekolah. Sehingga peran ibu 
dalam mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan sangat penting. Peran 
ibu dalam mendidik anak memang lebih besar ketimbang seorang ayah. Riset terbaru di AS 
menunjukkan anak di bawah pangkuan atau didikan ibu yang lebih matang, akan mempunyai 
otak lebih cemerlang. Mulai sejak lahir bahkan masih dalam kandungan, seorang ibu sudah 
memberikan didikan bagi Sang buah hatinya, namun kebanyakan mereka tidak menyadari. 
Sikap ibu yang penuh dengan kasih sayang, memberi kesempatan pada anak untuk 
memperkaya pengalaman, menerima, menghargai, dan dapat menjadi teladan yang positif 
bagi anaknya akan besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak ( Widodo, 2009). 

Dewasa ini banyak kaum ibu yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta, 
sehingga harus meninggalkan tugas rumah tangga. Padahal tugas utama ibu adalah mendidik 
dan mengasuh anak agar dapat berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani 
dan rohani. Konsekuensi dari ibu bekerja adalah adanya perubahan kehidupan keluarga. Ada 
kecenderungan para ibu untuk melepas tanggung jawab pengasuhan dengan memberi 
kepercayaan penuh kepada pengganti ibu untuk mengasuh. Akibatnya anak bukan menjadi 
hasil didikan orang tua tetapi pembantu atau pengasuh. Adanya kecenderungan dari para ibu 
untuk melepas tanggung jawab pengasuhan dengan memberi kepercayaan penuh kepada 
pengganti ibu untuk mengasuh. Hal ini tentu mengurangi  besarnya peran ibu terhadap 
perkembangan anak yang akan  mempengaruhi kualitas perkembangan anak. Terutama bagi 
toddler yang sangat besar ketergantungannya kepada ibu (Irwanto, dkk, 2000). 

Pemantauan status gizi pada balita di Jawa Timur tahun 2006 menunjukkan peningkatan 
persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan 
bertambahnya umur balita. Umur 0 -5 bulan 1,9%; 6–11 bulan 7,8%; 12–23 bulan 18,0%; 24–
35 bulan 22,2%; 36–47 bulan 21,4% dan 48–53 bulan 21,2%. Gangguan pertumbuhan pada 
anak adalah berkurangnya berat badan pada anak akibat pemberian makan yang tidak tepat. 
Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengasuhan yang salah terhadap anak balita sejak 
lahir. Menurut Neti Hernawati 2003 pengasuhan adalah faktor yang sangat erat kaitannya 
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak balita ( Sugeng Iwan, 2008 ). 

Hasil penelitian Inzy Jamila Sari terhadap ibu bekerja dan tidak bekerja di Puskesmas 
Kota wilayah utara Kediri tahun 2002 menunjukkan adanya gangguan perkembangan pada 
bayi sebesar 20% dari 15 ibu yang bekerja. Sedangkan pada 15 ibu yang tidak bekerja 
gangguan perkembangan pada bayi sebesar 6,6%. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang 
yang besar berarti sangat penting bagi seluruh perkembangan anak (Inzy Jamila Sar, 2002). 

Data tahun 2008 di wilayah Puskesmas Ngancar terdapat 4 desa dengan jumlah balita 
sebanyak 479 balita. Terdapat balita dengan gizi kurang sebanyak 47 balita, di Desa Manggis 
terdapat balita gizi kurang sebanyak 23 balita (19,8%) dari 116 balita. Menurut ahli gizi 
Puskesmas Ngancar gizi kurang yang terjadi pada balita di wilayah Ngancar banyak terjadi 
pada balita dengan orang tua golongan menengah. 
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Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi peran ibu dalam mengasuh anak usia 1 – 3 tahun. 
2. Mengidentifikasi  peran ibu dalam mendidik anak usia 1 – 3 tahun 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan desain deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan 
seberapa besar peran ibu dalam perkembangan anak usia 1–3 tahun. Populasi penelitian 
adalah ibu yang memiliki anak usia 1–3 tahun sebanyak 116 ibu balita di Desa Manggis 
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Besar sampel adalah 89 ibu yang diambil 
menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner yang berisi tentang peran ibu sebagai pendidik dan pengasuh anak. Data dianalisis 
menggunakan distribusi frekuensi.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
 

Tabel 1. Peran ibu balita dalam mengasuh anak usia 1–3 tahun  
di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 

Kriteria Frekuensi Persentase ( % ) 

Baik 51 57,30 % 
Cukup 31 34,84 % 
Kurang 7 7,86 % 

Jumlah 89 100 % 
      

Tabel 2. Peran ibu balita dalam mendidik anak usia 1–3 tahun  
di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 

Kriteria Frekuensi Persentase ( % ) 

Baik 63 70,79 % 
Cukup 26 29,21 % 
Kurang - - 

Jumlah 89 100 % 

 
Pembahasan 
 

PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK USIA 1 – 3 TAHUN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 89 responden terdapat 51 responden (57,30%) 
yang melakukan perannya dengan baik. Sebanyak 19 responden (21,35%) dari 89 responden 
ibu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dengan memberi pujian, menuruti apa 
yang anak mau,  53 responden (59,55%) ibu memberikan kasih sayang dengan memberikan 
pujian dan terkadang memarahi anak jika anak merengek meminta sesuatu, dan 17 responden 
(19,10%) ibu memberikan kasih sayang dengan memberikan janji atau tidak memberikan apa 
yang anak mau meski anak merengek. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang 
mayoritas menengah ke bawah, sehingga para ibu tidak bisa memberikan apa yang anak mau 
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supaya tidak menjadi kebiasaan anak untuk meminta sesuatu dengan cepat. Kebutuhan yang 
mendesak dan semakin banyak merupakan alasan mengapa ibu tidak memenuhi keinginan 
anak, dan  itu yang membuat para ibu harus membantu suami untuk mencari tambahan demi 
mencukupi kebutuhan. Sehingga ibu tidak sepenuhnya berada di sisi anak dan harus 
menitipkan anak pada orang lain. 

Menurut Irwanto (2000) banyak ibu yang bekerja demi memenuhi kebutuhan yang 
semakin hari semakin meningkat. Sehingga mereka harus mencari pengganti ibu untuk 
mengasuh. Hal ini mengurangi besarnya peran ibu terhadap perkembangan anak terutama 
bagi toddler yang masih tergantung pada ibu. Menurut Sugeng Iwan (2008) berdasarkan hasil 
pemantauan status gizi pada balita di Jawa Timur tahun 2006 menunjukkan adanya 
peningkatan persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan 
seiring dengan bertambahnya umur balita. Gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak 
adalah berkurangnya berat badan pada anak akibat pemberian makan yang tidak tepat. Hal ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi proses pengasuhan yang salah terhadap anak balita sejak  
kelahirannya. Menurut Neti Hernawati 2003 pengasuhan merupakan faktor yang sangat erat 
kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. 

Hal di atas menunjukkan bahwa peran ibu dalam mengasuh anak sangat berpengaruh 
besar dalam perkembangan anak, sehingga faktor–faktor yang mempengaruhi perkembangan 
anak harus diperhatikan, baik faktor secara langsung maupun tidak langsung. 

 
PERAN IBU DALAM MENDIDIK ANAK USIA 1 – 3 TAHUN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa dari 89 responden terdapat 63 
responden (70,79 %) mendidik anaknya dengan baik. Sebagian besar ibu memberikan waktu 
pada anak dan mendidik mereka dengan mengajak mereka bermain, mengajarkan mereka 
menggambar sesuatu, mengajarkan mereka untuk meniru apa yang ibu ucapkan dan 
membiarkan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sebagian ibu mengajak 
anak bermain ketika ada waktu untuk bermain dengan anak karena sebagian ibu harus 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Secara tidak langsung ibu 
harus mencari orang untuk mengasuh dan mendidik anak saat ibu tidak di dekat anak. Hal ini 
menyebabkan anak kurang dekat dengan ibu sehingga anak lebih menuruti orang lain.  

Menurut Behrman (1999) bahwa dengan mengajak bermain anak, membiarkan dia 
bersosialisasi dengan orang lain, mengajari anak secara tidak langsung ibu telah memberikan 
stimulasi pada anak secara bertahap dan berkelanjutan sehingga perkembangan anak akan 
tercapai dengan baik.  

Peran ibu dalam mendidik anak sangat penting karena anak akan belajar dari orang tua 
khususnya ibu. Misal tata cara mereka makan, jika tidak ada ibu disamping anak maka anak 
akan makan seadanya dan makan tidak teratur sehingga asupan gizi anak akan tidak 
seimbang. 

Menurut Nunung Rodliyah (2009) peranan ibu dalam mendidik anaknya dapat dibedakan 
menjadi tiga. Pertama, ibu sebagai pemenuh kebutuhan anak. Kedua, ibu sebagai suriteladan 
bagi anak. Ketiga, ibu sebagai pemberi motivasi bagi kelangsungan kehidupan anak. Fungsi 
ibu sebagai pemenuh kebutuhan bagi anak  sangat penting, terutama pada waktu anak dalam 
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ketergantungan total terhadap ibunya yakni ketika anak berusia 0–5 tahun yang akan tetap 
berlangsung sampai periode anak sekolah, bahkan sampai menjelang dewasa.  

Fungsi ibu sebagai suriteladan bagi anak, seorang ibu harus mampu menjadi teladan 
bagi anak-anaknya. Dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh orang tua terutama seorang 
ibu dalam mendidik anak adalah  proses mendidik yang disesuaikan dengan tingkat 
kecerdasan anak itu sendiri. Kecerdasan anak yang berumur 0–5 tahun terbatas pada 
inderawinya saja, akal pikiran dan perasaannya belum berfungsi secara maksimal. 

Ibu sebagai pemberi motivasi. Sejak masa kelahiran seorang anak, proses pertumbuhan 
berbagai organ belum sepenuhnya lengkap maksimal. Perkembangan dari proses organ-
organ ini sangat ditentukan motivasi/ rangsangan yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan 
yang diberikan ibu akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi 
perkembangan kognitif anak. Di desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ibu 
memberikan kessempatan pada anak untuk bermain dengan anak lainnya dan ibu juga 
mengajak anak bermain bersama ibu dan keluarga.  

 
PERAN IBU DALAM PERKEMBANGAN ANAK USIA 1 – 3 TAHUN 

Dari hasil penelitian di desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri didapatkan 
67 responden (75,28%) dari 89 responden mempunyai peran ibu yang baik. Hal ini 
dikarenakan ibu di Desa Manggis Kecamatan  Ngancar kabupaten Kediri mengasuh dan 
mendidik anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang seperti yang telah diungkapkan 
diatas. Dengan mengajak bermain anak, memberi pujian pada anak saat anak bisa melakukan 
sesuatu, mengajari anak untuk membuat gambar benda – benda, mengajari anak untuk 
menirukan kata – kata ibu, dan memberi anak kesempatan untuk bermain dengan teman 
sebaya, meskipun kadang ibu memarahi anak saat anak merengek meminta sesuatu dan ibu 
kadang memberi pengasuhan pada orang lain. 

Perkembangan anak penting dijadikan perhatian khusus bagi orangtua. Sebab proses 
tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Jika 
perkembangan anak luput dari perhatian orangtua (tanpa arahan dan pendampingan 
orangtua), maka anak akan tumbuh seadanya sesuai dengan yang hadir dan menghampiri 
mereka. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan 
sosial psikologi manusia pada proses yang lebih luas dan kompleks. Oleh Havighust dalam 
Hartono dan Sunarto (2002) menyatakan bahwa perkembangan tersebut sebagai tugas yang 
harus dipelajari, dijalani dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. 
Perkembangan anak diusia toddler atau usia 1 – 3 tahun harus lebih diperhatikan, karena 
pembentukan karakter anak dimulai pada fase ini (Gunaryadi, 2007). 

Ketergantungan anak terhadap ibu akan mempengaruhi status gizinya. Asupan gizi 
untuk anak yang ibu selalu ada didekat anak akan berbeda dengan ibu yang tidak selalu 
didekat anak. Anak yang selalu dengan ibunya akan terpenuhi gizinya karena ibu akan 
memantau asupan yang masuk dalam tubuh anak. Sedangkan anak yang tidak selalu berada 
di dekat ibunya asupan gizinya tidak terpantau dengan baik. Mereka akan makan seadanya, 
makan makanan yang diberikan oleh pengasuhnya sehingga asupan gizi yang masuk akan 
kurang. Asupan gizi yang kurang akan menyebabkan gangguan pada proses tubuhnya. 
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Gizi yang kurang akan menyebabkan gangguan dalam perkembangan akan 
berpengaruh dalam perkembangan mental dan kemampuan berpikir anak. Anak mudah 
tersinggung, cengeng dan apatis. Daya tahan terhadap stres atau tekanan menurun, sistem 
imun dan antibodi berkurang. Yang berasal dari makanan anak akan kekurangan tenaga 
sehingga malas beraktifitas, merasa lemah dan produktivitas menurun ( Sunita Almatsier, 
2001). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa anak yang peran ibunya cukup, mereka 
cenderung untuk menutup diri dan malu serta tidak seaktif anak – anak yang lain. 

Dalam usia toddler, perkembangan psikososial anak dipengaruhi beberapa faktor. Ada 
yang berpengaruh langsung dan tidak langsung, pengaruh langsung berasal dari pertama, 
faktor sang ibu. Empati, pola pengasuhan, kematangan atau kedewasaan ibu, sikap, 
kehamilan atau kelahiran, dan kesehatan serta peranan ibu dalam konflik. Faktor kedua 
berasal dari anak. Bagaimana watak, kemampuannya memberi isyarat, penampilan, karakter, 
tanggapan dan kesehatan anak menjadi penting diperhatikan. Adapun faktor ketiga adalah 
peran ibu, yaitu dalam aspek kecakapan, kepuasan, dan kasih sayang yang diberikan kepada 
anak. Sedangkan pengaruh tidak langsung didapatkan dari dukungan sosial, fungsi keluarga, 
hubungan antara kedua orang tua, tingkat tekanan atau stress, sekolah, pekerjaan orang tua, 
dan perhatian sehari–hari sang ibu kepada anaknya (Falasifah Ani Yuniarti, 2010). 

Hal di atas menunjukkan bahwa peran ibu sangat berpengaruh besar dalam 
perkembangan anak, sehingga faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan anak harus 
diperhatikan, baik faktor secara langsung maupun tidak langsung. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran ibu balita dalam perkembangan 

anak usia 1 – 3 tahun di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebagian besar 
mempunyai peran baik dalam mengasuh dan mendidik anak. Dari hasil penelitian disarankan: 
1. Tenaga kesehatan yang ada dapat saling membantu dalam memantau perkembangan 

anak lebih lanjut dengan mengadakan deteksi dini tumbuh kembang anak dan diharapkan 
para ibu untuk lebih meningkatkan perannya dalam perkembangan anak. 

2. Diharapkan dapat mengembangkan penelitian, peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
instrumen yang lain supaya dapat meneliti peran ibu lebih jauh lagi. 
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PENGARUH PEMIJATAN TERHADAP KENAIKAN BERAT BADAN  DAN LAMA TIDUR  
BAYI USIA 1 SAMPAI 3 BULAN 

(Studi Lapangan di  Puskesmas Sukorame Kota Kediri Jawa Timur) 
Finta Isti Kundarti* 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays the death of infants is mostly caused by malnutrition. One of the causes of 
malnutrition is the lack of breast milk (ASI). Infant massage is one form of stimulation to help 
optimize your infants growth because it could increase mother’s milk production so that the 
infants nutritional needs could be met and the infants could avoid malnutrition, in spite of that 
massage could make the infants drift to sleep. The purpose of this study was to know the 
effect of massage on weight gain and sleep duration of the infants aged 1 to 3 months. 

This research design was using pretest-posttest control group approach to design. 
Subjects in this study were infants aged 1 to 3 months in Public Health Care at Sukorame 
Kediri period December 2009 until March 2010. The numbers of research subjects were 30 
infants for the intervention group and 30 infants to a control group. The sampling technique in 
this study was consecutive sampling. Massage performed two times a week for four weeks. 
Every infant was massaged for 15 minutes. During the research, carried out the assessment of 
weight and sleep duration each week. The instrument used in this study was baby scales and 
spreadsheet (old sleeping infants). Materials used in this research were baby oil. Data analysis 
was done by repeated measure ANOVA test and multivariate statistical analysis for two 
independet sample.  

The research proves increased weight gain intervention group is greater than the control 
group ( x=873.33 g, SD=94.44 vs x=588.33 g, SD=65.23) p<0,001 and increased sleep 
duration in the intervention group was larger than the control group ( x=53 minutes, SD=7.26 
vs x=27 minutes, SD=9.24) p<0.001.  

The above research proves that massage could improve weight gain and sleep duration 
of the infants aged 1 to 3 months. Massage could help optimize your infants growth which can 
be started ever since the baby was born.  

 
Keywords: Massage, Increased Body Weight and Duration of Sleep, Baby Age 1 to 3 Months  
 

*= Kampus Kediri, Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang  
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang  
Kejadian gizi buruk pada bayi dan balita di Indonesia tahun 2008 sebanyak 4,1 juta anak. 

Gizi buruk tersebut turut menyumbangkan angka kematian sebesar 54% sedangkan sisanya 
disebabkan oleh penyakit diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan campak.  Angka 
kematian bayi di Indonesia tahun 2008 sebesar 31 per 1000 kelahiran hidup dan angka 
kematian balita sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Hal diatas menunjukkan kekurangan gizi 
merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian bayi dan balita. Risiko meninggal pada 
bayi dan balita yang mempunyai gizi buruk 13 kali lebih besar dari pada bayi dan balita yang 
normal (gizi baik). (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007) 
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Gizi buruk dapat terjadi pada masa pertumbuhan (sejak lahir sampai usia 5 tahun). 
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bayi adalah faktor herediter (jenis kelamin, ras, suku 
bangsa) dan faktor lingkungan (nutrisi, infeksi, sosial ekonomi, hormon, pendidikan orang tua 
dan pemberian stimulasi/rangsangan). Stimulasi adalah rangsangan dari lingkungan luar bayi. 
Stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan bayi. Berbagai macam stimulasi 
di antaranya stimulasi visual, verbal, dan taktil. Salah satu bentuk stimulasi/rangsangan yang 
dapat membantu pertumbuhan bayi adalah pemberian pemijatan. Pijat bayi merupakan bentuk 
stimulasi taktil kinestetik disertai dengan stimulasi verbal. Peran orang tua sangat besar dalam 
mengoptimalkan pertumbuhan bayi dan balita. Pemberian stimulasi dini dapat mempengaruhi 
pertumbuhan selanjutnya. (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2008) 

Terdapat dua periode pertumbuhan yang sangat cepat pada anak, yang disebut dengan 
masa tumbuh pesat/pacu tumbuh (growth spurt), yaitu pada masa balita dan masa remaja. 
Masa prenatal (janin) sampai 6 bulan setelah lahir pertumbuhan bayi sangat cepat. 
Sedangkan usia 6 bulan sampai 1 tahun pertumbuhan bayi berlangsung agak lambat. Hal ini 
diakibatkan proses pembelahan sel berlangsung cepat sampai usia 6 bulan, lalu diikuti oleh 
proses pematangan sel sehingga pertumbuhan menjadi agak lambat. Tiga bulan pertama 
setelah kelahiran, peningkatan berat badan bayi lebih besar dari pada 3 bulan 
berikutnya.(Widyastuti 2007 dan Muaris 2005)   

Faktor yang mempengaruhi tidur adalah penyakit, aktivitas/kelelahan, obat, stress, 
nutrisi, budaya dan lingkungan. Aktivitas berlebihan yang dilakukan oleh bayi saat siang hari 
sering membuat bayi menjadi sering gelisah/rewel saat tidur malam. Pemijatan merupakan 
salah satu cara untuk membantu agar tidur bayi menjadi lelap. (Hartini, 2009) 

Beberapa rumah sakit di Amerika Serikat, Cina, Filipina, Hong Kong sudah memasukkan 
pijat bayi ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Beberapa rumah sakit di Indonesia yang 
sudah memasukkan pijat bayi ke dalam sistem pelayanan adalah beberapa Rumah 
Sakit/Rumah Bersalin di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Medan. Pemijatan 
dilakukan oleh bidan. Pijat bayi diyakini merupakan salah satu stimulasi sentuhan (touch) yang 
bisa membantu mengoptimalkan pertumbuhan bayi. (Subakti,2008) 

Peranan pelaksanaan pijat bayi oleh masyarakat desa di Indonesia masih dipegang oleh 
dukun bayi. Pijat bayi berawal dari nenek moyang secara turun-temurun. Sebaiknya pijat bayi 
dilakukan dengan memadukan antara ilmiah, seni dan kasih sayang. Pijat ini lebih baik 
dilakukan oleh orang tua sebagai orang terdekat dengan bayi dan dilakukan sejak bayi 
dilahirkan. Semakin cepat mengawali pemijatan, manfaatnya semakin besar. (Murtiah, 2008) 

Pemijatan memberikan banyak manfaat kepada bayi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Serrano et al yaitu pemijatan yang dilakukan oleh ibu kepada bayinya (bayi cukup bulan) 
setelah 15 hari kelahiran bayi, membuktikan bahwa terdapat peningkatan berat badan yang 
lebih besar daripada bayi yang tidak mendapatkan pemijatan. Hasil penelitian Chynthia 
Mersmann mengungkapkan bahwa pemijatan pada bayi, sangat berperan dalam  
meningkatkan produksi Air Susu Ibu (ASI). (Serrano 2010 dan Roesli 2001) 

Penelitian yang dilakukan oleh Underdown kepada bayi prematur membuktikan bahwa 
terdapat peningkatan kesehatan fisik pada bayi. Hasil penelitian Field membuktikan bahwa 
terdapat peningkatan kondisi kesehatan dan psikologis bayi setelah dilakukan pemijatan. 
Kondisi yang membaik tersebut yaitu peningkatan pertumbuhan bayi, daya tahan tubuh dan 
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kecerdasan emosi serta mengurangi depresi. Pemijatan juga akan merangsang peredaran 
darah dan menambah energi karena oksigen lebih banyak dikirim ke otak dan ke seluruh 
tubuh. (Field 2002 and Underdown 2006)  

Jumlah kelahiran di Kota Kediri pada tahun 2008 adalah 3420 bayi dan bayi yang diberi 
ASI eksklusif sebanyak 1431 bayi (41,84%). Sedangkan balita yang menderita gizi buruk 
sebanyak 18 balita. Kota Kediri memiliki 9 Puskesmas, dan tahun 2008 kelahiran bayi tertinggi 
di puskesmas Sukorame yaitu 598 bayi dan bayi yang diberi ASI eksklusif hanya 267 bayi 
(44,64%). Balita yang mengalami gizi sedang sebanyak 83 balita dan yang mengalami gizi 
buruk sebanyak 1 balita. Semakin tinggi kelahiran maka tanggung jawab tenaga kesehatan 
(khususnya bidan) semakin besar dalam mengoptimalkan pertumbuhan bayi. Kebudayaan 
masyarakat di Sukorame yaitu memberi makan kepada bayi berupa pisang dan nasi yang 
dilumat dengan alasan bayi sering menangis bila hanya diberi ASI saja dan ibu menganggap 
bahwa ASI kurang mengenyangkan. Hal tersebut yang menyebabkan gagalnya pemberian 
ASI eksklusif. Bila bayi sulit makan maka ibu membawa bayi ke dukun untuk dipijat hal ini 
disebabkan karena sistem pelayanan kesehatan yang ada, belum menfasilitasi pijat bayi.  

Sehingga tema sentral dalam penelitian ini adalah salah satu penyebab terjadinya gizi 
buruk adalah kurangnya asupan air susu ibu (ASI). Air Susu Ibu merupakan nutrisi yang 
sangat baik untuk pertumbuhan bayi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu 
upaya untuk meningkatkan produksi ASI adalah pemberian stimulasi yang berupa pemijatan. 
Pemijatan pada bayi dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan bayi dan hal ini belum 
dilakukan secara rutin tenaga kesehatan di Kota Kediri. Pemijatan sebaiknya dilakukan sejak 
bayi dilahirkan berupa usapan halus, tetapi pemijatan diperut bayi tidak boleh dilakukan 
karena tali pusat belum lepas.  Peneliti akan melakukan pemijatan pada bayi berusia 1-3 bulan 
dengan pertimbangan yaitu pertumbuhan sel pada usia bayi 1 sampai 3 bulan paling cepat 
dibandingkan usia setelah 3 bulan, pemijatan berupa gerakan halus disertai tekanan ringan.  
 

Tujuan Penelitian 
Memperoleh gambaran tentang pengaruh pemijatan terhadap peningkatan berat badan 

dan lama tidur bayi usia 1 sampai 3 bulan 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan pretest-posttest control group 
design. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas (posyandu) Sukorame Kota Kediri dan 
pemijatan bayi dilakukan di rumah kader. Pengambilan data dilakukan mulai bulan Desember 
2009 sampai Maret 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi yang berumur 1 
sampai 3 bulan yang berada di Puskesmas Sukorame Kota Kediri periode Desember 2009 
sampai Maret 2010. kelompok perlakuan 30 bayi dan kelompok kontrol 30 bayi. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara 
consecutive sampling. Data dianalisis dengan Menguji data awal (baseline analysis) yang diuji 
dengan multivariate statistical analysis for two independet sample. Menguji kenaikan berat 
badan dan lama tidur secara serempak dengan menggunakan uji ANOVA  repeated measure 
untuk kedua kelompok. Menguji dengan tujuan membandingkan keadaan berat badan dan 
lama tidur antara dua kelompok yang diuji dengan multivariate statistical analysis for two 
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independet sample. Menguji variabel perancu yaitu jenis kelamin dengan menggunakan 
independet sample t test 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

Hasil Penelitian  
Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 1 untuk berat badan dan lama tidur 

awal penelitian melalui uji multivariate statistical analysis for two independent sample dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan dan lama 
tidur antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol yaitu F=0,039 (p=0,962) sehingga 
penelitian ini dapat dilanjutkan dengan memberikan intervensi (pemijatan) pada kelompok 
intervensi sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberi intervensi (pemijatan). 

 

Tabel 1. Berat Badan dan Lama Tidur Bayi Awal Penelitian 
 

 
Berat Badan (gram)  Lama Tidur (menit) 

    F 
   p 
value 

 

Kontrol  Intervensi Kontrol Intervensi 

x  (SD) x  (SD) x  (SD) x  (SD) 

5340,00 (877,14) 5371,66 (943,27) 552,66 (38,07) 552,00 (38,54) 0,039 0,962 
 

Ket: Nilai p dihitung berdasar uji multivariate statistical analysis for two  independent sample 
 

Rata-rata berat badan selama 4 minggu penelitian disajikan pada Tabel 2, yang 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat badan bayi antara kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol selama 4 minggu yaitu F=95,709 (p<0,001). 

  
Tabel 2.  Perbandingan Rata-rata Berat Badan Bayi Selama 4 Minggu 

 

 Minggu 

Berat Badan (gram) 

    F    p value 

 

Kontrol Intervensi 

x  (SD) x  (SD) 

1 5481,66 (862,98) 5545,00 (939,76) 

95,709 < 0,001  
2 5621,66 (855,77) 5730,00 (936,66) 

 
3 5775,00 (852,86) 5980,00 (937,67) 

 
4 5928,33 (850,93) 6245,00 (937,10) 

Keterangan: Nilai p dihitung berdasarkan uji ANOVA reapeted measure 
 

Rata-rata lama tidur selama 4 minggu penelitian disajikan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3 Perbandingan Rata-rata Lama Tidur Bayi Selama 4 Minggu 
 

 Minggu 

Lama Tidur (menit) 

    F    p value 

 

Kontrol Intervensi 

x  (SD) x  (SD) 

1 566,50 (40,55) 599,50 (46,50) 

79,066 < 0,001  
2 570,00 (40,74) 602,00 (45,87) 

 
3 572,16 (40,78) 603,83 (45,38) 

 
4 579,66 (43,70) 605,00 (43,82) 

Keterangan:   Nilai p dihitung berdasarkan uji ANOVA repeated measure 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-
rata lama tidur bayi yang signifikan selama 4 minggu penelitian antara kelompok intervensi 
dan kelompok kontrol yaitu F=79,066 (p<0,001).  

Analisis selanjutnya dilakukan untuk melihat perbedaan peningkatan berat badan bayi 
dan lama tidur bayi setiap minggu dengan uji multivariate statistical analysis for two 
independent sample. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Perbandingan Peningkatan Berat Badan dan Lama Tidur Bayi Setiap Minggu 
 

Minggu 

Berat Badan (gram) Lama Tidur (menit) 

    F 
   p 
value 

Kontrol Intervensi Kontrol Intervensi 

x  (SD) x  (SD) x  (SD) x  (SD) 

1 141,66(26,33) 173,33(25,37) 13,83(5,03) 47,50(10,72) 147,984 < 0,001 

2 140,00(24,21) 185,00(32,56) 3,50(4,76) 2,50(3,41) 18,713 < 0,001 

3 153,33(18,25) 250,00(29,36) 2,17(2,84) 1,83(3,34) 117,809 < 0,001 

4 153,33(26,04) 265,00(29,79) 7,50(8,78) 1,17(4,08) 124,825 < 0,001 

Ket:Nilai p dihitung  berdasar uji multivariate statistical analysis for two independent sample 
 

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan terdapat perbedaan peningkatan berat badan 
dan lama tidur yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol mulai minggu 
pertama yaitu F=147,984 (p<0,001), pada minggu kedua F=18,713 (p<0,001), minggu ketiga 
F=117,809 (p<0,001) dan minggu keempat F=124,825 (p<0,001).  

 

Tabel 5. Perbandingan Peningkatan Berat Badan dan Lama Tidur Bayi dalam 4 Minggu 
 

Minggu 

Berat Badan (gram) Lama Tidur (menit) 

F p value Kontrol Intervensi Kontrol Intervensi 

x  (SD) x  (SD) x  (SD) x  (SD) 

1-4 588,33(65,23) 873,33(94,44) 27,00(9,24) 53,00(7,26) 225,506 < 0,001 

Ket:  Nilai p dihitung  berdasar  multivariate statistical analysis for two independent sample 
 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 dapat disimpulkan terdapat perbedaan 
peningkatan berat badan dan lama tidur yang signifikan antara kelompok intervensi dan 
kelompok kontrol selama 4 minggu penelitian yaitu F=225,506 (p<0,001). Peningkatan berat 
badan pada kelompok intervensi lebih besar dari pada kelompok kontrol ( x=873,33 g, 
SD=94,44 versus x=588,33 g, SD=65,23). Sedangkan peningkatan lama tidur pada kelompok 
intervensi lebih besar dari pada kelompok kontrol  ( x=53 menit, SD=7,26 versus x=27 menit, 
SD=9,24). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemijatan pada bayi berpengaruh terhadap 
peningkatan berat badan dan lama tidur bayi selama 4 minggu penelitian.  
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Penelitian ini memiliki satu variabel perancu yaitu jenis kelamin bayi, untuk melihat 
apakah variabel perancu mempengaruhi berat badan bayi maka dilakukan pengujian dengan 
independent sample t test, hasil pengujian disajikan pada Tabel 6. 

 

   Tabel 6.  Perbandingan Berat Badan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Minggu 

Berat Badan (gram) 

t p value 

 

Laki-laki Perempuan 

x (SD) x  (SD) 

Awal 5680,56 (876,05) 4868,75 (715,63) 3,774 < 0,001 

 
4 6437,50 (858,02) 5560,42 (695,47) 4,173 < 0,001 

Keterangan: Nilai  p  dihitung  berdasarkan  uji t independent sample 
 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang 
signifikan antara berat badan bayi laki-laki dan perempuan mulai awal penelitian yaitu t=3,774 
(p<0,001) dan minggu keempat penelitian yaitu t=4,173 (p<0,001). 
 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa peningkatan berat 
badan pada kelompok intervensi lebih besar dari pada kelompok kontrol (p<0,001). Hal 
tersebut membuktikan bahwa pemijatan mempengaruhi peningkatan berat badan bayi.  

Secara teori dapat dijelaskan bahwa persyarafan pada saluran cerna sepenuhnya 
otonom. Suplai saraf parasimpatis dihantarkan ke dan dari abdomen melalui saraf vagus. 
Saraf vagus adalah saraf kepala kesepuluh yang mengatur fungsi organ tubuh termasuk 
dibagian dada dan perut. Rangsangan pada saraf vagus (saraf parasimpatis) akan 
merangsang lambung untuk mengeluarkan hormon gastrin. Hormon gastrin akan merangsang 
pengeluaran insulin, asam khidroklorida, pepsinogen, enzim pankreas, mukus, peningkatan 
aliran empedu hati dan merangsang motilitas lambung. Hormon gastrin juga mempermudah 
relaksasi reseptif lambung (relaksasi sementara) sehingga lambung dapat menambah 
volumenya dengan sangat mudah tanpa peningkatan tekanan. Pengeluaran insulin akan 
mempermudah untuk memetabolisme glukosa. Sekresi asam hidroklorida, pepsinogen, enzim 
pankreas, peningkatan aliran empedu hati akan mempermudah pencernaan makanan. Saat 
makanan sampai pada duodenum maka akan merangsang pengeluaran cholecystokinin, hal 
ini akan merangsang motilitas usus. Sehingga dengan adanya peningkatan motilitas lambung 
dan usus akan mempermudah pencampuran, pendorongan makanan dan penyerapan nutrisi 
menjadi lebih baik. (Guyton 2006 and Price 2005) 

Insulin Like Growth Factor merupakan somatomedin yang mempunyai cara kerja hampir 
sama dengan insulin. Fungsinya sebagai growth promoting factor yang berperan pada 
pertumbuhan/mediator growth hormone. Insulin Like Growth Factor mempunyai efek mitogenik 
terhadap chondrocyte, osteoblast dan jaringan lainnya. Insulin Like Growth Factor diproduksi 
oleh hepar. (Supartini, 2004) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee, membuktikan bahwa pemijatan yang dilakukan 
pada bayi prematur selama 10 hari dan bayi dipijat 2 kali/hari menunjukkan terdapat 
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peningkatan tonus saraf vagus yang signifikan setelah pemijatan dari pada sebelum pemijatan 
pada kelompok intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perubahan. Beberapa 
penelitian juga menyatakan bahwa aktivitas vagus berhubungan dengan peningkatan 
pertumbuhan bayi. Aktivitas vagus pada akhirnya akan merangsang motilitas gastric dan usus 
sehingga membantu absorbsi makanan di usus. Peningkatan motilitas gastric akan membuat 
bayi sering lapar, hal ini merupakan media untuk peningkatan berat badan. (Lee 2005 and 
Diego 2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dieter et al kepada 32 bayi prematur, yaitu kelompok 
intervensi 16 bayi dan kelompok kontrol 16 bayi. Pemijatan dilakukan selama 15 menit, 3 kali 
sehari selama 5 hari. Data diuji dengan ANOVA repeated measures. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa terdapat peningkatan berat badan yang lebih besar pada kelompok 
intervensi dari pada kelompok kontrol F=13,91 (p=0,001). Kenaikan berat badan pada 
kelompok intervensi (Mean=48,7 g, SD=36,9) mengalami kenaikan berat badan 26 gram/hari 
(53%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (Mean=22,7 g, SD=12,2). (Dieter, 2003) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gonzales et al kepada 60 bayi prematur, yaitu kelompok 
intervensi 30 bayi dan kelompok kontrol 30 bayi. Pemijatan dilakukan 2 kali sehari selama 10 
hari.  Setelah 3 hari pemijatan menunjukkan adanya peningkatan berat badan yang signifikan 
pada kelompok intervensi dari pada kelompok kontrol. Peningkatan berat badan pada 
kelompok intervensi (Mean=188,2 g) dan kelompok kontrol (Mean=144,7 g) p<0,001 dan lama 
perawatan di rumah sakit yang lebih pendek pada kelompok intervensi (Mean=5,41 hari ) dari 
pada kelompok kontrol (Mean=7,92 hari) p=0,03. (Gonzales, 2009) 

Hasil meta analisis yang dilakukan oleh Reif et al terhadap penelitian yang dilakukan 
oleh Field, Scafidi dan Moyer menyimpulkan bahwa pemijatan pada bayi prematur selama 10-
15 menit, 3 kali sehari selama 2-4 minggu menunjukkan bahwa dari 3 penelitian diatas 
terdapat peningkatan berat badan sebesar 21% sampai 47% pada bayi yang dipijat dari pada 
bayi yang tidak dipijat. Terdapat peningkatan mineral tulang, perawatan di rumah sakit yang 
lebih pendek, peningkatan respon motorik bayi. (Reif, 2001) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kim et al kepada 58 bayi cukup bulan, yaitu kelompok 
intervensi 30 bayi dan kelompok kontrol 28 bayi. Pemijatan dilakukan 14 hari setelah 
kelahiran. Kelompok intervensi menerima pemijatan 2 kali sehari selama 4 minggu. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan berat badan, panjang badan, lingkar 
kepala pada kelompok intervensi yang lebih besar dari pada kelompok kontrol. Kim et al 
menyimpulkan bahwa pemijatan sangat efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan bayi baru 
lahir. (Kim,2003) 

Kesimpulan dari beberapa penelitian diatas adalah pemijatan dapat meningkatkan berat 
badan bayi prematur dan cukup bulan pada kelompok intervensi yang lebih besar dari pada 
kelompok kontrol. Pertumbuhan dan fungsi organ pada bayi prematur belum sempurna dari 
pada bayi cukup bulan, sehingga diperlukan stimulasi (pemijatan) yang lebih sering (setiap 
hari) dari pada bayi cukup bulan sampai berat badannya mencapai normal.  Pemantauan berat 
badan pada bayi prematur harus dilakukan setiap hari untuk menilai peningkatan berat 
badannya sedangkan pada bayi cukup bulan pemantauan berat badan tidak perlu dilakukan 
setiap hari.  
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Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa peningkatan lama 
tidur pada kelompok intervensi lebih besar dari pada kelompok kontrol (p<0,001). Hal diatas 
membuktikan bahwa pemijatan mempengaruhi peningkatan lama tidur. 

Secara teori dapat dijelaskan bahwa pada manusia, lebih dari 90 % serotonin dalam 
tubuh ditemukan dalam sel enterochromaffin dalam saluran gastrointestinal (duodenum). Sel 
enterochromaffin merupakan tempat sintesis dan penyimpanan utama dari serotonin dalam 
tubuh. Serotonin juga ditemukan dalam sel raphe dalam batang otak, terdapat neuron 
serotoninergik  yang mensintesis, menyimpan, dan melepaskan serotonin sebagai 
neurotransmiter. Serotonin dapat menginduksi rasa kantuk dan memberikan ketenangan 
(antidepresan). Pelepasan serotonin dirangsang oleh adanya makanan dan stimulasi pada 
nervus vagus. Serotonin merupakan neurotransmiter utama yang berkaitan dengan timbulnya 
keadaan tidur.(Guyton, 2006) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dieter et al kepada bayi prematur, membuktikan bahwa 
pemijatan yang dilakukan selama 15 menit, 3 kali sehari selama 5 hari, setiap pemijatan 15 
menit dapat memperbaiki pola tidur, penurunan rewel/gelisah dan menangis. Pemijatan yang 
dilakukan pada bayi prematur sebelum tidur, maka bayi akan lebih cepat tertidur, tidur lebih 
lelap dengan pola tidurnya menjadi lebih baik. Kesimpulan dari 23 penelitian yang dilakukan 
oleh Field, membuktikan bahwa pemijatan meningkatkan pola tidur dan relaksasi serta 
mengurangi frekuensi menangis. Penelitian oleh Kelmason dan Adulas, membuktikan bahwa 
bayi BBLR yang mendapatkan pemijatan mengalami penurunan dalam mendengkur, 
meningkatkan kualitas tidur dan kesiagaan saat bangun. (Kelmanson, 2006) 

Pemijatan yang dilakukan kepada 20 anak selama 15 menit 2 kali setiap minggu selama 
5 minggu, anak mengalami 50% perubahan gelombang otak dibanding sebelum pijat, 
perubahan gelombang otak yang terjadi adalah menurunnya gelombang alpha dan 
meningkatnya gelombang betha serta tetha sehingga bayi akan tertidur lelap dan saat 
terbangun nanti akan berada dalam keadaan siaga. Gambaran otak ini dibuktikan dengan 
menggunakan EEG (electro encephalogram). (Beider, 2007) 

Kesimpulan dari beberapa penelitian di atas adalah pemijatan memberikan banyak 
manfaat pada bayi prematur dan cukup bulan yaitu bayi yang ototnya diberi stimulus dengan 
pemijatan akan membuat bayi nyaman (relaksasi) dan mengantuk (cepat tertidur). 
Kebanyakan bayi tidur dalam waktu lama setelah pemijatan. Selain lama, bayi tidur lebih lelap 
(tenang), tidak rewel, pola tidur lebih baik dan meningkatkan kesiagaan saat bangun. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemijatan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur bayi.  

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukan bahwa berat badan laki-laki lebih besar dari pada 
bayi perempuan mulai awal penelitian sampai minggu keempat penelitian (p=<0,001).  

Kecepatan pertumbuhan pada bayi berhubungan dengan basal metabolisme rate. 
Tertinggi pada bayi baru lahir, hal ini berkaitan dengan proporsi area permukaan tubuh 
terhadap massa tubuh yang terus bertambah seiring bertambahnya ukuran tubuh. Proporsi 
sedikit lebih tinggi pada anak laki-laki semua usia dan meningkat selama masa pubertas 
melampui basal metabolisme rate anak perempuan. Laju metabolisme menentukan kebutuhan 
kalori anak. (Wong, 2000) 

Hasil penelitian El mouzan et al, membuktikan bahwa anak laki-laki lebih tinggi dan lebih 
berat dari pada anak perempuan mulai lahir sampai umur 7-10 tahun. Setelah usia 10-15 
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tahun anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari pada anak laki-laki, tetapi setelah itu 
anak laki-laki kembali lebih tinggi dan lebih berat dari pada anak perempuan (p<0,001). (El 
Mouzan, 2010) 

Faktor hormonal yang berperan dalam pertumbuhan anak antara lain hormon 
somatotropin, tiroid dan gonadotropik. Hormon somatotropin  berperan dalam mempengaruhi 
pertumbuhan tinggi badan dengan menstimulasi terjadinya proliferasi sel kartilago dan sistim 
skeletal. Hormon tiroid berperan menstimulasi metabolisme tubuh. Hormon gonadotropin 
mempunyai fungsi menstimulasi pertumbuhan sel interstisial dari testis (untuk memproduksi 
testoteron) dan ovarium (untuk memproduksi estrogen). Hormon somatotropin dan tiroid sudah 
diproduksi sejak lahir sedangkan hormon seks diproduksi saat masa pubertas. Pengeluaran 
hormon androgen pada masa pubertas memiliki efek anabolik langsung pada massa otot anak 
perempuan dan laki-laki, tetapi kadar androgen yang bersikulasi dalam darah lebih tinggi pada 
anak laki-laki sehingga peningkatan massa otot lebih jelas terlihat pada anak laki-laki. (hidayat 
2008 dan Hefnerr 2005) 

Hal diatas dapat disimpulkan bahwa sejak lahir berat badan bayi laki-laki lebih besar dari 
pada berat badan bayi perempuan. Saat memasuki pubertas anak laki-laki lebih lambat dari 
pada anak perempuan sehingga memiliki periode pertumbuhan prapuber yang lebih lama. 
Tetapi anak laki-laki mengalami puncak kecepatan pertumbuhan yang lebih besar selama 
masa pubertas dari pada anak perempuan sehingga anak laki-laki lebih tinggi dan lebih berat 
dari pada anak perempuan.  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan penelitian adalah : 1) Peningkatan berat badan bayi usia 1 sampai 3 bulan 
pada kelompok intervensi (mendapatkan pemijatan) lebih besar dari pada kelompok kontrol 
(tidak mendapatkan pemijatan), 2) Peningkatan lama tidur bayi usia 1 sampai 3 bulan pada 
kelompok intervensi (mendapatkan pemijatan) lebih besar dari pada kelompok kontrol (tidak 
mendapatkan pemijatan). 

Saran yang diajukan adalah : 1) Dinas kesehatan perlu meningkatkan pelatihan bagi 
bidan mengenai pijat bayi, guna meningkatkan pertumbuhan bayi. Setelah bidan di Kota Kediri 
mendapatkan pelatihan pijat bayi diharapkan bidan dapat melaksanakan pijat bayi secara rutin 
baik kepada semua bayi baru lahir serta dapat mengajarkan pijat bayi kepada setiap ibu 
setelah melahirkan untuk meningkatkan produksi ASI sehingga pemberian ASI eksklusif dapat 
tercapai.  Bidan juga diharapkan lebih meningkatkan monitoring terhadap berat badan bayi 
secara rutin 2) Ikatan Bidan Indonesia di kota Kediri perlu meningkatkan 
kompetensi/ketrampilan pijat bayi pada beberapa bidan di wilayah kota kediri melalui 
pelatihan, 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengobservasi secara langsung 
frekuensi menyusu dan lama tidur bayi.  
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HUBUNGAN PRE EKLAMPSIA PADA KEHAMILAN  DENGAN KEJADIAN BBLR DI RSUD 
dr HARDJONO PONOROGO 

Suwoyo*, SD Antono*, Endri Triagusanik** 
 

ABSTRACT 
 

Pre eclampsia has become a main cause of morbidity and mortility of a mother and her baby. 
Pre eclampsia on pregnancy could result in blood arterial spasm leading plasenta and so 
BBLR (newly born baby with low weight) occurs. This study is aimed at analyzing and seeing 
its significance. The study takes place at public hospital dr. Hardjono Ponorogo. It takes 
analystic survey by using a retrospective design. The samples are taken from a population of 
195 which are all of BBLR born at public Hospital dr. Hardjono Ponorogo from January to April 
of 2010 and 131 samples of which are BBLR taken randomly. The variables of theirs are tied 
to BBLR. The instrument used in the study is a kind of observation. The data source is taken 
from secondary medical records at dr. Hardjono Hospital Ponorogo. The correlation of pre 
eclampsia on pregnancy with BBLR is analyzed by using statistic test ”chi square” with a 

correction grade of 95% resulting an account of 12,84 > χ² table 3,81 which means that Ho is 
refused or denied (and that correlation of pre eclanpsia between pregnancy and BBLR is 
found) and grade of C is 0,299. Based on the study, a conclusion can be drawn of that pre 
eclampsia on pregnancy has many risks one of which is BBLR All midwives are suggested 
being able to improve the strategy of ANC program, to give information about any factors of 
pre eclampsia predisposition as well as regular pregnancy chech-up in order that pre 
eclampsia could be detected early and so BBLR could be minimized. 
 
Key words: pregnant mother, pre eclampsia, BBLR 
 

* = Kampus Kediri, Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang 
**  = RSUD Dr.Hardjono Ponorogo 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu bangsa diukur dengan 

menentukan tinggi rendahnya angka kematian ibu dan perinatal dalam 100.000 persalinan 
hidup. Di Indonesia angka kematian ibu masih cukup tinggi. Kematian ibu banyak disebabkan 
oleh karena perdarahan, pre eklampsia, eklampsia, infeksi (Cunningham F.G dkk, 2006), 
sedangkan kematian perinatal disebabkab oleh : asfiksia, bayi berat lahir rendah (BBLR), 
infeksi. Kematian ibu dan perinatal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan pelayanan 
kesehatan terutama upaya pengawasan ibu hamil, sehingga dapat mendeteksi lebih dini 
keadaan-keadaan yang mengandung resiko kehamilan dan persalinan baik bagi ibu maupun 
janin. Dengan demikian  diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi, 
sehingga dapat mewujudkan salah satu program pembangunan nasional yaitu meningkatkan 
kwalitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

Pre eklampsia merupakan masalah besar dan penyebab utama morbiditas dan mortalitas 
ibu dan bayi (Babok. M dkk, 2005). Kejadian pre eklampsia sulit dicegah tetapi diagnosa dini 
sangat menentukan prognosa janin, pada kehamilan dengan pre eklamsi terjadi gangguan 
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aliran darah ke placenta (Hanifa dkk, 2007) sebagai akibat vasospasme. Akibat gangguan 
fungsi placenta, perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim mengalami kelainan 
seperti persalinan prematuritas, bayi berat lahir rendah (BBLR) dan sampai kematian janin 
(Manuaba, 2007). 

Angka kejadian pre eklampsia bervariasi, diperkirakan sekitar 0-13% dari seluruh 
kehamilan  di dunia, sedangkan di Indonesia frekuensi kejadianya dilaporkan sekitar 3,4%-
8,5% (Ketut S,1998). Sarwono P (2002) juga menuliskan  frekuensi kejadian pre eklampsia di 
Indonesia sekitar 3%-10%. 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) disebut bayi beresiko tinggi dengan adanya patofisiologi 
yang menyertai, prognosis bayi berat lahir rendah (BBLR) akan lebih buruk terutama pada 
periode awal setelah lahir dibandingkan dengan bayi normal. Komplikasi langsung dapat 
terjadi pada bayi berat lahir rendah, berbagai masalah jangka panjang mungkin timbul antara 
lain gangguan perkembangan, gangguan pertumbuhan, retinopati, gangguan pendengaran, 
penyakit paru kronis, dan kenaikan frekuensi kelainan bawaan (Yuwie , 2008).  

Prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR) diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran di dunia 
dengan batasan 3,3%-38% dan lebih sering terjadi di negara-negara berkembang atau sosio 
ekonomi rendah. Secara statistik menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di negara 
berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan berat 
lahir lebih dari 2500 gram. Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah 
dengan daerah lain, yaitu berkisar antara 9%-30%, hasil studi di 7 daerah multicenter 
diperoleh angka BBLR dengan rentang 2,1%-17,2%. Secara nasional berdasarkan analisa 
lanjut SDKI, angka BBLR sekitar 7,5%. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan 
pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia sehat 2010 yakni maksimal 7% (Bidan 
kita, 2008).  

Zuhrina (2007) menuliskan bahwa pre eklampsia pada kehamilan mempunyai resiko 
kejadian  bayi berat lahir rendah (BBLR) 34% (terbanyak), IUFD 17%, asfiksia neonatorum 
17%, perdarahan pasca persalinan 14%, kematian neonatal dini 9%, gangguan visus, solusio 
plasenta, serta kematian ibu masing-masing 1 kasus (3%) 

Hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan Ponorogo tahun 2009 didapatkan jumlah 
bayi berat lahir rendah (BBLR) sebesar 268 dari 11893 kelahiran hidup atau sebesar 2,3%. 
Hasil rekapitulasi data yang diambil dari register persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) dr. Hardjono Ponorogo mulai bulan Januari 2009 sampai bulan April 2010 didapatkan 
ibu hamil pre eklampsia 241 dari 986 persalinan atau sebesar 24,4% sedangkan kejadian 
BBLR yang diambil dari register persalinan di RSUD dr. Hardjono Ponorogo mulai bulan 
Januari 2009 sampai bulan April 2010 sebesar 195 dari 986 persalinan atau sebesar 19,8% 
dan kejadian pre eklampsia pada kehamilan sebanyak 69 dari 195 BBLR atau sebesar 35,4%.   

BBLR merupakan salah satu akibat dari pre eklamsi yang dapat menimbulkan kematian 
perinatal. Salah satu cara yang efektif untuk menurunkan angka kematian perinatal adalah 
mencegah terjadinya BBLR yaitu dengan cara melakukan pengawasan kehamilan dengan 
seksama dan teratur, melakukan konsultasi terhadap penyakit ibu yang dapat mengakibatkan  
BBLR, memberikan penyuluhan tentang kebutuhan gizi saat hamil, meningkatkan penerimaan 
Program Keluarga Berencana, menganjurkan lebih banyak istirahat pada saat hamil terutama 
saat mendekati aterm. Dengan diagnosa awal dan terapi yang tepat, kelainan tersebut tidak 
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menyebabkan resiko besar baik terhadap ibu maupun bayinya dan diharapkan dapat 
mencegah kejadian BBLR, sehingga dapat meningkatkan kwalitas sumber daya manusia yang 
akan datang. 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan suatu keadaan bayi yang dilahirkan dengan 
berat badan kurang dari 2.500 gram, tanpa memandang usia kehamilan ibu dan keadaan 
tersebut merupakan salah satu kegawatan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Faktor yang 
menjadi penyebab BBLR antara lain faktor ibu: pre eklampsia,  penyakit ginjal kronis, perokok, 
penderita DM berat, hipoksia ibu, gizi buruk, drug abuse, peminum alkohol, faktor uterus dan 
placenta yaitu kelainan pembuluh darah, insersi tali pusat yang tidak normal, uterus bikornis, 
infark plasenta, sebagian plasenta lepas, faktor janin yaitu janin ganda, kelainan kromosom, 
cacat bawaan, tranfusi dari kembar yang satu ke kembar yang lain, infeksi dalam kandungan, 
sedangkan faktor penyebab lain yaitu keadaan sosial ekonomi yang rendah dan tidak 
diketahui. Banyaknya faktor yang menyebabkan BBLR maka peneliti membatasi masalah 
yang diteliti adalah faktor yang berasal dari ibu yaitu pre eklampsia. 
 

Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 1)Mengetahui kejadian BBLR, 2)Mengetahui kejadian  pre 

eklampsia pada kehamilan, 3)Menganalisa hubungan antara pre eklampsia pada kehamilan 
dengan kejadian BBLR 
 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Desain penelitian ini adalah retrospektif yaitu mengevaluasi kejadian BBLR dan pre 
eklampsia yang  telah berlangsung. 

 
  

Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 

Populasi pada penelitian ini adalah semua BBLR (195) yang dilahirkan oleh ibu hamil di 
RSUD dr Hardjono Ponorogo yang memiliki catatan rekam medik yang lengkap dari bulan 
januari 2009 sampai bulan april 2010. Sampel penelitian adalah 131 BBLR yang memiliki 
catatan rekam medik yang lengkap dari bulan januari 2009 sampai bulan april 2010 yang lolos 
melalui proses pemilihan sampel, menggunakan teknik simple random sampling, yaitu semua 
BBLR yang lahir dari ibu hamil di RSUD dr. Hardjono Ponorogo yang memiliki catatan rekam 
medik yang lengkap mulai bulan januari 2009 sampai bulan april 2010  diseleksi secara acak 
dengan cara diundi sebanyak jumlah sampel yang diperlukan.  

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur RSUD dr Hardjono Ponorogo dan kepala 
ruangan kamar bersalin, kemudian peneliti melakukan pengambilan data dengan 
menggunakan lembar observasi dari data sekunder catatan rekam medik mulai bulan januari 
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2009 sampai april 2010, selanjutnya direkapitulasi kejadian BBLRnya  dan kejadian pre 
eklampsia / tidak pre eklampsia. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
       
KEJADIAN BBLR 

Mulai bulan Januari 2009 sampai April 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hardjono 
Ponorogo ditemukan kejadian BBLR sebanyak 195 kasus (19,8%) dari 986 persalinan. Jumlah 
tersebut yang memenuhi kreteria sebagai sampel sebanyak 131 kasus (13,3%). Setelah 
dilakukan pengamatan lebih lanjut kejadian BBLR dapat dilihat dari beberapa faktor seperti 
pada tabel dibawah ini: 

Dari 131 sampel BBLR ditemukan 45 kasus (34,4%) berasal dari kehamilan pre 
eklampsia dan 86 kasus (65,6%) dari kehamilan tidak pre eklampsia. 

 

Tabel 1. Distribusi frekuensi kejadian BBLR berdasarkan status Pre  eklampsia  
di RSUD dr. Hardjono Ponorogo bulan Januari 2009 sampai April 2010 

 

Status pre eklampsia Frekuensi Persentase 

Pre eklampsia 
Tidak pre eklampsia 

45 
86 

34,4 % 
65,6 % 

Jumlah 131 100 % 
 

Dari 131 sampel BBLR ditemukan 44 kasus (36,6%) berasal dari usia kehamilan ibu <37 
mgg dan 87 kasus (66,4%) dari usia kehamilan ibu 37-41 mgg. 
 

Tabel 2. Distribusi frekuensi kejadian BBLR berdasarkan usia kehamilan ibu  
di RSUD dr. Hardjono Ponorogo bulan Januari 2009 sampai April 2010 

 

Usias kehamilan ibu Frekuensi Prosentase  

< 37 mgg 
37-41 mgg 

44 
87 

36,6 % 
66,4 % 

Jumlah 131 100 % 

 
Dari 131 kejadian BBLR terdapat 78 kasus (59,5%) berasal dari paritas 0 dan 53 kasus 

(40,5%) dari paritas 1-4. 
 

Tabel 3. Distribusi frekuensi kejadian BBLR berdasarkan paritas ibu 
di RSUD dr. Hardjono Ponorogo bulan Januari 2009 sampai April 2010 

 

 Paritas ibu  Frekuensi Prosentase 

Pariras 0 
Paritas 1-4 

78 
53 

59,5 % 
40,5 % 

Jumlah 131 100 % 
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PRE EKLAMPSIA PADA KEHAMILAN 
Mulai bulan Januari 2009 sampai April 2010 di Rumah Sakit Umum Daerah dr Hardjono 

Ponorogo ditemukan kejadian pre eklampsia 241 kasus (24,4%) dari 986 persalinan. Setelah 
dilakukan pengambilan sampel dari 131 BBLR pada penelitian ini ditemukan kejadian pre 
eklampsia pada kehamilan sebesar 45 kasus (34,4%). 

 
HUBUNGAN PRE EKLAMPSIA PADA KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN BBLR 

Pada penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara pre eklampsia pada 
kehamilan dengan kejadian BBLR, dilakukan dengan analisa menggunakan  uji statistik ”chi 
square” dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Sedangkan untuk melihat seberapa besar tingkat signifikansi  hubungan antara pre 
eklampsia pada kehamilan dengan kejadian BBLR dilakukan  dengan menggunakan uji 
koefisien kontingensi (C). 

Berdasarkan Tabel 4 kemudian dilakukan analisa data menggunakan uji statistik, hasil uji 

menggunakan ”chi square”  ditemukan nilai χ² hitung 12,84 sedangkan nilai χ² tabel dengan 
tingkat kepercayaan 95% didapatkan 3,481 yang berarti χ² hitung > χ² tabel sehingga Ho 
ditolak dan HI diterima, artinya terdapat hubungan antara pre eklampsia pada kehamilan 
dengan kejadian BBLR. 

Berdasarkan hasil χ² hitung kemudian dilakukan uji koefisien kontingensi untuk melihat 
tingkat hubungan didapatkan hasil C nilainya 0,299 yang berarti antara pre eklampsia pada 
kehamilan dengan kejadian BBLR terjadi hubungan dengan signifikansi rendah. 
 

Tabel 4. Penolong untuk menghitung chi kuadrat 
 

Ibu Hamil fo Fh fo – fh (fo-fh)² 
(fo-fh)² 

       fh 

Pre eklampsia 
Tidak Pre eklampsia 

45 
86 

65,5 
65,5 

   - 20,5 
20,5 

420,25 
420,25 

6,42 
6,42 

J u m l a h 131 131 0 840,5 12,84 
 

  Penghitungan Koefisien Kontingensi (C): 
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Pembahasan 
 

KEJADIAN BBLR 
Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Hardjono Ponorogo dari 

bulan Januari 2009 sampai April 2010 membuktikan bahwa kejadian BBLR masih cukup tinggi 
bila dibandingkan dengan data SDKI tentang kejadian BBLR secara nasional yaitu sekitar 
7,5%. Hal ini terjadi karena kejadian BBLR sulit untuk  dilakukan pencegahan, sebagai akibat 
dari banyaknya faktor yang menyebabkan kejadian BBLR (Hanifa dkk 2007). 

Berbagai faktor  yang melatar belakangi kejadian BBLR tidak terlepas dari keadaan ibu 
pada saat kehamilanya, dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1, tabel 5.2 dan tabel 
5.3 yang membuktikan bahwa angka kejadian BBLR banyak  terjadi pada kehamilan tidak pre 
eklampsia, usia kehamilan aterm dan pada paritas 0. Dengan demikian jelas adanya bahwa 
pemeliharaan kesehatan ibu selama kehamilan sangat menentukan terhadap bayi yang 
dilahirkan, pengalaman dari beberapa generasi membuktikan bahwa perawatan dan 
ketergantungan pada ibu mengarah pada adanya kebutuhan dan perawatan khusus selama 
hamil, maka dari itu perlu adanya persiapan dan perawatan yang optimal bagi seorang ibu 
maupun calon ibu dalam mempersiapkan dirinya baik fisik maupun mentalnya dalam 
menghadapi kehamilanya. Penelitian yang  dilakukan oleh Santi M di Rumah Sakit Ibu dan 
Anak Sri Ratu Medan tahun 1999-2001 membuktikan bahwa dari usia kehamilan ibu 37-
41mgg terdapat angka  kejadian BBLR sebesar 51,9%, paritas 0 kejadian BBLR sebesar 
51,9%,  penyakit yang menyertai ibu pada saat hamil beresiko 26,1% terjadi BBLR. 
Sedangkan menurut Zuhrina (2007) bahwa komplikasi kehamilan (pre eklampsia) 34% 
beresiko terjadi BBLR.   

Banyaknya faktor yang berpengaruh menjadi penghambat dalam menekan angka 
kejadian BBLR. Berbagai masalah dapat timbul pada BBLR sebagai akibat dari kematangan 
organ tubuh dan fungsinya yang belum maksimal seperti hipotermia, sindrom gawat napas, 
hipoglikemia, perdarahan intra kranial, hiperbilirubinemia, rentan terhadap infeksi dan resiko 
terjadi IQ rendah. Disamping hal tersebut diatas menurut Yuwie (2008) menyebutkan  bahwa 
masalah jangka panjang dapat terjadi pada BBLR seperti gangguan tumbuh kembang, 
gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan paru kronis, angka kesakitan dan 
kelainan bawaan yang tinggi. 

 
PRE EKLAMPSIA PADA KEHAMILAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hardjono 
Ponorogo dari bulan Januari 2009 sampai April 2010, membuktikan bahwa kejadian pre 
eklampsia  pada kehamilan masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka frekuensi kejadian 
pre eklampsia yang terjadi di Indonesia yaitu sekitar 3%-10%. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya  perhatian oleh wanita yang bersangkutan  terhadap sindrom pre eklampsia ringan 
dengan hipertensi, edema dan proteinuria yang tanpa disadari dalam waktu singkat dapat 
timbul pre eklampsia berat bahkan pre eklampsia. Angka kejadian pre eklampsia-eklampsia 
dinegara berkembang dihubungkan dengan masih rendahnya status sosial ekonomi dan 
tingkat pendidikan yang dimiliki kebanyakan masyarakat (Zuhrina, 2007). Kedua hal tersebut 
saling terkait dan sangat berperan dalam menentukan tingkat penyerapan dan pemahaman 
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terhadap berbagai informasi / masalah kesehatan yang timbul baik pada dirinya ataupun untuk 
lingkungan sekitarnya, sehingga juga dapat mempengaruhi pada pelaksanaan ANC (ante 
natal care) selama kehamilan yang diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya 
komplikasi komplikasi kehamilan termasuk pre eklampsia, dengan cara mencari tanda-tanda 
pre eklampsia untuk mencegah terjadinya pre eklampsia berat dan eklampsia disamping 
pengendalian terhadap faktor-faktor predisposisi yang lain. 

Pre eklampsia dan eklampsia merupakan penyebab kematian terbanyak di negara-
negara berkembang termasuk Indonesia disamping perdarahan dan infeksi. Angka kejadian 
pre eklampsia sangat bervariasi, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rozikhan di 
Rumah Sakit dr Soewondo Kabupaten Kendal Jawa Tengah sejak tahun 2001-2005 secara 
berturut-turut menemukan kejadian pre eklampsia 8,72% (2001), 9,34% (2002), 9,2% (2003), 
9,25% (2004), dan 13,6% (2005) sedangkan I Putu S (2000) dalam penelitianya di Rumah 
Sakit Umum Tarakan Kalimantan Timur menemukan kejadian pre eklampsia  sebesar 4,2%.  

Tinggi rendahnya tekanan darah dalam berbagai referensi digunakan sebagai salah satu 
indikator tingkat keparahan dari pre eklampsia. Makin tinggi tekanan darah penderita makin 
parah tingkat pre eklampsia. Zuhrina (2007) menuliskan bahwa terdapat 66,1% penderita 

mempunyai tekanan sistolik >160 mmHg dan 57,6% mempunyai tekanan diastolik ≤110 
mmHg, tingkat morbiditas dan mortalitas ibu dan anak meningkat dapat dilihat pada tekanan 

sistolik >160 mmHg atau tekanan diastolik >110 mmHg. Menurut Manuaba (2007) juga 
mengatakan bahwa ibu hamil dengan pre eklampsia terjadi spasme pembuluh darah arterior 
menuju organ-organ penting dalam tubuh, termasuk plasenta, gangguan metabolisme, 
gangguan peredaran darah, mengecilnya aliran darah menuju retro plasenta, sirkulasi 
menimbulkan gangguan pertukaran nutrisi, CO² dan O², yang menyebabkan asfiksia, 
prematuritas, BBLR sampai kematian janin dalam rahim .  

Adapun beberapa faktor yang  dapat mempengaruhi pre eklampsia menurut 
Cunningham (2006) yaitu usia ibu saat hamil, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, frekuensi 
Ante Natal Care, berat badan sebelum dan selama hamil, jumlah kehamilan.  
 
HUBUNGAN PRE EKLAMPSIA PADA KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN BBLR 

Hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Hardjono Ponorogo 
membuktikan  bahwa terdapat hubungan antara pre eklampsia pada kehamilan dengan 
kejadian BBLR. Hal ini disebabkan karena pada kehamilan dengan pre eklampsia terjadi 
spasme pembuluh darah arteriola menuju jaringan, tekanan darah akan naik sebagai usaha 
agar oksigenasi jaringan termasuk plasenta dapat tercukupi dan dengan menyempitnya lumen 
arteriola menimbulkan gangguan peredaran darah retroplasenta sehingga suplai darah yang 
ditransportkan ke rahim menjadi kurang, akibatnya plasenta menjadi kecil dan trensfer zat gizi  
ke janin menurun. Kondisi ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan janin sehingga berat bayi 
lahir menjadi rendah. Dalam penelitian yang ditulis oleh Zuhrina (2007) membuktikan bahwa 
komplikasi yang muncul pada pre eklampsia kehamilan yaitu bayi berat lahir rendah (BBLR) , 
IUFD, asfiksia, perdarahan post partum, kematian neonatal dini, gangguan visus, solosio 
plasenta dan kematian ibu. Bobak M (2005) menyebutkan bahwa pada pre eklampsia terjadi 
spasme pembuluh darah, bahkan pada beberapa kasus lumen arteriole menyempit sehingga 
hanya bisa dilalui oleh satu sel darah merah yang mengakibatkan aliran darah ke plasenta 
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turun dan menyebabkan gangguan plasenta sehingga terjadi gangguan pertumbuhan janin,  
akibat kekurangan O² maka terjadilah gawat janin, peningkatan tonus rahim dan kepekaanya 
terhadap rangsangan maka terjadilah partus prematurus dan BBLR.  

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Zuhrina (2007) di Rumah Sakit Umum Daerah 
Tarakan Kalimantan Timur menunjukan 34% kejadian BBLR  terjadi sebagai akibat pre 
eklampsia pada kehamilan. Disamping itu penelitian lain yang dilakukan oleh Ika R (2007) di 
Rumah Sakit Umum Daerah dr Sayidiman Magetan membuktikan adanya kemungkinan pada 
kehamilan pre eklampsia 12,57 kali  beresiko melahirkan BBLR. 

Selain itu menurut penelitian dari Harvat Medikal School menemukan adanya penurunan 
tajam kadar protein sebagai faktor pertumbuhan plasenta dalam waktu 6-8 minggu sebelum 
pre eklampsia terjadi. Gejala pre eklampsia berhubungan dengan produksi molekul atau 
radikal bebas pada plasenta ibu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chappel dkk (2000) 
berhasil membuktikan bahwa suplemen vitamin terbukti dapat mengatasi komplikasi fatal pada 
wanita hamil, karena anti oksidan seperti vitamin C dan E dipercaya dapat menekan 
pertumbuhan radikal bebas sehingga pre eklampsia dapat dihindari untuk menyelamatkan 
nyawa ibu dan bayinya.  

Namun demikian berdasarkan hasil  penilaian tingkat hubungan signifikansi, pada 
penelitian ini antara pre eklampsia pada kehamilan dengan kejadian BBLR terjadi hubungan 
dengan signifikansi rendah. Hal ini terjadi karena kejadian BBLR tidak hanya disebabkan oleh  
pre eklampsia pada kehamilan saja melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut 
Hanifa (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR  antara lain : faktor ibu, faktor 
uterus dan placenta, faktor janin dan  faktor penyebab lain. 

Penelitian terdahulu tentang hubungan faktor ibu hamil dengan terjadinya BBLR oleh 
Mainase J di Rumah Sakit Umum Daerah dr M.Haulussy Ambon Maluku (2008) membuktikan 
bahwa faktor yang secara signifikan  terbukti mempunyai hubungan dengan kejadian BBLR 
dalam penelitianya  adalah faktor   keadaan anemia pada ibu hamil dapat beresiko 32% 
menyebabkan BBLR, faktor penggunaan obat-obatan selama hamil terutama golongan 
teratogenik beresiko 16,7% mengakibatkan BBLR dan intake makanan yang tidak berubah 
kuantitas maupun kualitasnya selama kehamilan beresiko 76% terjadi BBLR, masih dalam 
penelitianya membuktikan bahwa faktor yang  secara bersamaan dilakukan  pengkajian dan  
tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kejadian BBLR yaitu: faktor ukuran LILA ibu 
hamil, tinggi badan ibu hamil serta gangguan kesehatan ibu hamil. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  
1. Kejadian BBLR di RSUD dr Hardjono Ponorogo masih cukup tinggi.  
2. Kejadian pre eklampsia pada kehamilan di RSUD dr Hardjono Ponorogo masih tinggi. 
3. Terdapat hubungan antara pre eklampsia pada kehamilan dengan kejadian BBLR dengan 

tingkat signifikansi rendah. 
Selanjutnya diajukan saran sebagai berikut: 
1. ANC terutama perbaikan masalah gizi ibu hamil dan deteksi dini dengan kartu scor Puji 

Rochyati adanya komplikasi kehamilan sehingga  diagnosa awal dan terapi yang tepat 
dapat diberikan untuk mengurangi kejadian BBLR. 
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2. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya mempersiapkan kondisi fisik perempuan 
sebagai calon ibu yang mempunyai faktor predisposisi terjadi komplikasi kehamilan 
sehingga tidak melahirkan bayi resiko tinggi termasuk BBLR.        
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TINGKAT KEPUASAN PASIEN TENTANG MUTU PELAYANAN KIA  
(di Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek) 

Siti Asiyah*, Ichwanu Khusno**, Sih Wahjudiati*** 
 

ABSTRAK 
 

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar yang 
sangat diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah telah berusaha memenuhi kebutuhan 
masyarakat  dengan mendirikan beberapa sarana kesehatan agar memberikan kepuasan 
terhadap pelayanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap 
mutu pelayanan KIA di Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, 
meliputi Realibility, Responsiveness, Assurance, Empaty dan Tangibles. Desain penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif, dengan populasi semua pasien di Poli KIA Puskesmas 
Pucanganak. Besar sampel 30 orang yang diambil secara accidental sampling. Alat ukur yang 
digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Data dianalisis dengan persentase.  

Hasil penelitian dari 30 responden menunjukan: 1).Tingkat kepuasan pasien pada 
dimensi Reliability 91,7% puas, sangat puas 8,3%.2).Tingkat kepuasan pasien pada dimensi 
Responsivness 67,5% puas , sangat puas 32,5%.3).Tingkat kepuasan pasien pada dimensi 
asurance 73,3% puas , sangat puas 26,7%.4).Tingkat kepuasan pasien pada dimensi empaty 
83,3% puas , sangat puas 16,7%.5).Tingkat kepuasan pasien pada dimensi Tangibless 67,5% 
puas , sangat puas 32,5%.Secara umum disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien tentang 
mutu pelayanan KIA di Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek 
adalah puas sebesar 77% bahkan ada yang sangat puas sebesar 33%.  
 

 Kata kunci: kepuasan, realibility, responsiveness, Assurance, Empaty, tangibles 
 

*  = Kampus Kediri, Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Malang 
** = Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek 
***= Puskesmas Tugu, Kabupaten Trenggalek 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pesatnya 

teknologi kedokteran serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesadaran tentang pentingnya 
kesehatan dalam masyarakat semakin meningkat pula. Hal ini mengakibatkan kebutuhan dan 
tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kebutuhan dasar. 
Jika kinerja layanan kesehatan yang diperoleh pasien pada suatu fasilitas layanan kesehatan 
sesuai dengan harapannya,pasien pasti akan selalu datang berobat ke fasilitas pelayanan 
kesehatan tersebut. Namun, sampai saat ini usaha pemerintah tersebut masih belum dapat 
memenuhi harapan masyarakat. Banyak anggota masyarakat yang mengeluh dan tidak puas 
dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hendra Dwi G dan Ni Ketut N di 
Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Kabupaten Banggai tahun 2008 tentang kepuasan pasien 
terhadap pelayanan keperawatan menunjukkan dari 64 responden yang diteliti didapatkan 
74,8% tingkat kepuasan belum sesuai harapan. Pada dimensi kehandalan 83 % belum sesuai 
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harapan, dimensi ketanggapan 75,9% belum sesuai harapan dan pada dimensi komunikasi 
70,5% belum sesuai harapan (Ramlibidullah, 2010). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Trenggalek tahun 2009 dari 22 puskesmas, jumlah kunjungan rawat jalan tertinggi 
ada di puskesmas Dongko dengan hasil cakupan  pada semester I tahun 2009 sejumlah 1230 
pasien (51,1%),semester II sejumlah 1175 pasien (48,9%),sedangkan jumlah kunjungan rawat 
jalan terendah ada di  puskesmas Pucanganak dengan hasil cakupan  semester I tahun 2009 
sejumlah 868 pasien (50,9%) dan Semester II sejumlah 838 pasien (49,1%) .  

Berdasarkan studi pendahuluan, disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dari beberapa 
pengunjung terhadap pelayanan yang diberikan didapat keluhan rata-rata berupa jam buka 
loket siang, antrian terlalu lama dan petugas kurang ramah.Penyebab ketidakpuasan secara 
teori diantaranya keramahan petugas kurang, lingkungan yang  kurang bersih, tidak 
mendapatkan kejelasan informasi yang menyeluruh, tidak memberi kesempatan bertanya 
pada pasien, antrian yang cukup lama, aspek kesinambungan pelayanan merupakan aspek 
yang bagi pasien belum memuaskan.Dampak ketidakpuasan tersebut akan membawa 
pengaruh antara lain menurunnya mutu pelayanan dan meningkatnya lama perawatanya. 

Selanjutnya dipandang perlu adanya perubahan perilaku petugas mencakup lima 
dimensi kepuasan meliputi kehandalan, ketanggapan, jaminan, komunikasi dan kelengkapan 
sarana prasarana.Menurut pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan penelitian tentang 
tingkat kepuasan di Puskesmas Pucanganak dan hal ini memungkinkan untuk dilakukannya 
sebuah penelitian yang akan membawa manfaat  minimal bagi pasien, Bidan dan Puskesmas. 
Maka peneliti tertarik untuk mengetahui  tingkat kepuasan pasien tentang mutu  pelayanan KIA  
di Puskesmas Pucanganak kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek. 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Desain penelitian ini adalah penelitian diskriptif, dengan populasi semua pasien Ibu dan 
anak yang berkunjung di Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek 
pada saat penelitian. Sampel adalah seluruh pasien yang berkunjung di Poli KIA Puskesmas 
Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek selama penelitian berlangsung. Teknik sampling 
yang digunakan adalah aksidental sampling.   

Penelitian dilakukan di Poli KIA Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek 
pada tanggal 7–12 Juni  2010. Kepuasan tentang kualitas pelayanan diukur dari  kemampuan 
ibu menjawab kuesioner yang diberikan pada saat berkunjung ke poli KIA pada saat 
penelitian. Analisa Data dilakukan dengan  Pemberian skor sesuai dengan jawaban yang 
dipilih dari tiap-tiap pertanyaan. Sedangkan Interpretasi dilakukan  sebagai berikut :100 %: 
Seluruhnya puas, 76%-99%: Hampir seluruhnya puas, 51%-75%: Sebagian besar puas,  50%: 
Setengahnya puas, 26%-49%: Hampir setengahnya puas, 1%-25%: Sebagian kecil saja yang 
puas dan 0%: Tidak satupun puas.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 
 

UMUR 
Gambar 1 menunjukkan 40 % dari responden berumur 21-30 tahun (12 responden). 
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Gambar 1. Distribusi Umur Responden di Poli KIA Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu 

Kabupaten Trenggalek tahun 2010 
 

JENIS KELAMIN 
Pada Gambar 2 tampak bahwa 93% dari responden penelitian ini berjenis kelamin 

perempuan (28 responden). 
7%

93%

Laki-Laki
Perempuan

 
Gambar 2. Distribusi Jenis Kelamin Responden di Poli KIA  

Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2010 
 

PENDIDIKAN 
Dari Tabel 1 terlihat bahwa 40%  dari responden berpendidikan SD  (12 responden) dan 

tidak satupun yang berpendidikan Diploma ke atas. 
 

Tabel 1:Distribusi Pendidikan Responden di Poli KIA 
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tahun 2010 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SD  12 40 

2 SLTP 10 33,3 

3 SLTA 8 26,7 

    4     Diploma 0 0 

    5     Sarjana 0 0 

        Total 30 100,0 

 
PEKERJAAN 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pekerjaan responden hampir setengah berimbang antara 
pekerjaan wiraswasta dan tani dengan jumlah 46,7%. 
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Tabel  2. Distribusi Pekerjaan Responden di Poli KIA  
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek  tahun 2010 

 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 PNS 2  6,6 

2 Wiraswasta 14 46,7 

3 Tani 14 46,7 

     4     Pelajar 0 0 

     5     Mahasiswa 0 0 

     Total 30 100 

               
STATUS KEPESERTAAN 

Berdasarkan Gambar 3,  tampak bahwa 56% dari responden mempunyai status 
kepesertaan  sebagai pasien umum. 

56%
7%

37% Umum
Askes
Jamkesmas

 
Gambar 3. Distribusi Status Kepesertaan Responden di Poli KIA 

Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek  tahun 2010 
 

PENGHASILAN KK PERBULAN 
Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden berpenghasilan <Rp 500.0000 (56,7%). 

 

Tabel 3. Distribusi Penghasilan KK perbulan Responden di Poli KIA 
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek  tahun 2010 

 

No Penghasilan Jumlah Persentase (%) 

1 < Rp 500.000 17 56,7 

2 Rp 500.000-Rp 1.000.000 11 36.7 

3 Rp 1.000.000-Rp3.000.000 2 6,6 

4 Rp.3.000.000-Rp5.000.000 0 0 

5 Rp.> 5.000.000 0 0 

        Total 30 100 
    

TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI RELIABILITY 
Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa 91,7% responden mengatakan puas terhadap 

pelayanan yang diberikan.  
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Tabel 4. Distribusi tingkat kepuasan pasien pada Dimensi Reliability di Poli KIA Puskesmas 
Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat Puas 3 8,3 
2 Puas 27 91,7 
3 Tidak Puas 0 0 

     Total 30 100,0 
 
TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI RESPONSIVENESS 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa 67,5% responden mengatakan puas terhadap 
pelayanan di Poli KIA Puskesmas Pucanganak. 
 

Tabel 5. Distribusi tingkat kepuasan pasien pada Dimensi Responsiveness di Poli KIA 
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2010. 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat Puas            10 32,5 
2 Puas            20 67,5 
3 Tidak Puas             0 0 

     Total           30 100,0 
   
TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI ASSURANCE 

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa 73,3% responden mengatakan puas terhadap 
pelayanan yang diberikan di Poli KIA Puskesmas Pucanganak. 

 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kepuasan Pasien pada dimensi Assurance di Poli KIA  
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek Tahun 2010. 

No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat Puas             8 26,7 

2 Puas           22 73,3 
3 Tidak Puas            0 0 

         Total           30 100,0 
  

TINGKAT KEPUASAN PASIEN DIMENSI EMPATHY 
Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa 83,3% responden mengatakan puas terhadap 

pelayanan yang diberikan di Poli KIA Puskesmas Pucanganak. 
 

Tabel 7: Distribusi Frekuensi tingkat  kepuasan pasien  pada Dimensi Empathy di Poli KIA 
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek Tahun 2010. 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 

1 Sangat Puas 5 16,7 
2 Puas 25 83,3 
3 Tidak Puas 0 0 
     Total 30 100,0 
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TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI TANGIBLES 
Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa 67,5% responden mengatakan puas terhadap 

pelayanan yang diberikan di Poli KIA Puskesmas Pucanganak. 
 

Tabel 8: Distribusi Frekuensi tingkat  kepuasan pasien  pada Dimensi Tangibles di Poli KIA 
Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2010. 

 

No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat Puas 10 32,5 
2 Puas 20 67,5 
3 Tidak Puas 0 0 

         Total 30 100,0 
 
TINGKAT KEPUASAN PASIEN TENTANG MUTU PELAYANAN KIA 

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa dari kelima dimensi mutu pelayanan KIA di 
Puskesmas Pucanganak terlihat bahwa 77% responden mengatakan puas. 

 

Tabel 9. Distribusi tingkat  kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan KIA di Puskesmas 
Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 

 

No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat Puas 7 23 
2 Puas 23 77 
3 Tidak Puas 0 0 

          Total 30 100,0 
    
Pembahasan 
 

TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI RELIABILITY  
Berdasarkan data dari Tabel 4 tentang tingkat kepuasan pasien pada dimensi reliability   

hampir seluruh responden mengatakan puas, bahkan ada yang mengatakan sangat puas 
terhadap pelayanan KIA di Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. 

Pendapat pasien pada saat berobat di puskesmas mengatakan bahwa persyaratan 
pelayanan sudah sesuai dengan jenis pelayanan dimana untuk peserta askes harus 
menunjukkan kartu askes, untuk peserta askeskin menunjukan kartu Jamkesmas, sedangkan 
peserta umum menunjukan kartu identitas berobat. Biaya perawatan dirasakan oleh pasien 
wajar dimana untuk pasien umum biaya sudah sesuai dengan perda dan bisa terjangkau oleh 
masyarakat, untuk pasien askes dan Askeskin gratis, Petugas yang memberikan pelayanan 
sesuai dengan bidangnya dan terlatih sedangkan jadwal pelayanan dimulai jam 07.30 – 12.30 
sesuai dengan jadwal yang ada .Menurut  pendapat Kotler (2003 : 61)   bahwa kepuasan 
diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah 
membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya, 
karena responden penelitian ini hampir seluruhnya ( 90 %) mengatakan  penampilan 
sebanding dengan harapan.  
 



Volume II Nomor Khusus Hari Kesehatan Internasional, April 2011                        ISSN: 2086-3098 

Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes   39 

TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI RESPONSIVENESS  
Berdasarkan data dari Tabel 5 tentang tingkat kepuasan pasien pada dimensi 

Responsiveness menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan puas  bahkan 
ada yang mengatakan sangat puas terhadap pelayanan KIA di Puskesmas Pucanganak 
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek..  

Sikap petugas yang ditunjukkan pada pasien saat berobat  yaitu bila ada pasien datang, 
petugas segera menyambutnya dan melayani dengan senyum. Petugas memiliki rasa 
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan  mulai dari loket pendaftaran sampai ke tempat 
pelayanan, selain itu petugas selalu mendengarkan dengan penuh seksama  setiap keluhan 
yang dirasakan oleh pasien dan dalam memberikan pelayanan petugas melaksanakan dengan  
trampil, karena di berikan oleh tenaga ahli dan terlatih (bidan).Hasil penelitian ini sangat sesuai 
dengan pendapat Zethaml,Berry dan Parasuraman dalam Zulian Yamid (2005: 10-12) yaitu 
keinginan staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan  tanggap. 
 

TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI ASSURANCE  
Berdasarkan data dari Tabel 6 tentang tingkat kepuasan pasien pada dimensi Assurance 

terlihat bahwa sebagian besar responden mengatakan puas bahkan ada yang mengatakan 
sangat puas. Hal ini sudah sesuai dengan kenyataan yang dirasakan pasien saat di lapangan 
bahwa petugas selalu tersenyum ramah kepada setiap pasien datang, petugas bersikap sopan 
dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan baik status sosial, usia maupun status 
pekerjaan  dan pelayanan diberikan oleh bidan yang sudah trampil dan terlatih sehingga 
pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, cermat, dan mantap karena rata-rata 
berpendidikan D3 kebidanan (80%). Menurut  Ibrahim (2001:35) seorang petugas kesehatan 
harus mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai, memiliki sifat yang dapat 
dipercaya sehingga pelanggan ( pasien ) merasa aman dan nyaman serta bebas dari resiko 
maupun keragu-raguan. 
 

TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI EMPATHY  
Berdasarkan data dari Tabel 7 tentang tingkat kepuasan pasien pada dimensi Empathy  

menunjukan bahwa hampir seluruh responden mengatakan puas bahkan ada yang 
mengatakan sangat puas. Hal ini sesuai dengan pendapat pasien saat berkunjung di 
Puskesmas dimana hubungan antar petugas terlihat sangat erat, pasien mudah berkomunikasi 
dengan petugas, petugas selau bertanya dan mendengar seluruh keluhan dengan penuh 
perhatian serta menanggapi dan memberikan penjelasan sesuai yang dirasakan pasien 
sehingga membuat pasien tersebut merasa nyaman. Di  Puskesmas tersebut juga telah 
disediakan kotak saran yang bisa diisi pasien setiap selesai diberikan pelayanan. Menurut 
pendapat (Soekamto,2006,:61) bahwa pelanggan Puskesmas memiliki ikatan sosial dan 
hubungan sosial yang kuat dan diharapkan dapat berinteraksi dan menjalin komunikasi yang 
baik dengan pasien. Melaui proses interaksi sosial pengunjung dapat menafsirkan tingkah laku 
petugas seperti ramah tamah, sikap bersahabat, kepedulian dan sebagainya. Komunikasi 
yang baik dan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan pelanggan sangat membantu 
terbinanya hubungan antar manusia yang serasi antara pasien & petugas. Keserasian 
hubungan pasien dengan petugas sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa saling percaya 
yang akan meningkatkan mutu pelayanan sehingga pasien akan merasa puas.  
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TINGKAT KEPUASAN PASIEN PADA DIMENSI TANGIBLES  
 Berdasarkan data dari Tabel 8, tentang tingkat kepuasan pasien pada dimensi 

Tangibles menunjukan bahwa sebagian besar responden mengatakan puas  bahkan ada yang 
mengatakan sangat puas. Hal ini  dapat di buktikan dengan petugas disiplin yaitu datang dan 
pulang sesuai dengan aturan yang didahului dengan apel pagi dan siang, dalam  berpakaian 
selalu rapi, memakai seragam dinas sesuai jadwal, pasien merasakan nyaman karena 
ruangan selalu bersih dengan penataan ruangan yang bagus meskipun halaman depan 
puskesmas masih banyak materialnya .Hal ini disebabkan oleh karena Puskemas baru di 
renovasi dan ditata dengan baik, meskipun belum selesai proses renovasinya. Menurut  Smith 
dan Metznes serta pendapat Saifudin (2002:22) kepercayaan masyarakat pada kemampuan 
petugas kesehatan berkaitan dengan mutu pelayanan dipandang dari faktor efisiensi 
pelayanan petugas, perhatian pada pasien, pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh tenaga 
kesehatan, ketrampilan petugas, kebersihan ruangan dan lingkungan, tata ruang yang serasi 
serta kenyamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut ditujukan 
pada seluruh tenaga kesehatan  termasuk bidan KIA. 

 

TINGKAT KEPUASAN PASIEN TENTANG MUTU PELAYANAN KIA 
Dari 5 dimensi tingkat kepuasan pasien tentang mutu Pelayanan KIA,  yang tertinggi 

pada dimensi reliability (91,7%), di susul tingkat kepuasan pasien pada dimensi empathy( 83,3 
%) , yang ketiga tingkat kepuasan pasien pada dimensi assurance (73,3%), sedangkan tingkat 
kepuasan pasien terendah berada pada dimensi responsiveness dan tangibles (67,5%). 
Menurut persepsi dari pasien, pelayanan yang memuaskan adalah apabila biaya berobat 
wajar dan terjangkau, ditangani oleh petugas yang mampu serta trampil sesuai bidangnya, 
disambut dengan sikap yang ramah dan tanggap terhadap keluhan yang dirasakan oleh 
pasien  sehingga bisa menjamin pasien merasa nyaman dan puas, didukung oleh faktor yang 
lain di antaranya sikap petugas yang cekatan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan 
serta didukung dengan keadaan ruangan yang bersih dan petugas selalu berpenampilan rapi. 

Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa mereka yang puas adalah responden 
dengan usia muda. Pada kelompok usia muda masih dengan mudah menilai pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan kenyataan, dengan pendidikan SD mayoritas pengetahuan  dan 
kemampuan kurang dibanding dengan pendidikan menengah keatas sehingga pelayanan 
yang diberikan sudah sesuai dengan harapan, sedangkan penghasilan yang pas-pasan tidak 
mempunyai keinginan terlalu tinggi dengan gaya hidup yang sederhana sehingga menilai 
pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan bahkan sangat memuaskan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
Berdasarkan kajian tentang hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : pada demensi reliability dan  Empathy  hampir seluruh responden mengatakan puas, 
pada demensi Responsiveness,Assurance dan Tangibles menunjukkan bahwa responden 
penelitian ini sebagian besar mengatakan puas, sehingga secara umum dapat di simpulkan 
bahwa dari lima dimensi tingkat  kepuasan pasien hampir seluruh responden puas terhadap 
pelayanan KIA di Puskesmas Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. 
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Saran   
Bagi institusi kesehatan: Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi Puskesmas 

dalam memberikan pelayanan agar Selalu mengacu pada lima demensi tingkat kepuasan 
dengan cara antara lain :a).Memberikan Reward terhadap petugas yang memberikan 
pelayanan dengan baik,b).Memberikan kesempatan bagi petugas mengikuti seminar dan 
pelatihan sesuai bidangnya.c).Melakukan evaluasi kerja secara berkal d).Membiasakan selalu 
tersenyum serta tanggap terhadap keluhan pasien. e).Selalu memberikan sikap santun dan 
ramah kepada pengunjung  f).Mempertahankan kebersihan ruangan serta selalu 
berpenampilan yang rapi untuk menjamin kenyamanan pasien 
 Bagi Penelitian selanjutnya:Aspek-aspek yang telah diteliti dari hasil penelitian dalam 
karya tulis ilmiah tentang Lima Dimensi karakteristik tingkat kepuasan pasien dapat 
dikembangkan lagi dalam kegiatan penelitian selanjutnya.untuk mengetahui faktor-faktor apa 
yang melatarbelakangi masih rendahnya tingkat kepuasan pasien pada dimensi 
Responsiveness dan Tangibles 
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