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LITERATUR REVIEW: INTERVENSI NON FARMAKOLOGI
TERHADAP PENURUNAN FREKUENSI MUAL DAN MUTAH
PADA IBU EMISIS GRAVIDARUM
Fatikhah
,

STIKES Muhammadiyah Kendal
Email: fattika8@gmail.com

ABSTRAK
Kehamilan menyebabkan terjadinya perubahan fisik, psikis dan hormonal pada
tubuh ibu. sepertiga dari wanita mengalami mual dan muntah, kondisi ini terjadi karena
pengaruh hormon yang mempengaruhi peningkatan asam lambung. Ibu hamil mengalami
mual, muntah 2 % pada pagi hari, 80 % sepanjang hari serta 18 % berlanjut sampai
persalinan, 1-2 % mengalami hiperemisis gravidarum yang bedampak terhadap
penurunan berat badan, dehidrasi, haemokonsentrasi (darah menjadi kental dan
ketonemia yang berdampak memperlambat peredaran darah yaitu oksigen dan jaringan.
Emesis gravidarum juga menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, kelahiran
rendah, kelahiran prematur, dan malforasi pada bayi baru lahir. Retardasi pertumbuhan
intrauterin (IUGR). Intervensi non farmakologi yang dapat digunakan untuk menghindari
resiko hiperemisis gravidarum, menggunakan jahe, aroma therapi lemon dan akupresur.
Penelitian eksplorasi menggunakan metode dan desain literatur review dengan
menggambil sumber pada bulan Juni sampai Desember 2021. Beberapa website portal
jurnal yang digunakan, Science Direct, Pub Med, proqueat, web of science Group dan
Google scolar. Bedasarkan kata kunci dengan kriteria inklusi jurnal tahun 2017-2021, full
text, yang terkait dengan intervensi pemberian Jahe (Zingiber Officinale), Aroma therapi
Lemon dan akupresur. Terdapat 747 artikel yaitu pemberian jahe 473, aroma terapi lemon
240 dan akupresurn34 berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi terdapat 9 artikel yang
dianalisa. Hasil telaah menunjukkan ketiga intervensi yaitu pemberian Jahe, Aroma
therapi Lemon dan Akupresur sangat efektif menurunkan mual muntah pada emisis
gravidarum. intervensi pemberian Jahe, Aroma therapi Lemon dan Akupresur sangat
efektif menurunkan mual muntah pada ibu emisisi gravidarum.
Kata kunci: Akupresur, Emesis gravidarum, Jahe, Lemon
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LITERATURE REVIEW: NON-PHARMACOLOGICAL
INTERVENTIONS TO REDUCE THE FREQUENCY OF
NAUSE AND VOICE IN EMESIS GRAVIDARUM

ABSTRACT
Pregnancy causes physical, psychological and hormonal changes in the mother's
body. One-third of women experiencing nausea and vomiting, this condition occurs
because the influence of hormones affecting the increase in stomach acid. Pregnant
women experience nausea, vomiting 2% in morning, 80% throughout the day and 18%
continues until maternity, 1-2% experience hyperemesis gravidarum which has an impact
on weight loss, dehydration, hemoconcentration (blood becomes thick) and ketonemia
which has an impact on slowing blood circulation, which is oxygen and tissues. Emesis
gravidarum also causes side effects on the fetus such as abortion, low birth weight,
premature birth, and malforation in newborns, Intrauterine growth retardation (IUGR).
Non-pharmacological interventions that can be used to avoid the risk of hyperemesis
gravidarum, use ginger, lemon aroma therapy and acupressure. Exploratory research
using literature review and design methods by taking sources from June to December
2021. Several journal portal websites used, Science Direct, Pub Med, proqueat, web of
science Group and Google scolar .Based on keywords with the inclusion criteria of the
journal year 20-17-2021, full text, related to the intervention of giving Ginger, Lemon
Aromatherapy and acupressure. There were 747 articles, which giving ginger 473,
aromatherapy lemon 240 and acupressure 34 based on the inclusion and exclusion
criteria, there were 9 articles analyzed. The results of the study showed that the three
interventions, which is Ginger, Lemon Aromatherapy and Acupressure, were very
effective in reducing nausea and vomiting in Emissions gravidarum. the intervention of
giving Ginger, Lemon Aromatherapy and Acupressure is very effective in reducing
nausea and vomiting in mothers with gravidarum emission.
Keywords: Acupressure, Emesis gravidarum, Ginger, Lemon
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PENDAHULUAN
Kehamilan menyebabkan terjadinya
perubahan fisik, psikis dan hormonal
pada tubuh ibu. sepertiga dari wanita
mengalami mual dan muntah, kondisi ini
terjadi karena pengaruh hormon yang
mempengaruhi
peningkatan
asam
lambung (Irianti et al., 2015). Kondisi ini
lebih dikenal dengan emesis gravidaum,
keluhan mual muntah ini sering terjadi
pada pagi hari atau morning sicknes
(Armini et al., 2016).
Penyebab
emesis
gravidarum
idiopatik, banyak yang percaya itu
disebabkan karena faktor psikologis,
tetapi hanya sedikit data yang
mendukung teori ini. Sebagian besar
menyatakan Mual muntah yang terjadi
pada kehamilan disebabkan karena
peningkatan estrogen dan progesteron
yang diproduksi oleh Human Chorionic
Gonadotropine (HCG) dalam serum dan
menyebabkan perubahan metabolisme
karbohidrat (Irianti et al., 2015).
Ibu hamil mengalami mual, muntah
2 % pada pagi hari, 80 % sepanjang hari
serta 18 % berlanjut sampai persalinan
(Manuaba, 2013). 1-2 % mengalami
hiperemesis
gravidarum
yang
berdampak terhadap penurunan berat
badan, dehidrasi, haemokonsentrasi
(darah menjadi kental dan ketonemia
yang
berdampak
memperlambat
peredaran darah yaitu oksigen dan
jaringan (Christer, 2000). Emesis
gravidarum juga menyebabkan efek
samping pada janin seperti abortus,
kelahiran rendah, kelahiran prematur,
dan malforasi pada bayi baru lahir.
Retardasi
pertumbuhan
intrauterin
(IUGR) (Nurjanah et al., 2017).
3

Untuk
mencegah
kejadian
hiperemesis,
penatalaksanaan
non
farmakologi pada emesis gravidarum
lebih diutamakan, karena tidak memiliki
efek samping, murah dan mudah
ditemukan. Beberapa penatalaksanaan
non farmakologi antara lain dengan Jahe
(Zingiber Officinale), Lemon maupun
dengan Akupresur.
Penelitian yang berjudul Pengaruh
Seduhan Zingiber Offcinale (Jahe)
Terhadap
Penurunan
Emesis
Gravidarum menggambarkan bahwa
pemberian
seduhan
jahe
dapat
mengurangi emesis gravidaum pada ibu
hamil Di mana rata-rata emesis
gravidarum sebelum diberikan seduhan
jahe adalah 3,38 dengan standar deviasi
0,549, sedangkan rata-rata emesis
gravidarum setelah diberikan seduhan
jahe adalah 2,19 dengan standar deviasi
0,401 (Rufaridah et al., 2019)..
Pemberian sebelum dan sesudah rebusan
jahe pada ibu hamil menurunkan
frekuensi emesis gravidarum dengan
selisih rata-rata 2,333 dengan p-value
0,000 < α (0,05) (Rochkmana &
Widyawati, 2018).
Penelitian
Ginger
(Zingiber
Officinale) and Mint Leaves (Mentha
Piperrita
L)
Alleviate
Emesis
Gravidarum yang dilakukan Ramadhanti
(2021), memberi gambaran jahe dan
daun mint secara statistik mengurangi
emesis gravidarum pada trimester
pertama kehamilan. rata-rata sebelum
infusa jahe adalah 9,25 dan setelah
diberikan seduhan jahe adalah 5,25.
Rata-rata sebelum diberi seduhan daun
mint adalah 10,0 dan setelah diberi
seduhan daun mint adalah 7,00.
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Berdasarkan uji t berpasangan diperoleh
nilai p-value seduhan jahe 0,011 < 0,05,
sedangkan p-value seduhan daun mint
0,024 < 0,05 (Ramadhanti & Lubis,
2021).
Penelitian Dewi dan Safitri (2018)
mengenai Pengaruh Aromaterapi Lemon
terhadap Emesis Gravidarum di Praktik
Mandiri Bidan Wanti Mardiwati Kota
Cimahi memberikan gambaran rata-rata
frekuensi mual sebelum diberikan
aromaterapi lemon sebanyak 25 kali
dengan frekuensi mual paling sedikit 11
kali dan terbanyak 41 kali. Rata-rata
frekuensi mual setelah diberikan
intervensi aromaterapi lemon sebanyak 7
kali dengan frekuensi mual paling sedikit
tidak mengalami dan terbanyak 11 kali.
Terdapat
pengaruh
pemberian
aromaterapi lemon terhadap frekuensi
mual (emesis gravidarum) pada ibu
hamil (p 0,005).
Dalam
penelitian
Pengaruh
Aromaterapi Lemon terhadap Emesis
Gravidarum Trimester I yang dilakukan
Fitria et al. (2021), terdapat pengurangan
frekuensi emesis gravidarum trimester I
dengan pemberian aromaterapi Lemon
hasil uji statisik yaitu dengan uji t
independen dengan tingkat kepercayaan
95%, diketahui nilai p=0,000.
Terkait dengan penurunan emesis
dngan
menggunakan
akupresur,
dikuatkan oleh penelitian Widyastuti et
al. (2019) yang menggambarkan hasil
penelitainnya
bahwa
terapi
komplementer akupresur, efektif untuk
mengatasi emesis gravidarum pada ibu
hamil trimester 1 di Puskesmas
Gambirsari,
Surakarta.
Terdapat
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perbedaan yang bermakna antara hasil
post test dengan hasil pre test. Penelitian
ini menunjukkan tindakan akupresur
dapat menurunkan emesis gravidarum
(Widyastuti et al., 2019). Mariza dan
Ayuningtias (2019) dalam penelitiannya
menggambarkan
bahwa
Terdapat
Pengaruh pemberian akupresur titik p6
terhadap mual dan muntah pada ibu
hamil TM I di BPM Wirahayu Panjang
Rata-rata emesis gravidarum ibu hamil
TM I sebelum diberi terapi akupresur
didapatkan nilai Mean 10.53 nilai Min 9
nilai Max 13 dan nilai Standar Deviasi
1.408 dan nilai Standar Eror 0.257, dan
sesudah
diberi
terapi
akupresur
didapatkan nilai Mean 7.30 nilai Min 5
nilai Max 10 Standar Deviasi 1.317 dan
nilai Standar Eror 0.240. Hasil uji
statistik didapatkan nilai p-value =
0.000.
Artikel ini menggunakan Literatur
review, karena peneliti ingin melihat
hasil penelitian yng saling menguatkan
dari
beberapa
peneliti
dengan
menggunakan populasi dan intervensi
yang sama. Ketiga intevensi non
farmakolgi yaitu jahe, lemon dan
akupresur ini sangat cocok untuk
menanggulangi emesis gravidarum pada
ibu hamil trimester I. Tujuan literatur
review ini “Mengetahui lebih mendalam
intervensi non farmakologi jahe, lemon
dan akupresur untuk mengatasi emesis
gravidarum pada ibu hamil trimester 1.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah studi
literatur review, yaitu serangkaian
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
menelaah sekumpulan data pustaka atau
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sumber yang berhubungan dengan
penatalaksanaan emesis gravidarum non
farmakologi. Literatur review adalah
penelitian yang meninjau secara kritis
gagasan, pengetahuan atau temuan yang
ada dalam litterasi yang berhubungan
dengan
penatalaksanaan
non
farmakologi pada pasien dengan emesis
gravidarum.
Kegiatan
pengambilan
data
dilakukan terhitung mulai bulan Juli
2021 sampai Desember 2021 Populasi
adalah jumlah obyek penelitian yang
akan digunakan, dalam hal ini populasi
System
literatur
review
ini
menggunakan data yang diambil dari
beberapa jurnal yaitu, Science Direct,
Pub Med, proqueat, web of science
Group dan Google scholar, untuk
menganalisa jurnal yang berkaitan
dengan
penatalaksanaan
emesis
gravidarum non farmakologi. Menurut
Nursalam
pengambilan
sampel
menggunakan tehnik purosive sampling,
yaitu menetapan sampel dengan memilih
populasi sesuai dengan tujuan penelitian
yang dikehendaki, sehingga sampel
dapat mewakili karakteristik populasi
yang telah diketahui sebelumnya.
Pembatasan peneliti menggunakan
kriteia inklusi yaitu kriteria atau ciri-ciri
yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota
populasi yang dapat diambil sebagai
sampel, Notoadmodjo (2010) dalam
Henukh dan Pattypeilohy (2019).
Kriteria inklusi dalam arikel ilmiah ini
adalah, jurnal
nasional
maupun
internasional yang terkait dengan
penatlaksanaan emesis gravidarum non
farmakologi, fokus pada jahe, akupresur
dan aroma therapi lemon dengan tahun
5

publikasi 2017 - 2021. Dan dilakukan
dengan Quasi eksperimen dengan desain
one group pre test – post test dan non
equivalent control group design.
Kriteria ekslusi pada artikel ilmiah
ini adalah jurnal penerbitan jurnal
kurang dari 2015, jurnal yang berasal
dari literatur review dan tidak bisa
ditampilkan secara fulltext. Sampel
dalam artikel ilmiah ini ada 9 jurnal
ilmiah
baik
nasional
maupun
internasional yang berkaitan dengan
penatalaksanaan emesis gravidarium
dengan fokus pemberian jahe, akupresur
dan pemberian aroma lemon.
Analisa data dilakukan melalui
tahapan skrining, Jurnal penelitian yang
memenuhi kriteria inklusi dikumplkan
dan dibuat ringkasan jurnal meliputi
nama author, tahun terbit, methoda dan
ringkasan hasil, dalam bentuk tabel.
Selanjutnya dilakukan analisa jurnal,
menggunakan koding terhadap isi jurnal
yang direview. Untuk memudahkan
analisa,
menggunakan
kategori
intervensi, jahe, lemon dan akupresur
untuk melihat tingkat efektifitas dalam
menurunkan mual dan muntah pada
emesis gravidarum. Ringkasan jurnal
kemudian dianalisis dengan metode
PICO (Populasi, Intervensi, Comparasi,
Outcame) terhadap isi jurnal. Hasil
ekstraksi yang sejenis dilakukan untuk
menjawab tujuan penelitian, yang
memenuhu kriteria inklusi dikumpulkan
dan dibuat ringkasan jurnal.
HASIL
Artikel literatur review ini telah
dilaksanakan dari bulan Juni 2021
sampai dengan Desember 2021.

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811
e-ISSN 2656-825x

Pencarian data dalam artikel ini
dilakukan melalui website portal jurnal
yang dapat di akses yaitu Science Direct,
Pub Med, proqueat, web of science
Group dan Google scholar.
Dari
pencarian ditemukan 747 artikel yang
berhubungan dengan ketiga intervensi
yaitu pemberian jahe 473 artikel,
pemberian aroma terapi lemon 240
artikel dan akupresur 34, kemudian
dilakukan skrining yang menyaring data
sehingga terpilih 121 Artikel. Sejumlah
121 tersebut diskrening menurut tahun
terbitan
setelah
2017
dengan
menggunakan metoda quasy experiment
dapat diperoleh 29 artikel. Selanjutnya
dilakukan screening lagi berdasarkan
kriteria inklusi yaitu jurnal nasional /
internasional terbitan 5 tahun terakhir
(2017 -2021) dengan design penelitian

6

quasy eksperiment. Diperoleh 12 artikel
yang memenuhi kriteria inklusi dengan
rincian intervensi jahe, aroma terpi
lemon dan akupresur masing-masing 3
artikel. Dari 9 artikel yang memenuhi
syarat yaitu penelitian Anne (2019),
Indah et al. (2021), Saridewi, et al.
(2018), Ramadhanti, Lubis (2021), Fitria
(2021), Widyastuti (2019), Mariza
(2019). Carolin, et al. (2020),
Handayani,
dan
Afiyah
(2019)
selanjutnya dari 9 artikel dianalisis.
Kriteria eksklusi meliputi jurnal yang
tidak bisa diakses secara full teks, jurnal
yang berasal dari literatur review.
Langkah-langkah penelusuran dengan
menggunakan Preferred Reporting Items
For Systematic Reviews and Metaanalyses (PRISMA) pada tahapan
sistematik review.
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Analisis data dilakukan setelah data
melewati tahapan skrening sampai
dengan
ekstraksi
data
dengan
menggabungkan semua data yang
memenuhi persyaratan inklusi. Literaur
review ini disintesa menggunakan
metoda naratif dengan mengelompokkan
data hasil ekstraksi yang sejenis untuk
menjawab tujuan penelitian.
PEMBAHASAN
Pembahasan artikel literatur review
ini peneliti berusaha memfokuskan 3
intervensi yang banyak dilakukan
penelitian, yaitu penggunaan Jahe,
Lemon dan Akupreser yang digunakan
untuk mengatasi emesis gravidarum.
Peneliti akan membandingan perumusan
masalah
hipotesa
dengan
hasil
penemuan apakah hasil tersebut saling
memperkuat, berlawanan atau sama
sekali tidak sama dengan penemuan
yang lain. Dalam pembahasan ini akan
ditinjau dari masing-masing intervensi
yang memiliki pengaruh terhadap
penatalaksanaan emesis gravidarum
yaitu dengan pemberian Jahe, Lemon
dan Akupresur.
PICO (POPULATION,
INTERVENTION, COMPARATION
OUTCAME )
1. Intervensi pemberian Jahe
a. Population, Intervention
Rochkmana
dan
Widyawati
(2018)
dalam
penelitian pengaruh pemberian
minuman sirup jahe emprit
terhadap penurunan keluhan
emesis gravidaum, terhadap 20
8

respon dengan usia kehamilan 012 minggu yang mengalami
emesis
gravidarum
dengan
menggunakan uji statistik Mann
Whitney antara pemberian sirup
jahi dan air gula sebagai
kelompok
kontrol,
secara
statistik bermakna dengan nilai
p=0,0005(p<0,05) yang artinya
pemberian minuman sirup jahe
lebih baik daripada pemberian air
gula. Pemberian minuman sirup
jahe ini dapat menurunkan
keluhan emesis gravidarum.
Ramadhanti dan Lubis
(2021)
membandingkan
penggunanaan jahe dan daun
mint dalam penelitiannya Ginger
(Zingiber Officinale) and Mint
Leaves (Mentha Piperrita L)
Alleviate Emesis Gravidarum
memberikan gambaran bahwa
dengan
menggunakan
uji
univariat diketahui bahwa ratarata sebelum infusa jahe adalah
9,25 dan setelah diberikan
seduhan jahe adalah 5,25. Ratarata sebelum diberi seduhan daun
mint adalah 10,0 dan setelah
diberi seduhan daun mint adalah
7,00.
Berdasarkan
uji
t
berpasangan diperoleh nilai pvalue seduhan jahe 0,011 < 0,05,
sedangkan p-value seduhan daun
mint 0,024 < 0,05. Berdasarkan
uji independent t-test diketahui
bahwa keefektifan pemberian
seduhan jahe dan daun mint pvalue 0,013 < 0,05.
Hasil
penelitian
Rochkman
dan
Widyawati
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(2018) dalam penelitannya The
effectiveness of ginger nd mint
leaves decoction towerd the
frequency of emisi gravidarum,
membandingkan efektifitas Jahe
dan daun Mint mendapatkan
hasil dari 30 responden, dibagi
menjadi 2 kelompok, 15
responden dengan intervensi
pemberian jahe dan 15 responden
dengan intervensi pemberian
daun
mint.
Uji
statistik
menggunakan Mann Whitney,
hasil menunjukkan rata-rata
intensitas mual sebelum minum
rebusan Jahe 3,60 dengan standar
deviasi 0,986 dan setelah
pemberian daun Mint 1,27
dengan standar deviasi 0,915.
Sebelum minum rebusan daun
Mint 3,67 dengan standar deviasi
0,704 . Intervensi pemberian
daun Mint 2,47 dengan standar
deviasi 0,915. Antara pretes dan
post test diperoleh p- 0,000, pValue 0,05. Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwa
ada
perbedaan yang signifikan antara
rata-rata intensitas mual sebelum
dan sesudah diberikan intervensi.
Dari kedua intervensi, rebusan
Jahe lebih efektif dibandingkan
dengan pemberian daun Mint.
Penilaian
frekuensi
mual
dilakukan sebelum pemberian
jahe dan setelah pemberian jahe.
Jenis jahe yang digunakan adalah
adalah Jahe Emprit 2,5 gram
diiris dan direbus dengan 250 ml
air ditambah coklat secukupnya.
Intervensi ini dilakukan selama
15 hari.
9

b. Comparation Outcame
Perbedaan dari ketiga
peneliti
adalah
intervesi
pembanding dalam penelitian.
Dua penelitian memberikan
intervensi jahe dengan daun
mint, sedangkan satu peneliti
membandingkan
tingkat
efektifitas
Jahe
dengan
memberikan intervensi gula.
Dari
ketiga
penelitian
memberikan
gambaran
pemberian jahe lebih efektif
menurunkan frekuensi mual
muntah pada emesis gravidarum.
Berbagai cara penyajian Jahe
diungkapkan oleh peneliti yaitu
dikemas dalam bentuk minuman
maupun ekstrak ini sangat efektif
nenurunkan mual dan muntah
pada ibu emesisi gravidarum.
Jahe mempunyai khasiat
sebagai anti muntah dan dapat
digunakan ibu hamil dalam
mengurangi emesis gravidarum.
Zat yang terkandung dalam jahe
antara lain Ginggerol, Shogaol,
Zingeron,
Zingiberol
dan
Paradol, sangat efektif dalam
menurunkan
metoklopamid
senyawa yang menyebbkan mual
dan muntah. Rasa pedas yang
terkandung pada jahe disebabkan
oleh zingerone, sedangkan rasa
khas pada jahe disebabkan oleh
zat zingiberol (Rochkmana &
Widyawati, 2018).
2. Intervensi Aromaterapi Lemon
a. Population, Intervention
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Artikel Dewi dan Safitri
(2018)
tentang
pengaruh
Aromaterapi Lemon terhadap
emesis gravidarum memberi
gambaran adanya perbedaan
pengaruh,
Populasi
dalam
penelitian ini adalah ibu hamil
dengan emesis gravidarum di
prakik mandiri bidan Wanti
Mardiwati kota Cimahi. Dari
total sampling terdapat
5
responden
yang diberikan
intervensi aromaterai lemon.
Sebelum dilakukan intervensi
rata-rata responden mengalami
mual 4 kali. Setelah dilakukan
intervensi selama 14 hari
terdapat penurunan, rata-rata 1
kali mengalami mual.
Fitria et al. (2021)
menguatkan hasil penelitian
pertama, dalam penelitiannya
tentang pengaruh Aromaterapi
Lemon
terhadap
emesis
gravidarum
dengan
menggunakan
responden
sebanyak 15. Data yang
diperoleh yaitu pre-test nilai
mean 10,20 dan SD 1,486
sedangkan post-test nilai mean
4,80 dan SD 1,234. Dari hasil uji
statisik yaitu dengan uji t
independen dengan tingkat
kepercayaan 95%, diketahui nilai
p=0,000
setelah
dilakuakn
intervensi
didapatkan hasil
adanya
penurunan
tingkat
emesis, 1 orang mengalami
emesis gravidarum ringan, dari
score 6 menjadi 3. 13 responden
mengalamu emesis sedang skore
7-12 menjadi skore ringan 6 dan
10

hanya 1 yang mengalami emesis
sedang tetap menjadi sedang,
akan tetapi terdapat penurunan
skore dari 12 menjadi skor 7.
Carolin, et al. (2020) dalam
penelitiannya the effect of ciytrus
lemon aromatherapy on emesis
gravidarum patien, Responden
yang digunakan adalah 16, ratarata tingkat morning sickness
saat pre test adalah 9,57
sedangkan setelah intervensi
menurun menjadi 6,40. Selain
itu, hasil statistik yang diperoleh
adalah p=0,000.
b. Comparation Outcame
Perbedaan dari ketiga
peneliti ini adalah pada jumlah
responden
artikel
pertama
menggunakan 5 responden,
artikel kedua 15 responden,
artikel ke 3 16 responden.
Dengan populasi yang sama
yaitu ibu hamil dengan emesis
gravidarum. Intervensi yang
dilakukan ada sedikit perbedaan,
penelitian Octavia (2018) selama
4 hari berturut-turut memberikan
teh lemon aromaterapai dengan
cara meneteskan 2-3 tetes
aromaterapi pada tisu, saat mual
ibu menghirup dengan menaruh
tisu 0,5 inci dari hidung,
kemudian ibu menarik nafas
sebanyak 3 x, ini memberi efek
terhadap penurunan emesis
ravidarum (Oktavia et al., 2018).
Magfiroh et al. (2020) dalam
intervensinya menggabungkan
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akupresur dengan pemberian
aromaterapi lemon..
Analisa terhadap ketiga
artikel, mendapatkan hasil yang
sama, ada pengaruh intervensi
pemberian aroma terapi lemon
terhadap penurunan frekuensi
emesis gravidarum. Aromaterapi
lemon dapat mengurangi mual
muntah
karena
memiliki
kandungan limonene. Limonene
merupakan komponen utama
dalam
senyawa
kimia
aromaterapi lemon yang dapat
menghambat kerja prostaglandin
sehingga dapat mengurangi rasa
nyeri,
mengontrol
siklooksigenase I dan II,
mencegah
aktivitas
prostaglandin dan mengurangi
rasa sakit termasuk mual muntah
(Nurulicha, 2020).
Aromaterapi
dapat
mengurangi frekuensi mual
selama kehamilan karena ketika
minyak atsiri dihirup, molekul
masuk ke rongga hidung dan
merangsang sistem limbik di
otak. Sistem limbik adalah area
yang mempengaruhi mood dan
memori, yang berhubungan
langsung
dengan
kelenjar
adrenal,
kelenjar
pituitari,
hipotalamus, dan bagian tubuh
yang mengatur detak jantung,
tekanan darah, stres, memori,
keseimbangan hormon, dan
pernapasan (Muchtaridi, 2015).
Senyawa yang paling
berpengaruh dalam aroma terpi
lemon merupakan senyawa yang
termauk golongan monoterpena
11

yang bekerja secara langsung
pada sistem kranial yang
menimbulkan rasa relaksasi dan
emosi yang setabil sehingga
terjadi penurunan rasa mual dan
muntah (Oktavia et al., 2018).
Dengan menggunakan
Aromaterapi
lemon dapat
menenangkan
orang,
menghasilkan rasa tenang, dan
mempengaruhi fisik dan mental
kondisi ini dapat mengurangi
mual dan muntah ibu. Trimester
pada
pertama kehamilan
Menggunakan aroma terapi
lemon tea sangat sederhana,
mudah dan tanpa efek samping
serta memberikan relaksasi saat
digunakan
sehingga
dapat
dijadikan sebagai pilihan terbaik
dalam
mengatasi
emesis
gravidarum (Oktavia et al.,
2018).
3. Intervensi Akupresur
a. Population, Intervention
Widyastuti et al. (2019)
hasil
penelitian
didapatkan
bahwa terapi Komplementer
akupresur
efektif
untuk
mengatasi emesis gravidarum
pada ibu hamil trimester 1 di
Puskesmas
Gambirsari,
Surakarta
dengan
hasil
Asymp.sig. (2-tailed) didapatkan
nilai sebesar 0.005 < 0.05, hal ini
berarti terdapat perbedaan yang
bermakna antara hasil post test
dengan hasil pre test. Dimana hal
ini berarti tindakan akupresur
dapat menurunkan skor total
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RINVR ibu
yang cukup
signifikan.
Handayani dan Afiyah
(2019) Berdasarkan Independent
T-test untuk membedakan derajat
mual dan muntah dengan
menggunakan
skor
PUQE,
dimana
setelah
dilakukan
tindakan
akupresur
pada
kelompok
intervensi
dan
kelompok kontrol didapatkan
nilai ρ = 0,010 dan nilai α = 0,05
berarti ρ < α, artinya terdapat
perbedaan yang bermakna skor
PUQE
antara
kelompok
intervensi dan kelompok kontrol
setelah
dilakukan
tindakan
akupresur.
Mariza dan Ayuningtias
(2019) menyatakan terdapat
Pengaruh pemberian akupresur
titik p6 terhadap mual dan
muntah pada ibu hamil Trimester
I di BPM Wirahayu Panjang dari
responden 30, . Rata-rata emesis
gravidarum ibu hamil Trimester I
sebelum diberi terapi akupresur
didapatkan nilai Mean 10.53 nilai
Min 9 nilai Max 13 dan nilai
Standar Deviasi 1.408 dan nilai
Standar Eror 0.257, dan sesudah
diberi
terapi
akupresur
didapatkan nilai Mean 7.30 nilai
Min 5 nilai Max 10, Standar
Deviasi 1.317 dan nilai Standar
Eror 0.240. Hasil uji statistik
didapatkan nilai p-value = 0.000.
terdapat pengaruh pemberian
akupresur titik 6 terhadap mual
dan muntah pada ibu emesis
gravidarum.
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Magfirah et al. (2020)
dalam
penelitiannya
The
Effective
Of
Acupressure
Therapy And Aromatherapy Of
Lemon On The Ability Of Coping
And Emesis Gravidarum In
Trimester 1 Pregnant Women At
Langsa City Community Health
Center,
Aceh
Indonesia,
mendapatkan
gambaran
Akupresur dan Aromaterapi
Lemon
dapat
menurunkan
frekuensi
mual
dengan
penururnan dari 4.2 akupresur
dan 4.85 lemon, menjadi 1,55
akupresur dan 4,3 lemon.
Pebedaan antara kelompok
akupresur dan lemon aromaterapi
adalah 2, 75, p=0,0001. Hasil
penelitian ini menunjukkan
bahwa akupresur mampung
mengurangi muntah pada ibu
hamil.
b. Comparation Outcame
Perbedaan dari peneliti
akupreser terhadap penurunan
frekuensi mual pada ibu emesis
adalah pada intervensinya, 3
penelitian
menggunakan
tindakan akupresur, sedangkan
satu penelitian menggunakan
intervensi kombinasi akupresur
dengan pemberian aroma therapi
lemon. Dari hasil penelitian
menunjukkan,
baik
menggunakan akupresur saja
maupun dengan kombinasi
intervensi memiliki hasil yang
sama,
yaitu
akupresur
berpengaruh terhadap penurunan
emesis pada ibu gravidarum
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Patofisiologi
Emesis
gravidarum dapat disebabkan
karena peningkatan Hormone
Chorionic
Gonodhotropin
(HCG) dapat menjadi faktor
mual dan muntah (Shanti,
Barokah, & Rahayu, 2018).
Peningkatan kadar hormon
progesteron menyebabkan otot
polos
pada
sistem
gastrointestinal
mengalami
relaksasi sehingga motilitas
menurun dan lambung menjadi
kosong.
Akupresur
adalah
metode pengobatan dari tiongkok
kuno dengan menstimulasi titik
khusus
dibadan
dengan
menggunakan
jarum
bagi
akupuntur dan menggunakan
ujung jari pada akupresur karena
bersifat penekanan pada tiik
tubuh tertentu. Sesi akupresur
dan
akupuntur
sebaiknya
dilakukan 2-3 kali dalam
seminggu,
akupresur
dan
akupuntur menstimulasi system
regulasi serta mengaktifkan
mekanisme
endokrin
dan
neurologi, yang merupakan
mekanismse
fisiologi
dalammempertahankan
keseimbangan, penekanan secara
manual pada P6 atau pericardium
6 pada daerah pergelangan
tangan yaitu 3 jari dari derah
distal pergelangan tangan atau
dua tendon selama 2 menit.
Akupresur menstimulus
sistem
regulasi
serta
mengaktifkan
mekanisme
endokrin dan neurologi, dengan
13

cara
merangsang
kerja
hipotalamos untuk mengeluarkan
hormon
endorphi
yang
memberikan rasa rileks (Mariza
& Ayuningtias, 2019).
KESIMPULAN
Intervensi non farmakologi yang
digunakan untuk menurunkan kejadian
mual dan muntah pada emesis
gravidarum dapat ditawarkan sebagai
alternatif karena memiliki efek samping
yang kecil dan memiliki tingkat
efektifitas
yang
cukup
tinggi.
Berdasarkan
hasil literaur review
terhadap penelitian yang telah di review
dengan adanya perbedaan Population,
Intervention, Comparation Outcame
dapat disimpulkan intervensi pemberian
Jahe, Aroma Therapi Lemon Dan
Akupresur memberikan nilai yang cukup
signifikan. Ketiga intervensi memiliki
efek untuk menurunkan respon mual
pada ibu emesis gravidarum sehingga
intervensi tersebut efektif diberikan pada
ibu hamil dengan emesis gravidarum
dengan masa kehamilan trimester 1.
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ABSTRAK
Cyberbullying remaja telah menjadi perhatian dunia, karena dialami oleh sejumlah
besar negara termasuk di Indonesia lebih khusus pada daerah Kota Ambon. Cyberbullying
berdampak sangat serius bagi remaja, diantaranya seperti depresi dan bunuh diri.
Penelitian untuk mengeksplor respons psikologis remaja sebagai korban cyberbullying
masih sangat terbatas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain
fenomenologi intepretative. Sampel yang digunakan adalah 3 remaja Kota Ambon yang
mengalami cyberbullying dan telah memenuhi kriteria insklusi yaitu usia 10-19 tahun,
menggunakan media sosial, memiliki kedua orang tua asli Ambon, dapat berkomunikasi
dengan baik. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, data
diperoleh dengan cara wawancara mendalam. Pengolahan dan analisis data menggunakan
Intepretative Phenomenologycal Analysis (IPA). Hasil penelitian didapatkan 3 tema yang
menggambarkan respons remaja sebagai korban cyberbullying, yang diwujudkan dalam
bentuk perasaan malu, sakit hati, dan putus asa. Remaja sebagai korban cyberbullying
mengalami berbagai gejolak perasaan yang mempengaruhi suasana hati yang membuat
remaja tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Program pencegahan diberbagai
level keperawatan perlu dilakukan selain untuk mencegah cyberbullying remaja, juga
untuk penanganan dampak yang terjadi pada remaja korban cyberbullying.
Kata kunci: Cyberbullying, Pengalaman, Remaja.
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PSYCHOLOGICAL RESPONSE OF CYBERBULLYING VOCTIMS: A
CASE STUDY ON ADOLESCENT
ABSTRACT
Cyberbullying has became a world concern, because many countries in the world
has experienced about cyberbullying including Indonesia especially Ambon City.
Cyberbullying is very important to overcome, because cyberbullying has a very serious
impact on adolescent, such as depression and suicide. This study to explore the
psychological response of adolescents as a cyberbullying victims is very limited. This
research is a qualitative with an interpretative phenomenology design. The sample in this
study were 3 adolescence of Ambon City as informants, and has inclusion criteria such
as age 10-19 years, use social media, have both Ambonese parents,and also well
communicate. This study has used purposive sampling for sampling, and data collection
has used indepth interview. Processing and data analysis has used Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA). The results obtained 3 themes that describe
psyvhologycal response of adolescence as a cyberbullying victims, the three theme are
shame, hurt, and hopelessness. Adolescent experience as cyberbullying has affect the
mood and made adolescent not enthusiastic in living life. Prevention programs in every
levels of nursing need to be carried out in to preventing adolescent cyberbullying, and
also to handling the impact that occurs on adolescent cyberbullying victims.
Keywords: Adolescence, Cyberbullying, Experience.

PENDAHULUAN
Cyberbullying adalah tindakan
yang disengaja, berulang, agresif yang
dilakukan oleh individu maupun
kelompok untuk menyakiti orang lain
atau korban yang dilakukan dari waktu
ke waktu, melalui penggunaan internet
dan atau perangkat elektronik sebagai
medianya, dengan berbagai bentuk
seperti amarah (flaming), pelecehan
(harassment), pencemaran nama baik
(denigration), peniruan (impersonation),
pengeluaran (outing), tipu daya
(trickery),
pengucilan
(exclusion),
penguntitas
di
media
sosial
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(cyberstalking).(Athanasiou et al., 2018;
John et al., 2018)
Cyberbullying remaja telah
menjadi perhatian dunia, hal ini karena
masalah cyberbullying tejadi di sejumlah
besar negara termasuk di Indonesia. Data
United Nations Children's Fund
(UNICEF) menjelaskan bahwa 70,6%
penindasan maya atau cyberbullying
terjadi pada anak muda berusia 15
hingga 24 tahun (United Nations
Children’s Fund (UNICEF), 2019).
Prevalensi cyberbullying di Indonesia
berdasarkan hasil survei dari Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) terhadap 5.900 sampel netizen
Indonesia
berusia
15-19
tahun
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ditemukan bahwa 49% mengalami
cyberbullying
(Laporan
Survey
Penetrasi
Dan
Profil
Perilaku
Penggunaan Internet Indonesia 2018,
2018). Data studi pendahuluan yang
peneliti lakukan pada tanggal 16 Maret
2021 sampai 23 Maret 2021 pada 79
remaja Kota Ambon ditemukan bahwa
67,1% mengalami cyberbullying dalam
berbagai bentuk seperti ancaman,
sindiran, pengucilan, pencemaran nama
baik, dan pengiriman foto tidak etis.
Data tersebut menunjukan bahwa
remaja rentan terhadap cyberbullying.
Banyak faktor yang menyebabkan
remaja rentan terhadap cyberbullying,
salah
satunya
adalah
budaya
(Athanasiou et al., 2018; Barlett et al.,
2014).
Penelitian
sebelumnya
menujukan bahwa budaya sangat
mempengaruhi seseorang terhadap
cyberbullying, pengaruh ini karena antar
budaya memiliki persepsi berbeda
terhadap
cyberbullying
seperti
perbedaan persepsi budaya timur dan
barat (Athanasiou et al., 2018; Barlett et
al., 2014). Budaya timur lebih
memandang diri sebagai makhluk sosial
yang
membutuhkan
orang
lain,
sedangkan budaya barat lebih cenderung
ke sikap individualiasme (Barlett et al.,
2014). Hal ini yang menyebabkan
tingkat penindasan maya lebih tinggi
pada budaya Amerika Eropa yang adalah
penganut budaya barat, berbeda dengan
yang dilaporkan peserta budaya Jepang
sebagai penganut budaya timur bahwa
tingkat cyberbullying agak lebih rendah
(Barlett et al., 2014).
Budaya
orang
Indonesia
khususnya etnis Ambon juga menganut
budaya ketimuran sebagaimana bangsa
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Asia pada umumnya. Etnis Ambon
berprinsip
bahwa
semua
orang
bersaudara dan menjunjung tinggi hidup
bertoleransi, selain itu keras kepala,
tidak mudah goyah, dan kebal terhadap
tindakan kekerasan telah menjadi
karakter khas etnis Ambon (Alaidrus,
2015). Budaya dan karakter inilah yang
mungkin saja akan menjadi salah satu
alasan ketika bully yang diterima,
mungkin saja tidak menimbulkan
dampak serius pada psikologis etnis
Ambon ini (Alaidrus, 2015; Indah &
Taihuttu, 2019; Janaba Rengiwur, 2015).
Beberapa
penelitian
mengidentifikasi
cyberbullying
dilakukan dalam berbagai bentuk seperti
pencemaran nama baik, pengucilan,
amarah, peniruan, tipu daya, dan
penguntitas di media social (Andre &
Anat, 2010; Merrill & Hanson, 2016;
Samara et al., 2017). Bentuk-bentuk ini
dilakukan secara berulang, agresif dan
disengaja untuk menyakiti korban
sehingga
menghasilkan
berbagai
permasalahan (Veronika Šléglová,
2011).
Permasalahan
tersebut
diantaranya seperti masalah perilaku
yaitu korban menggunaan zat terlarang
seperti ganjah, alkohol dan minum
minuman keras, bolos sekolah, serta
membawa senjata tajam ke sekolah
sebagai bentuk perlindungan diri,
bahkan ada yang bunuh diri (John et al.,
2018; Merrill & Hanson, 2016; Nixon,
2014; Wu et al., 2016). Masalah psikis
juga dialami korban seperti harga diri
rendah, mudah marah, dan gejala depresi
tingkat tinggi (Merrill & Hanson, 2016;
Samara et al., 2017; Wu et al., 2016).
Penelitian-penelitian sebelumnya
telah meneliti tentang cyberbullying

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811
e-ISSN 2656-825x

dalam bentuk penelitian kualitatif
maupun kuantitatif, tetapi
yang
mengeksplorasi
tentang
respons
psikologis remaja sebagai korban
cyberbullying masih terbatas (Foody et
al., 2019; Gómez-Ortiz et al., 2018;
Hellfeldt et al., 2020; Kim et al., 2019).
Penelitian
sebelumnya
khususnya
tentang
penelitian
kualitatif
cyberbullying lebih cenderung menggali
pengalaman
remaja
tentang
permasalahan cyberbullying seperti fitur
media sosial yang digunakan adalah
facebook,
jenis-jenis cyberbullying,
karakteristik cyberbullying, dan cara
mengatasi korban (Wang et al., 2019).
Penelitian di Ambon sebagian besar
masih
berfokus
pada
bullying
tradisional, sedangkan penelitian terkait
cyberbullying masih sangat terbatas
(Indah & Taihuttu, 2019; Malatuny,
2016; Syarifudin, 2019).
Perawat sebagai seorang penemu
kasus diharapkan dapat menemukan
kasus cyberbullying dan melakukan
skrining dampak dan respons psikologis
(Anaebere & Delilly, 2012; Jumariah &
Mulyadi, 2017). Hal ini penting untuk
selanjutnya dilakukan pencegahan dan
penanganan (Anaebere & Delilly, 2012;
Donna Torrisi, 2005; Jumariah &
Mulyadi, 2017). Berdasarkan uraian ini
maka
akan
dilakukan
studi
fenomenologi intepretative terhadap
respons psikologis remaja Kota Ambon
sebagai korban cyberbullying.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan desain fenomenologi
intepretative.(Kahija, 2017) Sampel
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penelitian adalah 3 remaja Kota Ambon
dengan rentang usia 10-19 tahun yang
telah bersedia menjadi informan
penelitian dibuktikan dengan telah
menandatangani lembar persetujuan
menjadi informan serta telah memenuhi
kriteria inklusi penelititian yaitu remaja
Kota
Ambon
yang
mengalami
cyberbullying, memiliki kedua orang tua
asli Ambon, pengguna aktif sosial
media, dan dapat berkomunikasi dengan
baik.
Pengambilan
data
dimulai
dengan mengurus surat izin dari
Universitas Diponegoro Semarang, dan
telah diberikan surat ethical clearance
dengan
No.
183/EC/KEPK/FK.UNDIP/VI/2021,
setelah itu peneliti melanjutkan dengan
pengurusan surat pada Pemerintah Kota
Ambon, dan Dinas Kesehatan Kota
Ambon. Pengurusan surat yang telah
selesai dilanjutkan dengan proses
mendapatkan
informan
dengan
menggunakan
teknik
purposive
sampling atau berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan peneliti.. Informan yang
bersedia dan sesuai kriteria inklusi
dilakukan wawancara mendalam tentang
pengalaman
cyberbullying
yang
informan dapatkan. Panduan wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini
telah dilakukan uji expert oleh seorang
doktor spesialis keperawatan jiwa dan
seorang doktor psikologi. Peneliti juga
membuat catatan lapangan dibantu
dengan sarana perekam suara, video,
pena, dan buku catatan untuk
menyimpan data dan berguna membantu
peneliti saat proses analisis data (Anwar,
2017).
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Proses pengolahan dan analisis
data menggunakan teknik analisis data
intepretetive phenomenologycal analysis
(IPA)
langkah-langkah
dalam
melakukan analisis ini yaitu membaca
ulang data dan pencatatan awal,
membuat tema emergen, membuat tema
superordinat, membuat tema antar
informan, melaporkan hasil, dan
melakukan pembahasan (Kahija, 2017).
Data yang selesai diolah kemudian
dilakukan member check dengan cara
mengembalikan hasil transkrip kepada
informan yang bersangkutan untuk
dinilai, hal ini dilakukan supaya data
yang diperoleh adalah data yang valid
(Aviyanti Y, 2014).
Penelitian
ini
juga
memperhatikan etika penelitian yaitu
setiap informan mendapatkan penjelasan
sebelum
mendatangani
lembar
persetujuan penelitian dan khusus untuk
anak dibawah usia 18 tahun, yang
menandatangani lembar persetujuan
informan adalah orang tua yang
bersangkutan, dalam penelitian ini juga
kerahasiaan diperhatikan yaitu nama
informan yang sebenarnya tidak
dicantumkan, hanya mencantumkan
nama samaran atau pseudomim.(Anwar,
2017)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi kasus yang dilakukan
terhadap 3 informan didapatkan hasil
bahwa
informan
mengalami
cyberbullying dalam berbagai bentuk
seperti akun media sosial korban termuat
foto-foto pornografi, mendapatkan katakata
makian,
dan
diremehkan
kemampuannya. Hal ini mengakibatkan
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korban mengalami berbagai respons
psikologis seperti perasaan malu, sakit
hati, dan putus asa.
1. Perasaan Malu
Sisca sebagai seseorang yang
mengalami cyberbullying sangat sulit
mengungkapkan apa yang dialaminya
kepada orang lain, Sisca cenderung
tidak mengutarakan secara langsung
apa
yang
dialaminya,
cara
berbicaranya
seperti
berputarberputar dan terkesan mencari-cari
kalimat yang sesuai tetapi tidak
terdengar
memalukan
untuk
mengungkapkan
keadaannya
sekarang, ini secara tidak langsung
menjelaskan bahwa Sisca merasa
malu untuk mengutarakan apa yang
dialamimya, namun pada akhirnya
Sisca mengungkapkan keadaanya dan
pengakuannya terhadap rasa malu
yang
dialami.
seperti
yang
dikatakannya berikut ini :
.....“mereka menghapus foto-foto
saya, ada foto-foto yang mereka
hapus lalu digantikan dengan fotofoto mereka.. em... foto-foto mereka
em... foto ee.. telanjang
kaka,
................ saya merasa nama baik
saya ter... ter... ini kaka, sudah tidak
baik kaka.
......pertama-tama tentu saya merasa
malu kaka, karena sebagai orang
yang punya akun ini tentunya saya
merasa nama baik saya tercoreng”.
Perasaan malu merupakan
salah satu bentuk respons psikologis
terhadap stressor yang diterima salah
satunya cyberbullying (Cunha et al.,
2012). Cyberbullying yang diterima
seseorang dapat memberikan rasa
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malu untuk mengungkapkan apa yang
dialami atau bahkan malu untuk
melakukan aktifitas. Pada dasarnya
seseorang termasuk remaja merasa
malu dan tidaknya begantung pada
konteks situasi tertentu, disamping itu
malu juga didefinisikan sebagai fokus
emosi secara sosial yang terkait
dengan merasa diri dinilai negatif oleh
orang lain (Cunha et al., 2012).
Pengalaman
Sisca
terkait
cyberbullying jelas menimbulkan rasa
malu, karena dalam konteks ini orang
tidak dikenal menggunakan facebook
Sisca untuk menyebarkan foto cabul.
Sisca sebagai orang yang memiliki
akun tersebut merasa bahwa orang
lain akan pasti menilai dirinya secara
negatif terkait dengan penyebaran
foto cabul tersebut. Penelitian
sebelumnya juga menemukan bahwa
korban yang ditindas melalui media
sosial membuat remaja merasa malu
(Nixon, 2014).
Pada kasus yang dialami
korban Sisca, penindasan yang
dialaminya melalui penyebaran foto
atau gambar ini sangat berbahaya,
selain memberikan citra negatif dari
orang lain terhadap korban, juga akan
menimbulkan trauma psikologis bagi
korban apabila hal ini adalah sesuatu
yang baru dan tabuh bagi si korban.
Hal ini juga sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang menemukan bahwa
gambar/video adalah yang paling
berbahaya bagi remaja. viktimisasi
melalui komputer (misalnya, posting
online,
gambar,
email)
lebih
berbahaya bagi remaja daripada
viktimisasi melalui telepon (misalnya,
pesan teks dan panggilan telepon)
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(Bridget K Fredstrom, Ryan E
Adams, 2011).
2. Perasaan Sakit Hati
Pengalaman Siska, bahwa
kata-kata sindiran yang diterima
sangat membuat Sisca merasa sakit
hati. Seperti pernyataan berikut ini :
“Mereka a.. menyindir saya dan saya
merasa apalagi sindiran mereka itu
sangat membuat saya merasa seperti
eee... sakit hati kaka”.
Sejalan dengan apa yang dialami
Sisca, Ayu juga merasakan yang
sama, bahwa Ayu sangat sakit hati
dengan bully yang diterima, sehingga
membuat Ayu mengamuk pelaku di
media sosial karena menghancurkan
hatinya, membuatnya emosi, seperti
pernyataan berikut ini: “Sebenarnya
sangat sakit. Sangat sakit skali.
.......saya mengamuk, hati saya
hancur waktu itu kaka, saya
berkomentar, saya emosi, saya
berkomentar.
Sakit hati adalah suatu bentuk
ketidaksenangan seseorang karena
dihina atau dilukai hatinya. Korban
cyberbullying yang terus diintimidasi
oleh pelaku dapat mengalami sakit
hati, hal ini karena kata-kata yang
diberikan tidak mampu diterima oleh
korban. Sehingga respons yang
diterima adalah merasa sakit hati
(Wang et al., 2019).
Suasana hati yang dialami
korban dalam hal ini Sisca dan Ayu
adalah sama-sama merasakan sakit
hati terhadap bully yang diterima.
Sakit hati ini pada dasarnya
merupakan suatu dampak dari adanya
anoniminitas dari cyberbullying atau
pelaku tetap dapat menjalankan
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intimidasi
tanpa
harus
takut
identitasnya diketahui, sifat publisitas
atau semua orang dapat melihat bully
yang korban terima dan berpotensi
juga untuk melakukan bully terhadap
korban (Wang et al., 2019). Penelitian
sebelumnya juga menemukan bahwa
dari korban remaja melaporkan
bahwa mereka tertekan secara
emosional (yaitu, sangat marah)
akibat dilecehkan di internet (John et
al., 2018).
3. Perasaan Putus Asa
Pengalaman Sisca terhadap
cyberbullying yang diterimanya
membuat Sisca merasa putus asa dan
membiarkan saja apa yang sudah
terjadi, nama baiknya sudah terlanjur
tercoreng yang sudah tidak bisa
diperbaiki
lagi.
Seperti
yang
diutarakan
Sisca
berikut
ini:
“bagaimana kaka e.. semacam kita
mau membalikan nama baik kita
melalui facebook itu kan semacam
sudah tidak bisa karena orang sudah
membajak.
............Cara
mengatasinya, yah.. sebenarnya
kalau mau bilang cara mengatasi si,
saya untuk mengatasi itu, saya
merasa yah sudah karena saya juga
tidak bisa mengatasi itu karena
mereka telah membajak akun saya
kaka. Jadi yah sudah lah tidak apaapa”.
Sejalan dengan apa yang
dialami Sisca, Aldi juga merasakan
putus asa karena bully yang diterima
sudah sangat sering sehingga sudah
kebal dengan bully tersebut. Seperti
yang dikatakan Aldi: “jadi akang
kayak sudah menjadi mendarah
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daging , jadi e.. bagi beta tuh, ah..
beta seng talalu pusing, seng talalu
pikirkan”.
Putus asa merupakan suatu
perasaan hilang harapan terhadap
suatu hal, ini juga merupakan reaksi
psikologis terhadap kejadian negative
(Merrill
&
Hanson,
2016).
Cyberbullying yang dilakukan oleh
pelaku yang membuat begitu banyak
tekanan, mampu membuat para
korbannya kehilangan harapan, dan
memilih untuk menyerah terhadap
apa yang menimpa mereka, karena
merasa tidak mampu menyelesaikan
masalah yang dihadapi saat ini
(Bayraktar et al., 2015).
Sisca dan Aldi sama-sama
mengalami putus Asa oleh karena
ketidakmampuan dalam menghadapi
cyberbullying
yang
ada.
Ketidakmampuan ini disebabkan
karena
cyberbullying
dilakukan
secara agresif dan disengaja serta
berulang-ulang dan dari waktu ke
waktu (Merrill & Hanson, 2016).
Putus asa yang dialami sangat
ditakutkan
apabila
korban
mempunyai keinginan untuk bunuh
diri sebagai respon ketidakmampuan
menyikapi cyberbullying yang ada.
Penelitian
sebelumnya
juga
mendukung terkait hal ini, dimana
korban cyberbullying berpotensi
untuk melakukan tindakan bunuh diri
sebagai respons ketidakmampuan
menghadapi intimidasi yang diterima
(John et al., 2018).
Respons psikologis yang
ditimbulkan akibat cyberbullying
terhadap korbannya seperti yang
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ditemukan dalam penelitian ini yaitu
korban merasa malu, merasa sakit
hati, bahkan merasa putus asa.
Respons psikologis yang ditimbulkan
ini mungkin saja dapat membuat
remaja membuat hal-hal yang dapat
membahayakan diri oleh karena sakit
hati, seperti remaja dapat berperilaku
kekerasan, menggunakan alkohol
bahkan mungkin narkoba. Selain itu
perasaan malu dan putus asa
kemungkinan juga dapat membuat
remaja menjadi tidak percaya diri dan
malas melakukan aktivitas hidup,
menyalahkan diri, menganggap diri
tidak berharga yang berpotensi ke
dampak yang terburuk yaitu bunuh
diri. Hal ini tentu menjadi perhatian
bagi pihak-pihak terkait seperti dinas
kesehatan setempat yang bekerja
sama dengan dinas komunikasi dan
informasi
untuk
menyelesaikan
masalah cyberbullying di kalangan
remaja, mengingat remaja merupakan
generasi penerus bangsa yang perlu
untuk dijaga dan dilindungi supaya
remaja dapat bertumbuh menjadi
pemimpin bangsa yang hebat dimasa
depan.
KESIMPULAN
Cyberbullying
merupakan
masalah yang serius untuk ditangani.
Cyberbullying terjadi secara online
dengan
berbagai
bentuk
seperti
menyebarkan foto dan kata-kata tidak
etis, serta dampak yang ditimbulkan juga
cukup serius sebagaimana yang
ditemukan dalam penelitian ini yaitu
korban mengalami perasaan malu karena
cyberbullying yang diterima dalam
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bentuk penyebaran foto telanjang telah
merusak nama baiknya. Korban yang
merasa putus karena direndahkan
kemampuannya secara berulang serta
merasa sakit hati oleh karena kata-kata
makian maupun kata-kata tidak etis
lainnya yang diterima korban tidak
sesuai dan tidak bisa diterima.
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ABSTRAK
Lansia muda mendominasi prevalensi lansia di Indonesia dengan usia 60-69
sebesar 63,39% selanjutnya lansia madya (70-79 tahun) 27,92% dan lansia tua dengan
(80 tahun ke atas) 8,69%. Perubahan fungsional lansia yaitu menurunnya fungsi kognitif
sehingga mengakibatkan struktur dari fungsi otak berubah. Hal ini akan terlihat pada
lansia yang mengalami gangguan orientasi, perhatian, konsentrasi, berpikir, mengingat,
dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan
fungsi kognitif lansia. Metode analitik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analitik korelasional dan pendekatan cross sectional. Instrumen yang digunakan adalah
kuesioner dan fungsi kognitif lansia diukur dengan Mini Mental State Examination
(MMSE). Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah
sampel 92 lansia. Analisis statistik yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan chisquare. Penelitian ini menujukan hasil lansia dengan aktivitas fisik ringan mayoritas
mengalami gangguan kognitif yaitu sejumlah 39 orang (42.4%). Hasil analisis
didapatkan bahwa p-value 0.00 < 0.05 artinya terdapat hubungan antara aktifitas fisik
dengan fungsi kognitif lansia. Kejadian penyakit vascular (hipertensi, obesitas, diabetes)
dapat diminimalisir dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik menurunkan kejadian berbagai
faktor penyakit vaskular seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes. Fungsi
kardiovaskular dapat ditingkatkan dengan aktivitas fisik yang intens. Adanya
peningkatan aliran darah, transpor oksigen ke otakpun meningkat. Fungsi kognitif lansia
dapat dijaga dengan aktivitas fisik teratur sehingga tetap berada di tingkat yang baik.
Kata kunci: Aktivitas fisik, fungsi kognitif, lansia
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THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL ACTIVITY WITH COGNITIVE
FUNCTIONS IN THE ELDERLY
ABSTRACT
Young elderly dominate the prevalence of the elderly in Indonesia with the age of
60-69 at 63.39%, then the middle elderly with the age of 70-79 years by 27.92% and the
elderly aged 80 years and over by 8.69%. Functional changes in the elderly are
decreased cognitive function, resulting in changes in the structure of brain function.
This will be seen in the elderly who have impaired orientation, attention, concentration,
thinking, remembering, and language. The purpose of this study was to determine the
relationship between physical activity and cognitive function of the elderly. This
research uses correlational analytic method and cross sectional approach. The
instrument used was a questionnaire and the cognitive function of the elderly was
measured by the Mini Mental State Examination (MMSE). The sampling technique used
purposive sampling with 92 elderly respondents. Statistical analysis used is frequency
distribution and chi-square. This research shows that elderly with light physical activity
mostly have cognitive impairment, that is 39 people (42.4%). The results of the analysis
showed that the p-value was 0.00 < 0.05 so that there was a relationship between
physical activity and cognitive function of the elderly. Physical activity reduces the
incidence of various vascular disease factors such as hypertension, obesity, and
diabetes. Cardiovascular function can be improved with intense physical activity. As
blood flow increases, oxygen transport to the brain increases. Cognitive function of the
elderly can be maintained with regular physical activity so that it remains at a good
level.
Keywords: Cognitive function, Elderly, Physical activity

PENDAHULUAN
Jumlah dan proporsi kelompok
lanjut usia (lansia) di Indonesia
mengalami peningkatan begitu pula
dengan angka harapan hidup. Prediksi
jumlah lansia di Indonesia pada tahun
2050 adalah 120 juta jiwa, meningkat
empat kali lipat dibanding tahun 2010
(Badan Pusat Statistik et al., 2013).
Jumlah lansia muda (60-69 tahun)
sebesar 63,39%, lansia 70-79 tahun
(madya) 27,92%, dan lansia 80 tahun ke
28

atas (tua) 8,69% (Badan Pusat Statistik,
2018). Peningkatan lansia dengan
jumlah besar dapat memunculkan
masalah. Masalah fisik, kognitif,
psikologis, dan sosial merupakan akibat
dari proses degeneratif (Baert et al.,
2017). Pada lansia muncul berbagai
masalah fungsional yaitu penurunan
fungsi kognitif yang mengakibatkan
perubahan pada struktur dari fungsi
otak. Hal ini akan terlihat pada lansia
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yang mengalami gangguan orientasi,
perhatian,
konsentrasi,
berpikir,
mengingat, dan bahasa. Tujuh puluh
lima prosen lansia dengan penyakit
degeneratif tahun 2050 diperkirakan
tidak bisa aktivitas. Lansia dapat
mengalami
salah
satu
penyakit
degeneratif yaitu menurunnya fungsi
kognitif. Fungsi kognitif yaitu proses
mental untuk mendapat pengetahuan/
kemampuan dan kecerdasan, antara lain
cara berpikir, daya ingat, pengertian,
perencanaan, dan pelaksanaan (Santoso
& Ismail, 2009).
Usia dan genetik merupakan
faktor risiko menurunnya kognitif yang
tidak dapat diubah (Baumgart et al.,
2015; Kremen, 2016). Faktor risiko lain
yang dapat diubah/ modif antara lain
hipoaktivitas,
obesitas,
hipertensi,
diabetes,
dislipidemia,
kebiasaan
merokok, dan konsumsi alkohol. Faktor
risiko menurunnya kognitif antara lain
riwayat trauma otak, masalah tidur, dan
stress/ depresi (Baumgart et al., 2015;
Norton et al., 2014). Gangguan
kardiovaskular adalah salah satu faktor
risiko penurunan kognitif. Gaya hidup
sehat
berhubungan
dengan
kardiovaskular, maka risiko gangguan
kardiovaskular dapat diturunkan dengan
modifikasi gaya hidup yang juga dapat
meningkatkan fungsi kognitif. Penderita
vaskular multipel memiliki risiko alami
mengalami penurunan kognitif lebih
tinggi.
Bertambahnya usia secara alami
menurunkan fungsi kognitif. Faktor lain
seperti genetic, pendidikan, otak, racun,
aktivitas fisik kurang, dan penyakit
kronik (parkinson, jantung, stroke,
29

diabetes)
juga
mengakibatkan
menurunnya fungsi kognitif (Flaherty,
2000). Tindakan pencegahan bisa
ditempuh untuk menghambat turunnya
fungsi kognitif lansia, diantaranya
dengan melakukan aktivitas fisik yang
cukup (Baert et al., 2011). Aktivitas
fisik dapat meningkatkan protein Brain
Development
Neurotropic
Factor
(BDNF) sehingga sel saraf akan tetap
sehat dan bugar. Aktivitas fisik
bermanfaat terhadap sistem vaskuler
yang pada akhirnya bermanfaat
langsung
terhadap
sistem
serebrovaskuler
dimana
terhadap
turunnya morbiditas vaskuler antara lain
hipertensi, DM, hiperkholesterol dan
obesitas.
Sebenarnya
perbaikan
terhadap
fungsi
kognitif
tetap
berlangsung walaupun tidak ada kontrol
terhadapnya (Rolland et al., 2008).
Desa
Ledug
Kecamatan
Kembaran
memiliki
3
Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)
yang jumlahnya mencapai 600 orang
dari 12.000 warga desa Ledug pada
tahun 2019. Lansia di desa Ledug
memiliki kegiatan rutin pada Prolanis,
salah satunya berupa aktivitas fisik yang
dilakukan
secara
rutin,
namun
terkendala oleh pandemic covid 19
sehingga aktivitas fisik lansia menjadi
berkurang tidak seperti biasanya.
Penurunan terbesar aktivitas fisik
berada pada kisaran usia dewasa tua (>
55 tahun) (Physical Activity Council,
2017). Lansia menyatakan bahwa
kesehatannya
menurun
sehingga
sehingga sulit untuk melakukan
aktivitas fisik (Baert et al., 2011).
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Berdasarkan hal tersebut peneliti
tertarik untuk meneliti hubungan
aktivitas fisik dengan dengan fungsi
kognitif lansia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan aktivitas
fisik dengan fungsi kogntif lansia.
METODE PENELITIAN
MATERIAL
Penelitian dilakukan di Kelurahan
Ledug
Kecamatan
Kembaran
Kabupaten Banyumas pada bulan Maret
– November 2020 dan pengambilan
data dilaksanakan bulan Agustus 2020.
Sampel
diambil
dengan
teknik
purposive sampling sejumlah 92
responden.
Rancangan Penelitian

1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Hasil analisis univariat dilakukan
untuk mengetahui prosentase dari
variabel-variabel dan untuk mengetahui
hubungan
antara
dua
variabel
menggunakan analisis bivariat. Analisis
Chi-Square memberi hasil sebagai
berikut:

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik responden
Umur
Usia pertengahan/ middle age
Lanjut usia muda/ elderly
Lanjut usia tua/ old
Total
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total
Pendidikan
Dasar (SD/ sederajat, SMP/
sederajat)
Menengah (SMA/ sederajat)
Tinggi (Diploma/ Sarjana,
Magister,Spesialis, Doktor)
Total
Pekerjaan
Tidak bekerja
Bekerja

30

Rancangan penelitian menggunakan
metode
analitik
corelational.
Pendekatan yang digunakan adalah
cross sectional. Instrumen yang
digunakan dalam adalah berupa
kuesioner. Fungsi kognitif lansia diukur
dengan Mini Mental State Examination
(MMSE). Analisis data yaitu distribusi
frekuensi dan analisis Chi-square.

Frekuensi
10
37
45
92
Frekuensi
35
57
92
Frekuensi

Prosentase
(%)
10.9
40.2
48.9
100.0
Prosentase
(%)
38.0
62.0
100.0
Prosentase
(%)

62

67.4

28

30.4

2

2.2

92

100.0
Prosentase
(%)
71.7
28.3

Frekuensi
66
26
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Total

92
Aktivitas Fisik

Ringan
Sedang
Berat
Total
Fungsi Kognitif
Gangguan Kognitif
Normal
Total

Tabel 1 menghasilkan data
bahwa sebagian besar responden
berada pada umur lanjut usia tua/ old
sejumlah 45 orang (48.9%), berjenis
kelamin perempuan sejumlah 57
orang (62.0%), memiliki tingkat
pendidikan sekolah dasar (SD/
sederajat, SMP/ sederajat) sejumlah

100.0
Prosentase
(%)
50.0
30.4
19.6
100.0
Prosentase
(%)
66.3
33.7
100.0

Frekuensi
46
28
18
92
Frekuensi
61
31
92

62 orang (67.4%), dan tidak bekerja
yaitu sejumlah 66 orang (71.1%).
Aktifitas fisik responden sebagian
besar pada tingkat ringan sejumlah
46 orang (75.0%) dan sebagian besar
mengalami
gangguan
kognitif
sejumlah 61 orang (66.3%).

2. Hubungan aktivitas fisik dengan fungsi kognitif lansia
Tabel 2. Hubungan aktivitas fisik dengan kognitif lansia
Aktivitas fisik
Ringan
Sedang
Berat
Total

Gangguan kognitif
F
%
39
42.4
12
13.0
10
10.9
61
66.3

Berdasar tabel 2 diketahui
bahwa responden dengan aktivitas
fisik ringan sebagian besar memiliki
gangguan kognitif yaitu sejumlah 39
orang (42.4%). Responden dengan
aktivitas sedang, mayoritas fungsi
kognitifnya normal yaitu sejumlah 16
orang (17.4%). Responden dengan
aktivitas berat, mayoritas dengan
gangguan kognitif sejumlah 10 orang
(10.9%).
Uji
chi-square
31

Fungsi kognitif
Normal
F
%
7
7.6
16
17.4
8
8.7
31
33.7

Total
F
46
28
18
92

%
50.0
30.4
19.6
100

ρ- value

0.00

memunculkan data nilai p-value 0.00
< 0.05, sehingga disimpulkan ada
hubungan antara aktifitas fisik
dengan fungsi kognitif lansia.
PEMBAHASAN
Gambaran karakteristik umur
responden sebagian bersar berumur
lanjut usia tua/ old sejumlah 45 orang
(48.9%), berjenis kelamin perempuan
sejumlah 57 orang (62.0%), memiliki
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tingkat pendidikan sekolah dasar (SD/
sederajat, SMP/ sederjat) sejumlah 62
orang (67.4%), dan tidak bekerja yaitu
sejumlah 66 orang (71.1%). Aktifitas
fisik responden sebagian besar pada
tingkat ringan sejumlah 46 orang
(75.0%) sebagian besar mengalami
gangguan kognitif sejumlah 61 orang
(66.3%). Lanjut usia yang jarang keluar
rumah atau interaksi di lingkungannya
mengakibatkan aktivitas fisik kurang
termasuk kurangnya social engagement
(Sylvia & Sutanto, 2017).
Hasil analisis menunjukkan
bahwa nilai p-value 0.00 < 0.05, artinya
ada hubungan antara aktifitas fisik
dengan fungsi kognitif lansia. Didukung
oleh penelitian Hutahuruk, et al. (2021)
yang menyatakan ada hubungan
aktivitas fisik dengan fungsi kognitif
lansia di Desa Padang Kecamatan
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
dengan
p-value
0.001
(<0.05).
Peningkatan fungsi kognitif lansia dapat
diupayakan dengan teratur melakukan
aktivitas fisik. Kinerja fungsional
kognitif lansia dapat ditingkatkan
dengan olahraga atau program aktivitas
fisik jangka pendek (Hutahuruk, et al.,
2021).
Penelitian oleh (Noor &
Merijanti, 2020) yang dilakukan di
Posyandu
Lansia
X
Jakarta
menunjukkan bahwa terdapat hubungan
aktivitas fisik dengan fungsi kognitif
lansia yang bermakna (p-value 0.000).
Transpor oksigen ke otak ditingkatkan
dengan peningkatan aliran darah dan
perfusi yang dapat ditingkatkan dengan
aktivitas fisik yang intens (Brown et al.,
2012; Noor & Merijanti, 2020).
32

Dese & Wibowo (2019),
menyatakan bahwa terdapat hubungan
antara tingkat aktifitas fisik dengan
fungsi kognitif pada lansia di panti
wredha Yayasan Sosial Salib Putih
Salatiga dengan p-value 0.007 (<0.05).
Sejalan dengan Sylvia dan Sutanto
(2017) bahwa ada hubungan aktivitas
fisik dengan fungsi kognitif dimana
nilai p-value 0.001 (< 0.05) dan OR=
4.167. Lansia yang melakukan aktivitas
fisik sedang berisiko alami gangguan
kognitif 4 kali lebih besar daripada yang
melakukan aktivitas berat (Sylvia &
Sutanto, 2017).
Izzah
(2017)
menyatakan
terdapat hubungan antara aktivitas fisik
dengan fungsi kognitif lansia, p-value
0.000 (<0.05). Arah hubungan kedua
variabel tersebut adalah positif artinya
skor fungsi kognitif lebih tinggi pada
lansia dengan aktivitas fisik. Gangguan
fungsi kognitif akibat penyakit vaskular
antara lain hipertensi, obesitas, dan
diabetes dapat diturunkan dengan
melakukan aktivitas fisik. Fungsi
kognitif meningkat dengan produksi
Brain-derived
neurotropic
factor
(BDNF) yang dapat distimulasi dengan
aktivitas fisik (Noor & Merijanti, 2020).
Aktivitas fisik memengaruhi ekskresi
BDNF di otak terutama hippocampus
yang berfungsi mengatur memori
(Gomez et al, 2013). Aktivitas fisik
memengaruhi perkembangan dan fungsi
saraf dimana diperankan oleh protein
pada jalur neurotropin. BDNF lebih
banyak dihasilkan oleh otak dibanding
neurotropin lainnya oleh karena itu
berpengaruh
terhadap
diferensiasi
neuron juga memberi perlindungan di
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hippocampus terutama dari kematian
neuron (Phillips et al., 2014).
Nutrisi otak yang penting
diantaranya
asam
amino
yang
merupakan
bahan
dasar
neurotransmitter.
Metabolisme
neurotransmitter
difasilitasi
oleh
aktivitas fisik. Asam amino dapat
menstimulasi tahapan neurogenesis
(tumbuhnya sel saraf baru) sehingga
dapat meningkatkan kewaspadaan,
kegesitan berpikir, dan meminimalisur
kesalahan. Aktivitas molekuler dan
sellar di otak ditingkatkan oleh asam
amino sehingga plastisitas otak terjaga
dan otak mampu mereorganisasi
sehingga saraf melakukan interkoneksi
baru. Tahapan ini penting karena dapat
menghambat pembesaran jaringan otak
atau penurunan neural yang berimbas
pada kognitif. Daya ingat akan tetap
prima ketika ada aliran oksigen ke otak
yang
dapat
distimulasi
dengan
melakukan aktivitas fisik (Muzamil, et
al. 2014).
Aktivitas fisik berdampak positif
untuk fungsi kognitif, lebih spesifik
fungsi visuospatial dan risiko dementia
dapat diturunkan dengan aktivitas fisik.
Hasil
dari
instrumen
Montreal
Cognitive Assessment (MoCA) dan
Mini-Mental
States
Examination
(MMSE), pada kelompok self-selected
exercise menunjukkan lebih tingi dari
kelompok self-selected non-exercise.
Hasil cek ulang dengan instrumen yang
sama 1 tahun setelahnyapun memiliki
hasil serupa (Lin et al., 2019). Orang
yang melakukan aktivitas fisik selama
satu tahun, peningkatan volume
hippocampus dapat tergambar pada
33

hasil pemeriksaan Magnetic Resonance
Imaging/ MRI (Noor & Merijanti,
2020). Hasil pemeriksaan neuroimaging
menggambarkan peningkatan fungsi
kognitif pada lansia yang melakukan
aktivitas fisik. Neuroplastisitas juga
muncul pada hewan percobaan dengan
aktivitas fisik (Brown et al., 2012;
Gomez et al, 2013).
Pendapat berbeda didapatkan
dari Cohen et al. (2016) dimana
aktivitas fisik tidak ada hubungan
dengan fungsi kognitif pada lansia.
Hasil tersebut dapat dikarenakan
aktivitas fisiknya kurang atau tidak
maksimal, atau karena uji klinis
dilakukan dengan singkat, atau dari
variabilitas respondennya sehingga
tidak berpengaruh terhadap fungsi
kognitif.
Fungsi
kognitif
tidak
meningkat dengan intervensi berupa
gaya hidup selama 24 bulan (Cohen, et
al., 2016).
Alam bebas dapat memunculkan
radikal bebas yang merupakan salah
satu etiologi proses penuaan. Sangat
reaktifnya radikal bebas berakibat
sangat mudah memunculkan reaksi
terhadap DNA dan akhirnya merusak.
Rusaknya sel dan organel pada akhirnya
membuat sel mati. Meskipun tubuh
memiliki sistem penangkal namun
radikal bebaspun semakin banyak
sehingga dapat lolos (Berawi &
Agverianti, 2017).
Hasil
penelitian
dapat
dipengaruhi oleh bebagai faktor, dimana
setiap riset memiliki acuan sendiri
(pedoman, kriteria, teori, metode,
pengambilan
data,
pengukuran,
parameter
variable,
penggunaan
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instrumen) yang menjadi pertimbangan
sehingga memiliki hasil yang heterogen
pada
hasil
maupun
kesimpulan
(Erickson et al. 2019). Aktivitas fisik
baik jangka pendek rutin seperti jalan
kaki sangat diperlukan oleh lansia
karena aliran darah terdistribusi secara
maksimal ke otak sehingga dapat
mempertahankan kinerja fungsi kognitif
dan meminimalisir risiko gangguan
kognitif.
KESIMPULAN
Aktivitas fisik ringan sebagian
besar memiliki gangguan kognitif yaitu
sejumlah 39 orang (42.4%). Responden
dengan aktivitas sedang, mayoritas
memiliki fungsi kognitif normal yaitu
sejumlah 16 orang (17.4%). Responden
dengan aktivitas berat, sebagian besar
memiliki gangguan kognitif yaitu
sejumlah 10 orang (10.9%). Hasil
analisis chi-square diketahui nilai pvalue 0.00 < 0.05, maka dapat
disimpulkan ada hubungan antara
aktifitas fisik dengan fungsi kognitif
lansia.
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ABSTRAK
Kanker merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh peningkatan dan
pertumbuhan sel yang tumbuh secara tidak normal di dalam tubuh. Kanker kolon
merupakan penyakit kanker ganas ketiga terbanyak di dunia. Masalah yang sering muncul
pada pasien kanker meliputi masalah fisik dan non fisik. Selain menimbulkan masalah
fisik, penyakit kanker juga menimbulkan masalah psikologis, sosial juga berdampak pada
masalah ekonomi. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman pasien kanker
kolon stadium akhir. Penelitian kualitatif desain studi fenomenologi, metode
pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Tempat penelitian di RSI Sultan Agung
Semarang, waktu penelitian dari April sampai Mei 2020. Partisipan dalam penelitian ini
adalah 3 pasien kanker kolon stadium akhir, dengan kriteria partisipan yang menderita
penyakit kanker kolon stadium akhir, usia dewasa diatas 18 tahun, kooperatif dan dapat
berkomunikasi dan bersedia menjadi partisipan. Penelitian ini menemukan 4 tema yaitu
awal mula partisipan terdiagnosa kanker kolon (1), proses berduka partisipan kanker
kolon (2), perubahan aktifitas dan interaksi sosial yang dijalani partisipan (3), dan
perubahan spiritual partisipan selama sakit (4). Kesimpulan: Awal mula partisipan
terdiagnosa kanker kolon yaitu tanda gejala dan kronologi partisipan terdiagnosa, proses
berduka partisipan kanker kolon yaitu terdiri dari perasaan saat terdiagnosa dan
menganggap sebagai takdir, perubahan aktifitas dan interaksi sosial yang dijalani
partisipan yaitu ada perubahan aktifitas dan hubungan interaksi sosial partisipan, dan
perubahan spiritual partisipan selama sakit terdiri dari keyakinan akan kesembuhan
penyakit dan perubahan pelaksanaan ibadah.

Kata kunci: Kanker Kolon, Pengalaman, Stadium Akhir
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END STADIUM COLONIC CANCER TREATMENT EXPERIENCE:
CASE STUDY
ABSTRACT
Cancer is a non-communicable disease caused by the increase and growth of cells
that grow abnormally in the body. Colon cancer is the third most common malignant
cancer in the world. Problems that often arise in cancer patients include physical and
non-physical problems. In addition to causing physical problems, cancer also causes
psychological, social and economic problems. This study aims to describe the experiences
of end-stage colon cancer patients. Qualitative research phenomenological study design,
data collection method was in-depth interviews. The research site was at RSI Sultan
Agung Semarang, the time of the study was from April to May 2020. The participants in
this study were 3 end-stage colon cancer patients, with the criteria of participants
suffering from end-stage colon cancer, adults over 18 years old, cooperative and able to
communicate and communicate with each other. willing to be a participant. This study
found 4 themes, namely when participants were diagnosed with colon cancer (1), the
process of grieving colon cancer participants (2), changes in activities and social
interactions experienced by participants (3), and participants' spiritual changes during
illness (4). Conclusion: Initially, participants were diagnosed with colon cancer, namely
signs of symptoms and chronology of participants being diagnosed, the grieving process
for colon cancer participants consisted of feelings when diagnosed and considered it as
destiny, changes in activities and social interactions experienced by participants, namely
there were changes in the activities and relationships of participants' social interactions,
and the spiritual changes of participants during illness consist of belief in healing from
illness and changes in worship practices.
Keywords : Colon Cancer, Experience, End Stage
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PENDAHULUAN
Kanker merupakan penyakit tidak
menular
yang
disebabkan
oleh
peningkatan dan pertumbuhan sel yang
tumbuh secara tidak normal di dalam
tubuh, pertumbuhan dan pengembangan
sel kanker dapat bersifat destruktif atau
merusak sel (National Cancer Institute,
2015). Data pertumbuhan pasien kanker
di seluruh dunia meningkat sekitar 18,1
juta kasus baru, dengan 9,6 juta pasien
kanker meninggal berdasarkan jumlah
kasus (Bray, 2018).
Pada pasien dengan riwayat
keluarga kanker usus besar, penyakit
radang usus, dan polip, insiden kanker
meningkat seiring bertambahnya usia
(kanker usus besar sering terjadi pada
pasien berusia 55 tahun ke atas) (WHO,
2014). Kanker kolon merupakan penyakit
kanker ganas ketiga terbanyak di dunia
dan penyebab kematian kedua terbanyak
(terlepas dari gender) di Amerika Serikat.
Setiap tahun ada sekitar 150.000 kasus
baru yang terdiagnosis kanker kolorektal,
namun diagnosis kanker kolon dua kali
lebih besar dibandingkan dengan kanker
kolorektal. Kejadian penyakit kanker
meningkat sesuai dengan usia (penyakit
kanker kolon banyak terjadi pada pasien
usia 55 tahun keatas) pada pasien yang
memiliki riwayat keluarga penderita
kanker kolon, penyakit usus inflamasi
kronis, dan polip (WHO, 2014).
Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang yang memiliki prevalensi
kanker sebanyak 1,4 perseribu penduduk
dengan prevalensi tertinggi di Daerah
Istimewa Yogyakarta sebayak 4,1%, di
Jawa Tengah sebanyak 2,1% atau 68.638
orang dan Bali sebanyak 2% (Riskesdas,
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2015). Penyakit kanker di Provinsi Jawa
tengah dengan prevalensi 2,1 per seribu
penduduk, penduduk Jawa Tengah tahun
2017 sejumlah 35 juta jiwa, ada sekitar
70.000 penduduk yang menderita
penyakit kanker. Jenis kanker terbesar
yang diderita pada laki-laki adalah kanker
paru dan kolon, sedangkan pada wanita
penyakit kanker servik atau leher Rahim
dan kanker payudara (Riskesdas, 2015).
Masalah yang sering muncul pada
pasien kanker meliputi masalah fisik dan
non fisik, Selain menimbulkan masalah
fisik, penyakit kanker juga menimbulkan
masalah psikologis, sosial bagi pasien
kanker kolon stadium akhir akan
mempengaruhi interaksi pasien dengan
orang lain di sekitar mereka, mereka
membatasi pertemuan dengan orang
banyak karena kondisi yang dialaminya.
Penyakit kanker kolon stadium akhir juga
berdampak pada masalah ekonomi,
khususnya biaya perawatan akan
mengalami peningkatan dan bahkan ada
yang meninggalkan pekerjaanya karna
kondisi
yang
terpasang
kantong
kolostomi (Arafah et al., 2017). Pasien
kanker kolon memiliki pengalaman yang
berbeda-beda saat menjalani sakitnya,
sehingga perlu sekali untuk meneliti
fenomena pada pasien kanker kolon
stadium akhir dengan tujuan menjelaskan
pengalaman pasien kanker kolon stadium
akhir di Rumah Sakit Islam Sultan Agung
Semarang.
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif
dengan
desain
studi
fenomenologi deskriptif yang bertujuan
untuk mengungkapkan pengalaman dan
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hal-hal yang dialami pasien kanker kolon
stadium akhir.
Partisipan:
Partisipan dalam penelitian ini adalah tiga
pasien kanker kolon stadium akhir yang
dirawat di RSI Sultan Agung Semarang,
yang bersedia menjadi partisipan.
Kriteria Inklusi
Kriteria inklusi merupakan karakteristik
umum subjek penelitian dari suatu
populasi target yang terjangkau dan akan
diteliti, adapun kriteria inklusi pada
penelitian ini adalah:
1. Partisipan yang menderita penyakit
kanker kolon stadium akhir (Sudah
dilakukan pembedahan, radioterapi
dan kemoterapi).
2. Usia dewasa diatas 18 tahun
3. Kooperatif dan dapat berkomunikasi
4. Bersedia menjadi partisipan
Kriteria Eksklusi
Kriteria eksklusi merupakan kriteria dari
subjek penelitian yang tidak boleh ada,
dan jika subjek mempunyai kriteria
ekslusi, maka subjek harus dikeluarkan
dari penelitian.
1. Pasien yang mengalami kesakitan
dengan skala nyeri 5-10 atau skala
sedang sampai berat)
2. Pasien yang tidak kooperatif & tidak
dapat berbicara.
Pengumpulan data:
Dalam penelitian kualitatif, instrumen
utama adalah peneliti sendiri. Alat yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu
pedoman wawancara, alat perekam suara,
dan catatan lapangan. Penelitian
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dilakukan pada bulan April sampai Mei
2020 di RSI Sultan Agung Semarang.
Proses pengambilan data dengan cara
melakukan wawancara pada pasien
kanker kolon stadium akhir dengan
menggunakan pedoman wawancara.
Analisa data:
Adapun langkah-langkah menganalisis
data menurut (Creswell, 2010) sebagai
berikut ini:
1. Mengolah
data
dan
mengintrepetasikan
data
untuk
dianalis
Dalam langkah ini melibatkan
transkip wawancara, menscaning
materi,
memilah-milah
dan
menyusun data tersebut ke dalam
jenis-jenis yang berbeda tergantung
sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data
Dalam tahap ini, peneliti menulis
catatan-catatan khusus atau gagasangagasan umum tentang data yang
diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan
mengkoding data
Koding merupakan proses mengolah
materi atau informasi menjadi
segmen-segmen tulisan sebelum
memaknainya.
4. Menerapkan proses koding untuk
mendeskripsikan setting, orangorang, kategori, dan tema tema yang
akan dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi
dan tema-tema ini akan disajikan
kembali dalam narasi atau laporan
kualitatif.
6. Menginterprestasi atau memaknai
data.
Keabsahan data:
Dalam
penelitian
ini,
peneliti
menggunakan membercheck dengan
partisipan setelah melakukan wawancara
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dengan
partisipan
kemudian
mengkonfirmasi ulang hasil wawancara
kepada partisipan, untuk mengkonfirmasi
bahwa informasi yang diperoleh sudah
sesuai atau belum, jika sudah sesuai, data
tersebut sudah akurat. Peneliti melakukan
uji etik dengan No18/EC/KEPK/2020.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Karakteristik partisipan dalam
penelitian ini ada 3, partisipan pertama
berjenis kelamin perempuan berusia 63
tahun beragama islam, berasal dari
Semarang, sudah menikah, pendidikan
terakhir SD dan sudah sakit selama 1
tahun,
partisipan
kedua
adalah
perempuan berusia 30 tahun sudah
menikah, beragama islam berasal dari
Semarang, dengan pendidikan terakhir
SMA, sudah sakit selama 2 tahun, dan
partisipan yang ketiga adalah laki-laki
berusia 55 tahun, beragama islam, sudah
menikah, berasal dari Purwodadi, dengan
pendidikan terakhir MA.dan sudah sakit
selama 1 tahun.
Hasil penelitian setelah dilakukan
proses analisis data didapatkan empat
tema yaitu (1) Awal mula partisipan
terdiagnosa kanker kolon (2) Proses
berduka partisipan kanker kolon (3)
Perubahan aktifitas dan interaksi sosial
yang dijalani partisipan (4) Perubahan
spiritual partisipan selama sakit.
1. Awal mula partisipan terdiagnosa
kanker kolon
a. Tanda dan gejala yang dialami
partisipan kanker kolon
Hasil wawancara partisipan
mengalami beberapa gejala yang
muncul
seperti
tumbuhnya
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benjolan, tidak bisa BAB, perut
kembung, perut membesar, nafsu
makan menurun, berat badan
turun, nyeri perut dan mual.
Sebagaimana pendapat partisipan
sebagai berikut:
“pertamanya saya itu kembung,
tidak bisa BAB, ada benjolanya,
dibawah puser, semakin lama
makin besar, tadinya saya kurus,
tadinya cuman 63 akhirnya turun
47….” (P1)
“Awalnya sakit perut terus tibatiba berat badan saya turun
mendadak, terus benjol di
punggung belakang sama di perut
bawah puser, terus gak doyan
makan, perutnya sakit nyeri
sampai gak bisa tidur terus perut
membesar”(P2)
“Perut kembung, terasa mual gak
bisa tidur” (P3)
b. Kronologi partisipan dinyatakan
terdiagnosis
Hasil wawancara dengan
partisipan,
ketiga
partispan
mengatakan ketika mengetahui
tanda gejala yang muncul,
partisipan membawa ke rumah
sakit terdekat kemudian di bawa
atau mendapat rujukan ke RSI
Sultan
Agung
Semarang
sebagaimana pendapat partisipan
sebagai berikut:
“saya pergi ke dokter ke
pukesmas
cek
laboratorium
dikasih surat pengantar ke rumah
sakit gatot subroto” (P1)
“katanya saya sakit lambung
akhirnya saya minta TC Scan, eh

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811
e-ISSN 2656-825x

pertama cek laborat belum
ketahuan sakit saya apa terus di
USG belum ketahuan juga terus di
rogten belum ketahuan juga
akhirnya di TC Scan akhirnya
baru ketahuan kalua saya sakit
kanker” (P2)
“ ke rumah sakit cek laborat”
(P3)
2. Proses berduka partisipan kanker
kolon
a. Perasaan saat terdiagnosa kanker
kolon
Hasil wawancara mendalam
(Indepth
Interview)
dengan
keseluruhan
partisipan
mengatakan kaget, syok, sedih,
mudah marah, sebel, dan nangis,
sebagaimana pendapat partisipan
sebagai berikut:
“Ya kagetlah, saya syoklah,
orang gak pernah sakit tiba-tiba
kok dikasih sakit seperti ini, kalau
dengar bisingnya anak-anak ya
sebel, ya marah, namanya anakanak tu suka becanda tapi
kadang-kadang keterlaluan gitu
nangis, yaudahlah gue pergi dari
sinilah
aku
bilang
habis
berantem, namanya anak-anak ya
padahal kita orang tua yap using,
kadang-kadang saya tinggal
ngumpet”(P1)
“wah gelap sedih, terutama ya
sedih gelap aja, Jadi lebih
sensitif, mudah nangis dan lebih
mudah marah” (P2)
“Ya sedih” (P3)
b. Menganggap sakit sebagi kakdir
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Hasil wawancara mendalam
dengan
partisipan
setelah
melewati
beberapa
tahapan
berduka, dalam tahap ini
partisipan
sudah
mampu
menerima kondisi yang dialami
saat ini sebagaimana pendapat
partisipan sebagai berikut:
“Ya gimana ya, yang namanya
takdir udah kita terima apa
adanyalah” (P1)
“Ya Alhamdulillah menerima ya,
namanya takdir ya diterima,
ikhlas” (P2)
“Ya sabar, tuhan yang ngasih ya
menerima” (P3)
3. Perubahan aktifitas dan interaksi sosial
yang dijalani partisipan
a. Perubahan aktifitas partisipan
Hasil wawancara dengan
partisipan mengenai perubahan
aktifitas yang dilakukan sehari-hari
patisipan mengatakan masak,
nyuci, ngepel, istiirahat, dan
olahraga. Sebagaimana pendapat
partisipan sebagai berikut:
“ Oh biasanya saya masak, kadangkadang saya juga nyuci kucekkucek sedikit yang saya bisa, kalau
yang berat enggak, kan saya gak
bisa ngelihat kotor, ya pasti saya
pel, kadang-kadang ya gak pakai
ini ya aku pakai kanebo aja gitu”
(P1)
“e tidak, istirahat total” (P2)
“ya istirahat, tidur, olahraga” (P3)
b. Hubungan
interaksi
sosial
partisipan
Hasil wawancara partisipan
mengatakan hubungan interaksi
dengan keluarga terjalin baik,
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kedua partisipan mengatakan
tidak keluar rumah dan tidak
menjalin interalsi dengan tetangga
maupu
masyarakat,
satu
partisipan mengatakan menjalin
interaksi dengan tetangga namun
tidak
dengan
masyarakat
sebagaimana
penjelasanya
sebagai berikut:
“interaksi dengan kelurga baik,
tidak keluar rumah, cuman
dihalaman rumah duduk di box”
(P1)
“tidak
berinteraksi
sama
siapapun kecuali keluarga” (P2)
“sama keluarga baik, kadang
main ke tetangga” (P3)
4. Perubahan spiritual partisipan selama
sakit
a. Keyakinan terhadap Tuhan akan
kesembuhan penyakit
Hasil wawancara dengan
partisipan mengenai keyakinan
terhadap tuhan akan kesembuhan
penyakit yang diderita yaitu
pasien
mengatakan
yakin,
percaya, sabar, tenang dan
berdo’a
akan
kesembuhan
penyakitnya,
sebagaimana
pendapat
partisipan
sebagai
berikut:
“Ya mudah-mudahan saya juga
berdoa supaya sembuh, saya
yakin bisa sembuh” (P1)
“Tenang,
yakin,
tuhan
memberikan sakit pasti ada
obatnya” (P2)
“Ya percaya, yang ngasih yang
diatas pasti ada obatnya” (P3)
b. Perubahan pelaksanaan ibadah
sholat selama sakit
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Hasil wawancara mendalam
dengan partisipan mengenai
pelaksanaan ibadah sholat selama
sakit,
pasien
mengatakan
melaksanakan ibadah dengan
duduk, dengan tidur dan dengan
tayamum. Sebagaimana pendapat
partisipan sebagai berikut:
“kalau saya nyeri ya saya
sholatnya duduk” (P1)
“Ya kadang sambil duduk, sambil
tidur, kan tidak bisa seperti dulu”
(P2)
“setelah dioperasi dengan tidur,
kadang hanya dengan tayamum”
(P3)
PEMBAHASAN
1. Awal mula partisipan terdiagnosa
kanker kolon
a. Tanda dan gejala yang dialami
partisipan kanker kolon
Berdasarkan hasil wawancara
dengan partisipan, tidak semua
tanda gejalannya sama seperti
yang di rasakan partisipan,
seperti yang terjadi pada P1 dan
P1 merasakan kembung, tumbuh
benjolan, tidak bisa BAB, perut
membesar, turun berat badan dan
tidak nafsu makan. Sedangkan
tanda gejala pada P1, partisipan
hanya merasakan perut kembung,
mual dan tidak bisa tidur.
Awal mula partisipan kanker
kolon di RSI Sultan Agung
terkena kanker kolon bisa dilihat
dari tanda dan gejalanya yang
muncul pada partisipan seperti:
Kembung, tumbuh benjolan,
tidak bisa BAB, perut membesar,
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nyeri perut, turun berat badan,
dan tidak nafsu makan. Menurut
(Prabowo, 2019) tanda gejala
pasien kanker yaitu terjadi
perubahan buang air besar,
seperti diare, sulit buang air besar
yang berlangsung beberapa hari,
nyeri perut, penurunan berat
badan, kelemahan dan kelelahan,
perdarahan pada usus dengan
darah merah terang.Hal ini
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan (Munawaroh, 2018)
tanda gejala yang terjadi yaitu
kelelahan,
nafsu makan
menurun, muntah, dan penurunan
kekuatan otot. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Desmaniarti, Z.,
2014) menemukan bahwa terjadi
perut nyeri, mual, muntah, otototot terasa tegang, badan terasa
lemas letih dan tidak berdaya,
dan
biasanya
pasien
mengeluhkan timbulnya iritasi
atau ruam kulit disekita stoma.
Hasil penelitian (Nuraeni, et al.,
2015; Mercadante et al., 2018)
masalah fisik yang biasanya
dikeluhkan pasien kanker adalah
nyeri, menurunnya kondisi fisik
dan kelelahan.
b. Kronologi partisipan dinyatakan
terdiagnosis
Sebagian besar partisipan
mengatakan kronologi pasien
pertama kali mengetahui terkena
kanker kolon yaitu ketika muncul
tanda
gejala
kemudian
diperiksakan
ke
dokter,
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2.

pukesmas maupun rumah sakit
dan
dilakukan
beberapa
pemeriksaan seperti pemeriksaan
laboratorium, USG, Rogten, CT
scan dan lainnya. Menurut
(Prabowo, 2019) pemeriksaan
kanker kolon ditegakkan melalui
beberapa pemeriksaan yaitu foto
rongten, CT scan, PET scan, atau
MRI. Prosedur pemeriksaannya
juga bisa dilakukan untuk
mengetahui stadium kanker.
Hasil wawancara mendalam
dengan
seluruh
partisipan,
partisipan
mengatakan
mengetahui terkena penyakit
kanker kolon setelah dilakukan
pemeriksaan
laboratorium,
rongten, USG, dan CT scan. Hal
ini sejalan dengan penelitian
(Sayuti & Nouva, 2019) Bahwa
pemeriksan untuk menegakkan
diagnosa kanker kolon yaitu ada
beberapa pemeriksaan yang
harus
dilakukan
yaitu
pemeriksaan laboratorium klinis
untuk pemeriksaan laboratorium
patologi anatomi, pemeriksaan
radiologi, dan pemeriksaan
kolonoskopi.
Proses berduka partisipan kanker
kolon
a. Perasaan saat terdiagnosa kanker
kolon
Seseorang yang terdiagnosis
kanker kolon akan mengalami
syok, sedih, takut, marah dan
berbagai macam respon yang
akan dirasakan partisipan kanker
kolon. Hasil wawancara dengan
partisipan mengenai pengalaman
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saat terdiagnosis kanker kolon,
pasien mengalami syok, kaget,
sedih, marah, menjadi lebih
sensitif, mudah marah dan mudah
nangis. Hal ini sejalan dengan
penelitian dari (Nuraeni, et al.,
2015; Mercadante et al., 2018)
perasaan yang sering muncul
pada
pasien
kanker
saat
terdiagnosa kanker yaitu timbul
perasaan cemas, sedih dan syok,
masalah tersebut bersumber dari
penurunan masalah fisik dari
penyakit dan terapi yang
dijalani.(Retnaningsih et al.,
2021)(Dwi Retnaningsih; Istiana;
Arifianto., 2021)
b. Menganggap sakit sebagai takdir
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar partisipan
mengganggap
bahwa
penyakitnya adalah sebuah takdir
yang diberikan Tuhan. Tahap ini,
partisipan
sudah
menerima
kondisi
penyakitnya,
dan
menganggap bahwa sakit yang di
terima adalah sebagai takdir yang
diberikan oleh tuhan. Hal ini
sejalan
dengan
penelitian
(Rangki et al., 2014) bahwa
kesembuhan
diserahkan
sepenuhnya kepada Tuhan dan
menganggap penyakit yang
diberikan adalah sebuah takdir
hidup yang harus dijalani dengan
ikhlas dan sabar.
Perubahan aktifitas dan interaksi
sosial yang dijalani partisipan
a. Perubahan aktifitas partisipan
Perubahan aktifitas yang
terjadi pada penderita kanker

kolon karena adanya penurunan
kondisi fisik yang dialami oleh
pasien. Sehingga pasien akan
mengurangi aktifitas yang biasa
dijalani sebelum sakit. Hasil
wawancara yang dilakukan
dengan
partisipan,
kedua
partisipan mengatakan hanya
istirahat dan tidur, tidak ada
aktifitas lain karena harus banyak
istirahat yang cukup dalam
kondisi
yang
dialaminya
sekarang, sedangkan partisipan
yang
satu
masih
bisa
menjalankan
aktifitasnya
meskipun hanya aktifitas ringan
seperti mencuci baju, ngepel dan
bersih- bersih.
Ada hubungan antara nyeri dan
aktivitas pada pasien kanker
kolorektal
yang
menerima
kemoterapi. Penderita kanker
usus besar diberikan obat pereda
nyeri, namun masih merasakan
nyeri
dan
mengganggu
aktivitasnya. Perawat perlu
mengombinasikan obat dengan
teknik non farmakologi untuk
meningkatkan manajemen nyeri
agar dosis obat tidak meningkat.
Selain itu, pengasuh harus
memantau efek nyeri pada
disfungsi
pasien,
misalnya
menggunakan
jurnal.(Khoirunnisa et al., 2017)
b. Perubahan
interaksi
sosial
partisipan
Perubahan sosial yang terjadi
dalam kondisi ini biasanya
mempengaruhi interaksi sosial
terhadap orang yang berada
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disekitarnya dan cenderung
membatasi
interaksi
sosial
dengan orang-orang banyak
karena kondisi yang terpasang
kolostomi. (Dabirian et al., 2011)
Berdasarkan hasil penelitian
yang didapatkan bahwa adanya
perubahan interaksi sosial yang
dijalani partisipan selama sakit,
kedua partisipan mengatakan
hanya
berinteraksi
dengan
keluarga
sedangkan
satu
partisipan masih berinteraksi
dengan tetangga.
Perubahan sosial biasanya
mempengaruhi interaksi sosial
terhadap orang yang berada
disekitar penderita kanker dan
cenderung membatasi interaksi
sosial atau pertemuan dengan
orang-orang banyak karena
kondisi
yang
terpasang
kolostomi. (Dabirian et al., 2011)
Hal ini juga sejalan dengan
penelitian (Rangki et al., 2014)
dengan hasil penelitiannya yaitu
partisipan
mengalami
keterbatasan melakukan aktifitas
atau kegiatan seharian. Sebagian
besar partisipan kesulitan untuk
melakukan aktifitasnya dalam
pemenuhan sehari-hari sehingga
dalam
melakukan
aktifitas
tersebut
dibantu
oleh
keluarganya.
4. Perubahan spiritual partisipan selama
sakit
a. Keyakinan terhadap Tuhan akan
kesembuhan penyakit
Sikap meyakini kesembuhan
atas penyakit yang diberikan
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Tuhan
dengan
berusaha
semaksimal mungkin. Persepsi ini
menunjukkan adanya hubungan
positif antara individu dengan
tuhannya. Penyakit sebagai kasih
sayang Tuhan, dan merupakan
rahmat bagi hambanya yang
meyakininya (Rusli, 2012). Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
seluruh
partisipan
meyakini bahwa sakit yang
dideritanya pasti akan sembuh,
partisipan yakin Tuhan yang
memberikan sakit, Tuhan pula
yang
akan
menyembuhkan
penyakitnya, partisipan percaya
bahwasannya ada penyakit juga
pasti ada obatnya. Hal ini sejalan
dengan penelitian (Rangki et al.,
2014) bahwa keyakinan tentang
peran tuhan akan kesembuhan
penyakit
diungkapan
oleh
partisipan sebagai satu kesatuan
yang tidak bisa di pisahkan
dengan doa dan usaha. Sejalan
dengan penelitian (Arafah et al.,
2017) bahwa terjadi perubahan
spiritual positif pada pasien
kanker
kolorektal
setelah
terpasang kolostomi permanen
dengan peningkatan kepercayaan
dan keyakinan akan kekuasaan
Allah SWT. Namun terjadi
perubahan dalam pelaksanaan
sholat yaitu cara berwudhu dan
puasa pasien dengan kolostomi
membutuhkan tuntunan agar
dapat melaksanakan ritual ibadah
dengan mantap.
Beberapa
implementasi
terapi/intervensi spiritual/religius
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yang bisa dilakukan untuk pasien
kanker antara lain: Spiritual
Emotional Freedom Techniques
(SEFT),
Mindfulness-Based
Stress
Reduction
(MBSR),
Spiritual
Psychotherapy,
Compassionate
Austrity
Truthfulness Screenness Holly
Name (MATCH), Spiritual Group
Therapy, Forest Terapi/ Terapi
Taman, Relaksasi Mental Image
Spirituality (RIME), Spiritual
Healing.
Peran
intervensi
mental/religius dapat digunakan
pada pasien kanker untuk
membantu pasien mengatasi
penyakitnya dan meningkatkan
pemahaman mereka tentang jenis
pikiran negatif yang harus
dihindari.(Rosyadi et al., 2019)
b. Perubahan pelaksanaan ibadah
selama sakit
Spiritual
sebagai
acuan
kepercayaan dan praktik ibadah
yang
menjadi
karekteristik
spiritual seseorang. Perubahan
spiritual
akan
berpengaruh
terutama pada pasien muslim,
pasien akan mengalami kesulitan
dalam ibadah dengan kondisi fisik
yang dialaminya (Paliatif, 2014).
Hasil
wawancara
dengan
partisipan, ketiga partisipan
mengalami perubahan dalam
melakukan ibadah sholat yaitu
melaksanakan ibadah dengan
tidur, duduk, dan tayamum. Hasil
penelitian (Dabirian et al., 2011)
Tepasangnya kolostomi dengan
pengeluaran feses dan gas yang
tidak
terkontrol
akan
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menimbulkan
masalah,
dan
keraguan
pasien
dalam
melaksanakan ibadah, sehingga
akan menimbulkan masalah
spiritual pada pasien.
Setelah
dilakukan
pemasangan prosthesis permanen
untuk meningkatkan keyakinan
dan keyakinan akan kekuasaan
Allah SWT, terjadi perubahan
psikologis yang positif pada
pasien kanker kolorektal, namun
performa ibadah pasien setelah
dipasang
prosthesis
ada
perubahan. Kolostomi Pertanyaan
pasien,
pembersihan
/
pembersihan dan pertunjukan
puasa memerlukan panduan
terperinci tentang bagaimana
melanjutkan ibadah agar dapat
melakukan ritual ibadah dengan
mantap
dan
jelas
dalam
pikiran.(Arafah et al., 2017)
KESIMPULAN
Pengalaman pasien kanker kolon stadium
akhir awal mula partisipan terdiagnosa
kanker kolon; tanda dan gejala yang
dialami partisipan kanker kolon,
kronologi
partisipan
dinyatakan
terdiagnosis. Proses berduka partisipan
kanker kolon; perubahan aktifitas dan
interaksi sosial yang dijalani partisipan.
Perubahan spiritual partisipan selama
sakit; keyakinan terhadap Tuhan akan
kesembuhan
penyakit,
perubahan
pelaksanaan ibadah selama sakit.
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ABSTRAK

Kanker payudara merupakan jenis kanker di jaringan payudara yang umum terjadi
pada wanita Upaya mendeteksi dini adanya kemungkinan kanker payudara adalah
melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), tidak perlu mengeluarkan biaya,
hanya cukup untuk meluangkan waktu sejenak. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh penyuluhan metode demonstrasi dan audiovisual terhadap
keterampilan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada Wanita Usia Subur. Jenis
penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan two group pretest-posttest design.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur dan jumlah sampel dalam
penelitian ini sebanyak 66 orang (masing-masing 33 orang metode demonstrasi dan
audiovisual) yang diambil dengan teknik total sampling. Pengumpulan data
menggunakan lembar observasi atau checklist. Uji penelitian ini menggunakan uji
statistik Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian didapatkan nilai Z = -5,477 dan
pvalue=0,000 (pvalue<0,05), menunjukkan bahwa ada pengaruh penyuluhan metode
demonstrasi terhadap keterampilan SADARI dan didapatkan nilai Z = -5,000 dan
pvalue=0,000, menunjukkan bahwa ada pengaruh penyuluhan metode audiovisual
terhadap keterampilan SADARI. Diharapkan agar wanita usia subur dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan melakukan pemeriksaan payudara sendiri dengan lebih
banyak mencari informasi yang mudah dimengerti seperti melalui video dan gambar
untuk mempraktekkan di rumah cara SADARI dan juga untuk mengurangi kejadian
kanker payudara pada wanita diharapkan memeriksakan payudara minimal satu kali
sebulan.
Kata kunci: Audiovisual, Demonstrasi, Penyuluhan, SADARI
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THE INFLUENCE OF DEMONSTRATION AND AUDIOVISUAL
EXAMINATION METHODS ON BREAST EXAMINATION SKILLS
(BREAST EXAMINATION) IN WOMEN OF RELIABLE AGE
ABSTRACT
Breast cancer is a type of cancer in the breast tissue that is common in women. An
effort to detect the possibility of breast cancer early is to do a Breast Self-Examination
(BSE), no need to spend money, just enough to take a moment. The purpose of this study
was to determine the effect of demonstration and audiovisual counseling on breast selfexamination (BSE) skills in women of childbearing age. This type of research is a quasiexperimental with a two group pretest-posttest design. The population in this study were
all women of childbearing age and the number of samples in this study was 66 people (33
people each with demonstration and audiovisual methods) who were taken by total
sampling technique. Collecting data using observation sheets or checklists. This research
test uses the Wilcoxon Signed Rank Test statistical test. The results showed that the Z
value = -5.477 and p-value = 0.000 (p-value <0.05), indicating that there was an effect
of counseling demonstration methods on BSE skills and the Z value = -5,000 and p-value
= 0.000, indicating that there was an effect of audiovisual counseling on BSE skills. It is
hoped that women of childbearing age can improve their knowledge and skills in
performing breast self-examination by seeking more information that is easy to
understand, such as through videos and pictures to practice BSE at home and also to
reduce the incidence of breast cancer in women who are expected to have their breasts
checked at least once a month.
Keywords: Audiovisual, BSE, Counseling, Demonstration,
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PENDAHULUAN
Kanker payudara merupakan
tumor ganas yang tumbuh dijaringan
payudara. Setiap tahun lebih dari 185.000
wanita usia subur didiagnosa menderita
kanker payudara. Insiden penyakit ini
semakin meningkat di negara-negara
maju. Sekitar 43.500 kematian akibat
kanker payudara setiap tahunnya yang
menjadikan penyakit ini sebagai
penyebab kematian terbesar kedua
setelah kanker paru pada wanita di
Amerika
Serikat
(Kementerian
Kesehatan, 2019).
Data empiris juga menunjukkan
bahwa prevalen kanker meningkat seiring
dengan bertambahnya usia. Sekitar 2,2%
kematian semua umur disebabkan oleh
kanker ganas. Prevalensi tumor/kanker di
Indonesia adalah 14 per 1000 penduduk.
Diketahui bahwa kanker payudara
merupakan penyakit kanker dengan
persentase tertinggi yaitu sebesar 43,3%
(Kementerian Kesehatan, 2019).
Sejak tahun 2013-2019 deteksi
dini yang telah dilakukan oleh wanita usia
subur sebanyak 644.951 orang (1,75%)
dengan penemuan suspek benjolan
(tumor) payudara 1.682 orang (2,6 per
1000 penduduk). Terjadinya metastatis
karsinoma belum dapat ditentukan secara
pasti, namun para ahli membuktikan
bahwa ukuran tumor berkaitan dengan
kejadian metastatis yaitu semakin kecil
tumor maka semakin kecil juga kejadian
metastatisnya. Apabila penyakit kanker
payudara dapat dideteksi secara dini,
maka proses pengobatan lebih mudah dan
murah serta peluang sembuh lebih besar
dibandingkan kanker payudara yang

52

ditemukan pada stadium lanjut (Nandan,
2016).
Dalam upaya untuk mencegah
semakin meningkatnya angka kematian
akibat dari kanker payudara, maka upaya
deteksi dini sangatlah diperlukan. Salah
satu upaya mendeteksi dini adanya
kemungkinan kanker payudara adalah
dengan
melakukan
Pemeriksaan
Payudara Sendiri (SADARI). Tidak perlu
mengeluarkan biaya, hanya cukup untuk
meluangkan waktu sejenak (Yulinda &
Fitriyah, 2018).
Tindakan SADARI sangatlah
penting untuk diterapkan, karena telah
dibuktikan bahwa hampir 85% kelainan
pada payudara ditemukan pertama kali
oleh penderita melalui penerapan
SADARI yang benar. Sehingga SADARI
dapat dikatakan sebagai cara mendeteksi
dini kanker payudara yang cukup efektif.
SADARI juga mudah untuk dilakukan
dan dapat diterapkan oleh perempuan
disemua usia. Baik itu remaja maupun
wanita dewasa dalam hal ini wanita usia
subur (Irawan et al., 2017).
Penyuluhan merupakan suatu cara
yang diperlukan untuk menyampaikan
pesan
kesehatan
kepada
kelompok/individu, dengan harapan
dapat memperoleh pengetahuan tentang
kesehatan dan mendasari perilaku
kesehatan.
Penyuluhan
tentang
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)
diperlukan
untuk
membentuk
keterampilan pemeriksaan payudara
sendiri yang baik sehingga akan
terbentuk perilaku kesehatan dalam hal
mendeteksi dini kelainan pada payudara
(Rahmatika, 2015).
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Metode demonstrasi merupakan
salah satu faktor yang memengaruhi
penyuluhan. Metode
demonstrasi
merupakan
suatu
cara
untuk
menunjukkan pengertian, ide dan
prosedur tentang sesuatu hal yang telah
dipersiapkan dengan teliti untuk
memperlihatkan
bagaimana
cara
melaksanakan tindakan, adegan dengan
menggunakan
alat
peraga
untuk
mengembangkan keterampilan peserta
belajar (keterampilan mental maupun
fisik atau teknis) kelebihan dari metode
demonstrasi adalah peserta dapat
mengingat 60% materi dan lebih percaya
atas kebenaran demonstrasi yang sudah
dilakukan.
Sedangkan
metode
audiovisual
merupakan
metode
pengajaran yang dapat memberikan
pengalaman secara nyata kepada peserta
didik karena dapat melihat, mendengar,
meraba, mengamati secara langsung
tentang hal-hal yang sedang dipelajari.
Kelebihan dari metode audiovisual
adalah peserta dapat menyaksikan,
mengamati, serta mengucapkan langsung
sekaligus dan sangat menarik minat dan
perhatian
peserta
didik
karena
disampaikan
menggunakan
media
(Majid, 2013).
Berdasarkan hasil survei awal
yang dilakukan peneliti pada Wanita Usia
Subur (WUS) di Wilayah Kerja
Puskesmas
Paranginan
Humbang
Hasundutan didapatkan jumlah WUS
sebanyak 67 orang. Peneliti menanyakan
langsung kepada WUS mengenai cara
melakukan SADARI masih kurang.
Peneliti juga melakukan wawancara
kepada 10 WUS terkait dengan
pemeriksaan payudara sendiri, 2 orang
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diantaranya tahu teknik SADARI tapi
tidak
pernah
melakukan
praktik
SADARI, sedangkan 8 orang lainnya
belum mengetahui apa itu SADARI dan
belum pernah melakukan praktik
SADARI.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui
pengaruh
penyuluhan
metode demonstrasi dan audiovisual
terhadap keterampilan pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI) pada wanita
usia subur di wilayah kerja Puskesmas
Peranginan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
desain penelitian Quasi Eksperimen
dengan pendekatan two group pretestposttest design. Kelompok dibagi
menjadi dua kelompok yaitu kelompok
metode demonstrasi dan audiovisual.
Tujuannya agar dimungkinkan untuk
membandingkan
hasil
kelompok
menggunakan metode demonstrasi dan
audiovisual. Pertama-tama dilakukan
pengukuran dengan mengobservasi
keterampilan melakukan SADARI, lalu
dikenakan perlakuan yaitu berupa
pemberian materi penyuluhan kesehatan,
kemudian peneliti akan mengobservasi
kembali
keterampilan
melakukan
SADARI pada kelompok responden yang
sama. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh wanita usia subur di
wilayah kerja Puskesmas Peranginan
sebanyak orang dan sampelnya sebanyak
orang, dengan teknik pengambilan
sampel total sampling.
Untuk
mengukur
tingkat
keterampilan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) pada wanita usia subur

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811
e-ISSN 2656-825x

dengan
menggunakan
metode
penyuluhan demonstrasi dan audiovisual
pada pengisian lembar observasi akan
diisi inisial nama yang akan diobservasi
serta usia. Setelah itu dilakukan penilaian
terhadap
langkah-langkah
yang
dilakukan pada pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI). Pada lembar
observasi terdiri dari 16 tahapan yang
mewakili yaitu dengan posisi berdiri
didepan cermin dengan tangan diletakkan
disamping badan, tangan diletakkan pada
pinggang, serta posisi berbaring dengan
bantal berada dibawah bahu dan gerakan
memutar dengan menggunakan 3 jari.
Peneliti
mengobservasi
dengan
memeriksa format penilaian dan member
checklist pada kolom yang tersedia yaitu:
(BENAR= 1) jika langkah tersebut
dilakukan benar oleh siswi, dan

(SALAH= 0) jika langkah tersebut
dilakukan salah oleh WUS pada lembar
observasi.
Instrumen yang digunakan untuk
mengukur keterampilan WUS dalam
melakukan pratik SADARI adalah
dengan menggunakan Cheklist (lembar
observasi). Hasil uji validitas dan
reabilitas
menggunakan
metode
Cronbach’s Alpha untuk checklist
keterampilan langkah-langkah SADARI,
hasil uji menyatakan checklist reabilitas
dengan nilai 0,732 dan validitas dengan
nilai > 0,361. Analisa data menggunakan
uji mann whitney.
HASIL PENELITIAN
1. Distribusi Frekuensi Keterampilan
SADARI pada WUS dengan Metode
Penyuluhan Demonstrasi

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Keterampilan SADARI pada WUS dengan Metode
Demonstrasi
(n = 33)
Sebelum
Sesudah
Keterampilan SADARI
n
%
n
%
Terampil
2
6.06
32
96.96
Tidak Terampil
31
93.94
1
3.04
Total
33
100
33
100
Berdasarkan tabel ini didapatkan
bahwa sebelum dilakukan penyuluhan
metode
demonstrasi
tentang
keterampilan responden melakukan
SADARI mayoritas tidak terampil
sebanyak 31 orang (93,94%). Dan
setelah dilakukan penyuluhan metode
demonstrasi tentang keterampilan
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responden
melakukan
SADARI
mayoritas sudah terampil sebanyak 32
orang (96,96%).
2. Distribusi Frekuensi Keterampilan
SADARI pada WUS dengan Metode
Penyuluhan Audiovisual
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Keterampilan SADARI pada WUS dengan Metode
Audiovisual
(n = 33)
Sebelum
Sesudah
Keterampilan SADARI
n
%
n
%
Terampil
3
9.09
27
81.81
Tidak Terampil
30
90.91
6
18.19
Total
33
100
33
100
Berdasarkan tabel ini didapatkan
bahwa sebelum dilakukan penyuluhan
metode
audiovisual
tentang
keterampilan responden melakukan
SADARI mayoritas tidak terampil
sebanyak 30 orang (90,91%). Dan
setelah dilakukan penyuluhan metode
audiovisual tentang keterampilan

responden
melakukan
SADARI
mayoritas sudah terampil sebanyak 27
orang (81,81%).
3. Pengaruh Penyuluhan Metode
Demonstrasi Sebelum dan Sesudah
Terhadap Keterampilan SADARI
pada WUS

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Penyuluhan Metode Demonstrasi Sebelum dan Sesudah
Terhadap Keterampilan SADARI pada WUS
(n = 33)
Deskripsi statistik
Keterampilan
Z
p value
Sebelum dan sesudah dilakukan SADARI
-5,477
0.000
Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan
Z= -5,477 dan p value = 0,000 (p<0,05), menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian
penyuluhan metode demonstrasi terhadap keterampilan pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) pada wanita usia subur.
4. Pengaruh Penyuluhan Metode Audiovisual Sebelum dan Sesudah Terhadap
Keterampilan SADARI pada WUS
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Penyuluhan Metode Audiovisual Sebelum dan Sesudah
Terhadap Keterampilan SADARI pada WUS
(n = 33)
Deskripsi statistik
Keterampilan
Z
p value
Sebelum dan Sesudah dilakukan SADARI
-5,000
0.000
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Berdasarkan hasil uji statistik
menggunakan Wilcoxon Signed Rank
Test didapatkan Z= -5,000 dan p value
= 0,000 (p<0,05), menunjukkan bahwa
ada pengaruh pemberian penyuluhan
metode
demonstrasi
terhadap
keterampilan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) pada wanita usia
subur.
PEMBAHASAN
1. Pengaruh Penyuluhan Metode
Demonstrasi
Sebelum
dan
Sesudah Terhadap Keterampilan
SADARI pada WUS
Berdasarkan hasil tabel
distribusi frekuensi keterampilan
melakukan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) sebelum dan
sesudah dilakukan penyuluhan
metode
demonstrasi
dengan
menggunakan uji Wilcoxon Signed
Rank Test didapatkan Z = -5,477 dan
p value = 0,000 (p<0,05),
menunjukkan bahwa ada pengaruh
yang
signifikan
pemberian
penyuluhan
dengan
metode
demonstrasi terhadap keterampilan
SADARI PADA WUS. Berdasarkan
hasil jawaban WUS pada lembar
checklist
dominan
menjawab
kurangnya informasi dari media
sosial seperti TV, majalah maupun
koran tentang pentingnya melakukan
pemeriksaan payudara sendiri.
Hasil penelitian ini didukung
oleh hasil penelitian yang dilakukan
oleh Lestari, Astuti dan Suharni
tahun 2015, yang menyatakan bahwa
kurangnya
pengetahuan
dan
keterampilan melakukan praktik
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pemeriksaan
payudara
sendiri
(SADARI) karena kurangnya minat
responden dalam mencari informasi
tentang kanker payudara dan cara
pemeriksaan
payudara
sendiri
(SADARI) baik melalui internet,
majalah, brosur ataupun media
massa. Cara pemeriksaan SADARI
sangat penting diketahui oleh
responden karena manfaat dan cara
pemeriksaan SADARI merupakan
bagian terpenting dalam SADARI
(Lestari et al., 2015).
Hasil penelitian ini juga
didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Hartutik dan Pradani
tahun 2020 dengan uji wilcoxon,
diketahui bahwa pvalue 0,000 yang
dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan yang signifikan antara
kemampuan praktik pemeriksaan
SADARI pada siswi sebelum dan
sesudah diberi perlakuan pendidikan
dengan metode demonstrasi. Hal ini
menunjukkan kelebihan dari metode
demonstrasi yaitu menyajikan bahan
pelajaran yang lebih nyata, proses
pembelajaran lebih menarik dan
klien mendapatkan kesempatan
untuk membandingkan antara teori
dan kenyataan (Hartutik & Pradani,
2020).
Keterampilan
melakukan
SADARI dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu: pengetahuan,
pendidikan, usia, minat dan
kreatifitas,
pengalaman,
kebudayaan, lingkungan sekitar dan
informasi (Notoatmodjo, 2014). Hal
ini didukung juga oleh data
karakteristik responden tentang
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informasi pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) bahwa mayoritas
responden menjawab tidak pernah
mendapat
informasi
tentang
SADARI sebanyak (79,1%), dan
hasil wawancara kepada pihak
Puskesmas Peranginan bahwa belum
pernah
diadakan
penyuluhan
kesehatan terkait tentang SADARI.
Penyuluhan merupakan suatu
kegiatan yang mempunyai masukan
(input), proses dan keluaran (output).
Penyuluhan tidak terlepas dari
kegiatan atau usaha menyampaikan
pesan kesehatan kepada masyarakat,
kelompok, atau individu (Nurmala,
Ira; Rahman, Fauzie; Nugroho, adi;
Erlyani, Neka; Laily, Nur; Yulia
Anhar, 2018).
Metode
demonstrasi
merupakan bentuk metode praktik
yang
sifatnya
untuk
mengembangkan
keterampilan
peserta belajar (keterampilan mental
maupun fisik atau teknis). Metode
ini memindahkan suatu kondisi yang
nyata ke dalam kegiatan atau ruang
belajar karena adanya kesulitan
untuk melakukan praktik di dalam
situasi
yang
sesungguhnya.
Demonstrasi merupakan salah satu
metode promosi kesehatan yang
sesuai pada wanita usia subur
(Hardini & Puspitasari, 2012).
Metode demonstrasi lebih
mudah
untuk
menunjukkan
pengertian, ide dan prosedur tentang
suatu hal yang pernah dipersiapkan
dengan teliti untuk memperlihatkan
bagaimana cara melaksanakan suatu
tindakan
adegan
dengan
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menggunakan alat peraga. Metode
demontrasi memiliki keuntungan
yaitu membuat proses pembelajaran
menjadi lebih jelas dan lebih
konkret, mudah memahami sesuatu,
menarik dan dirangsang untuk
mengamati, menyesuaikan teori
dengan kenyataan dan dapat
dilakukan
sendiri.
Melakukan
SADARI akan menurunkan tingkat
kematian akibat kanker payudara
hingga
20%,
namun
sangat
disayangkan wanita usia subur yang
melakukan SADARI masih rendah
(25-30%) (Gusti, 2018).
Penggunaan
metode
demonstrasi dimaksudkan supaya
mendidik
dengan
memberikan
materi
pendidikan
baik
menggunakan alat atau benda,
seperti diperagakan, dengan harapan
anak didik menjadi jelas dan mudah
sekaligus dapat mempraktekkan
materi yang dimaksud (Hamdayana,
2014)
2.

Pengaruh Penyuluhan Metode
Audiovisual Sebelum dan Sesudah
Terhadap Keterampilan SADARI
pada WUS
Berdasarkan hasil tabel
distribusi frekuensi keterampilan
melakukan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) sebelum dan
sesudah dilakukan SADARI dengan
menggunakan uji Wilcoxon Signed
Rank Test didapatkan Z = -5,000 dan
p value = 0,000 (p<0,05),
menunjukkan bahwa ada pengaruh
yang signifikan
pemberian
penyuluhan metode audiovisual
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terhadap keterampilan SADARI
pada WUS.
Hasil ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh
(Yulinda & Fitriyah, 2018),
menjelaskan bahwa ada pengaruh
dan perbedaan sebelum dan sesudah
diberikan
penyuluhan
metode
ceramah dan audiovisual terhadap
sikap dan keterampilan remaja putri
dalam melakukan praktik SADARI.
Penelitian serupa dengan yang
dilakukan oleh (Kapti et al., 2013)
dengan judul Efektifitas Audiovisual
Sebagai
Media
Penyuluhan
Kesehatan Terhadap Peningkatan
Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam
Tatalaksana Balita Dengan Diare di
Dua RS Kota Malang, menunjukkan
bahwa pendidikan kesehatan dapat
merubah sikap signifikan kearah
yang lebih positif. Perbedaan sikap
ini diperoleh setelah responden
mendapatkan penyuluhan atau
pendidikan
kesehatan.
Dan
diharapkan setelah mendapatkan
pendidikan kesehatan responden
bias melakukan praktik SADARI
dengan benar dan tepat sebagai
upaya deteksi dini kanker payudara
(Yulinda & Fitriyah, 2018).
Hasil penelitian ini juga
didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Hartutik dan Pradani
tahun 2020 dengan uji wilcoxon,
diketahui bahwa pvalue 0,001 yang
dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan yang signifikan antara
kemampuan praktik pemeriksaan
SADARI pada siswi sebelum dan
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sesudah diberi perlakuan pendidikan
dengan metode audiovisual.
Penyuluhan dalam penelitian
ini
menggunakan
metode
audiovisual,
dimana
peserta
penyuluhan yaitu wanita usia subur
menonton video yang berisi gambargambar dan animasi tentang definisi,
tujuan, manfaat, langkah-langkah,
target dan waktu pelaksanaan, serta
tanda-tanda yang harus diwaspadai
dalam pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI).
Video
memiliki
kelebihan dalam memperlihatkan
keterampilan yang menyangkut
gerakan seperti langkah-langkah
SADARI (Fadhilah, 2020).
Media
audio
visual
merupakan
kombinasi
atau
perpaduan audio dan visual. Sudah
barang tentu apabila menggunakan
media ini akan semakin lengkap dan
optimal untuk menunjang kegiatan
pembelajaran dan penyajian bahan
ajar kepada peserta didik, selain itu
dengan media ini dalam batasan
tertentu dapat menggantikan peran
dan tugas guru. Dalam hal ini, guru
tidak selalu berperan sebagai penyaji
materi tetapi karena penyajian materi
bisa digantikan oleh media, maka
peran guru bisa beralih menjadi
fasilitator belajar, yaitu memberikan
kemudahan bagi peserta didik untuk
belajar. Contoh dari media audio
visual
diantaranya
program
video/televisi
pendidikan,
video/televisi instruksional, dan
program
slide
suara.
Jadi
pembelajaran menggunakan media
audio visual dapat menyampaikan
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pesan pembelajaran. Adanya unsur
audio memungkinkan siswa untuk
dapat menerima pesan pembelajaran
melalui pendengaran, sedangkan
unsur
visual
memungkinkan
penciptaan pesan belajar melalui
bentuk visualisasi. Media ini juga
berisikan gambar-gambar yang
hidup dengan diproyeksikan melalui
lensa projektor secara mekanis dan
menggunakan
sound
untuk
mengeluarkan suaranya (Habibah,
2020).
Metode
audiovisual
merupakan sebuah cara menyajikan
bahan
pelajaran
dengan
menggunakan media pengajaran
yang dapat memperdengarkan atau
memperagakan
bahan-bahan
tersebut sehingga peserta didik dapat
menyaksikan,
mengamati,
memegang,
atau
merasakan
langsung. Media ini lebih efektif
karena menyampaikan pengertian
atau informasi dengan cara yang
lebih konkret daripada yang hanya
disampaikan oleh kata-kata (Ruby et
al., 2015).
KESIMPULAN
Terdapat pengaruh penyuluhan
sebelum dan sesudah dengan metode
demonstrasi dan audiovisual terhadap
keterampilan SADARI pada wanita usia
subur di Puskesmas Peranginan pvalue =
0.000. Diharapkan agar wanita usia subur
dapat
meningkatkan
keterampilan
melakukan pemeriksaan payudara sendiri
dengan lebih banyak mencari informasi
yang lebih mudah dimengerti seperti
video dan gambar untuk mempraktekkan
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cara pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) dan juga untuk mengurangi
kejadian kanker payudara pada wanita
diharapkan memeriksakan payudara
minimal satu kali sebulan.
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PADA REMAJA DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW
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ABSTRAK
Anemia masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Anemia pada remaja memiliki dampak yang serius dan hampir seluruhnya merupakan
konsekuensi dari defisiensi zat besi yang sangat berhubungan dengan tingkat keparahan
anemia. Selain itu, anemia pada remaja perempuan dapat membuatnya berisiko untuk
mengalami anemia selama kehamilan. Hal ini akan memberikan dampak negatif pada
pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan, seiring dengan potensi untuk
mengalami sejumlah komplikasi selama kehamilan dan saat melahirkan. Anemia dapat
dicegah dengan berbagai strategi salah satunya melalui edukasi gizi. Studi literature review
ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai metode, media, peran dan
efektivitas edukasi gizi dalam rangka pencegahan anemia pada remaja di Indonesia. Metode
yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literature review dengan melakukan
pencarian artikel berbahasa Indonesia melalui database Google Scholar dan Portal Garuda
dalam kurun waktu tahun 2018 – 2021. Kata kunci yang digunakan yaitu “edukasi gizi”,
“anemia”, “remaja”. Dari hasil pencarian dan pengkajian, didapatkan sejumlah 8 artikel
melalui Google Scholar dan 2 artikel melalui Portal Garuda yang digunakan untuk penelitian
ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi gizi berperan dalam pencegahan anemia
pada remaja putri melalui beberapa aspek, yaitu pengetahuan, ikap ke dan kadar hemoglobin.
Edukasi gizi dapat dilakukan dengan beragam media seperti Kartu Milenial Sehat (KMS),
booklet, leaflet, poster, komik, flipchart, motion video, Whatsapp dan facebook yang
disampaikan dengan sejumlah metode edukasi seperti games, penyuluhan, ceramah, Team
Game Turnament (TGT), edukasi kelompok sebaya dan edukasi terpadu.
Kata kunci: Anemia, Edukasi Gizi, Remaja
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THE ROLE OF NUTRITION EDUCATION IN ANEMIA PREVENTION
IN ADOLESCENT IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW
ABSTRACT
Anemia is still a health problem throughout the world, including Indonesia. Anemia
in adolescents has a serious impact and is entirely a consequence of iron deficiency which is
closely related to the severity of anemia. In addition, anemia in adolescent girls can increase
the risk of developing anemia during pregnancy. This will have a negative impact on growth
and the fetus in the womb, along with the development to experience a number of
complications during pregnancy and during delivery. Anemia can be treated with various
strategies, one of which is through nutrition education. This literature review study aims to
provide an overview of various methods, media, roles and effectiveness of nutrition education
in the context of preventing anemia in adolescents in Indonesia. The method used in this
paper is a literature review study by searching Indonesian language articles through the
Google Scholar database and Garuda Portal in the period 2018-2021. The keywords used
are "nutrition education", "anemia", "teenagers". From the results of the search and study,
8 articles were obtained through Google Scholar and 2 articles through the Garuda Portal
which were used for this research. The results showed that nutrition education played a role
in preventing anemia in adolescent girls through several aspects, namely knowledge,
attitudes and hemoglobin levels. Nutrition education can be done through a variety of media
such as healthy millennial card, booklets, leaflets, posters, comics, flipcharts, motion videos,
Whatsapp and Facebook delivered through a number of educational methods such as games,
counseling, lectures, Team Game Tournament (TGT), peer group education and integrated
education.
Keywords: Adolescent, Anemia, Nutrition Education,

PENDAHULUAN
Anemia adalah kondisi di mana
jumlah dan ukuran sel darah merah atau
kadar hemoglobin berada di bawah nilai
ambang batas yang telah ditetapkan.
Anemia menjadi salah satu indikator status
gizi dan kesehatan yang buruk (WHO,
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2014). Anemia masih menjadi masalah
kesehatan di seluruh dunia. Anemia
menjadi
masalah
kesehatan
yang
mengenai berbagai negara baik negara
berpenghasilan rendah, menengah dan
tinggi, serta berdampak buruk terhadap
kesehatan, sosial dan ekonomi (1). Pada
tahun 2011, 29% wanita berusia 15-49%
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dan sedang tidak hamil serta lebih dari
50% wanita berusia 12-15 tahun di seluruh
dunia mengalami anemia (WHO, 2015).
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun
2013 menunjukkan bahwa prevalensi
anemia pada anak usia 1-4 tahun, anak usia
5-14 tahun dan anak usia 15-24 tahun
masing-masing sebesar 28,1%, 26,4% dan
18,4%. Dari 18,4% remaja usia 15-24
tahun
yang
mengalami
anemia,
proporsinya lebih banyak pada remaja
perempuan dibanding remaja laki-laki
(Kemenkes RI, 2013). Angka tersebut
meningkat bila dibandingkan dengan hasil
survey Riskesdas pada tahun 2007, di
mana prevalensi anemia pada anak usia 14 tahun, anak usia 5-14 tahun dan anak
usia 15-24 tahun masing-masing sebesar
27,7%, 9,4% dan 6,9% (Kemenkes RI,
2007). Pada tahun 2018, angka anemia
meningkat
menjadi
27,2%
pada
perempuan dan 20,3% pada laki-laki
(Kemenkes RI, 2018).
Anemia pada remaja memiliki
dampak yang serius dan hampir
seluruhnya merupakan konsekuensi dari
defisiensi zat besi yang sangat
berhubungan dengan tingkat keparahan
anemia. Anemia dapat menyebabkan
penurunan resistensi tubuh terhadap
infeksi, gangguan pertumbuhan fisik dan
perkembangan mental serta menurunkan
kebugaran fisik, kapasitas kerja dan
performa belajar. Dampak anemia yang
paling terlihat pada remaja adalah
menurunnya pencapaian belajar selama di
sekolah (Tesyafe et al., 2015). Selain itu,
anemia pada remaja perempuan dapat
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membuatnya berisiko untuk mengalami
anemia selama kehamilan. Hal ini akan
memberikan dampak negatif pada
pertumbuhan dan perkembangan janin di
dalam kandungan, seiring dengan potensi
untuk mengalami sejumlah komplikasi
selama kehamilan dan saat melahirkan
(Utama, Rahmiwati, Arinda, 2020).
Sejumlah studi menyebutkan bahwa
penyebab anemia pada remaja di antaranya
adalah buruknya pola makan seperti
rendahnya asupan zat besi, asam folat, dan
vitamin C serta kondisi fisiologis
menstruasi yang dialami pada masa remaja
(Thomas et al., 2015). Penyebab anemia
terbanyak adalah defisiensi zat besi yang
disebabkan karena kurangnya asupan zat
besi, tidak adekuatnya penyerapan zat besi
dan peningkatan kebutuhan zat besi, serta
peningkatan kehilangan zat besi seperti
saat menstruasi (Utama, Rahmiwati,
Arinda, 2020).
Berbagai upaya dapat dilakukan
untuk mencegah dan menanggulangi
anemia pada remaja. World Health
Organization
(WHO)
mengusulkan
suplementasi zat besi dan suplementasi
asam folat sebagai salah satu strategi
pencegahan anemia pada remaja. Di
Indonesia, manajemen anemia pada
remaja putri berfokus pada suplementasi
zat besi. Selain itu, pendekatan lain yang
dapat dilakukan adalah pengelolaan sistem
makanan di masyarakat, optimalisasi pola
makanan, fortifikasi makanan, pemberian
probiotik dan edukasi gizi (Prieto-Patron
et al., 2020; Osei et al, 2017; Vonderheid
et al., 2019). Edukasi gizi sebagai salah
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satu strategi pencegahan anemia pada
remaja bertujuan untuk menginformasikan
para remaja mengenai kebutuhan energi
dan gizi mereka secara spesifik, termasuk
zat besi, serta manfaat menjalankan pola
hidup dan diet yang lebih sehat (Roche et
al., 2018).
Tujuan dari studi literature review
ini adalah untuk menganalisis berbagai
edukasi gizi yang telah dilakukan untuk
mencegah anemia pada remaja di
Indonesia. Dengan adanya studi ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai metode, media, peran dan
efektivitas edukasi gizi dalam rangka
pencegahan anemia pada remaja di
Indonesia. Dengan demikian dapat
memberikan pilihan edukasi gizi yang
dapat diaplikasikan dan dikembangkan
untuk
membantu
mencegah
dan
menurunkan angka anemia pada remaja di
Indonesia.

METODE
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah literature review.
Artikel yang digunakan berupa artikel
penelitian yang dilakukan di Indonesia
mengenai edukasi gizi pada remaja dalam
upaya pencegahan anemia. Kriteria inklusi
pencarian artikel adalah : 1) Artikel
penelitian dipublikasikan mulai tahun
2018 hingga 2021, 2) Artikel penelitian
berbahasa Indonesia 3) Artikel penelitian
dapat diunduh dalam bentuk full text dan
gratis.
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Analisis artikel dilakukan dengan
menggunakan
metode
PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic
Review & Meta Analysis). Metode ini
terdiri dari empat tahapan : Identification,
Screening, Eligibility dan Included.
Database yang digunakan untuk pencarian
artikel adalah Google Scholar dan Portal
Garuda. Pencarian dilakukan dengan
menggunakan kata kunci “edukasi gizi”,
“anemia”, “remaja”.
Pada
tahap
pertama
yaitu
Identification, penelusuran dilakukan
menggunakan kata kunci melalui kedua
database dan didapatkan artikel sebanyak
1800 artikel melalui Google Scholar dan 7
artikel melalui Portal Garuda. Seluruh
artikel tersebut merupakan artikel
penelitian yang dipublikasikan dalam tiga
tahun terakhir.
Tahap kedua adalah Screening.
Berdasarkan judulnya, seluruh artikel
yang telah disaring pada tahap pertama
kemudian dieliminasi. Lalu diperoleh
artikel sebanyak 42 artikel melalui Google
Scholar dan 6 artikel melalui Portal
Garuda yang memiliki judul yang relevan
dengan artikel literature review ini. Proses
eliminasi dilakukan kembali berdasarkan
abstraknya dan diperoleh artikel sebanyak
28 artikel melalui Google Scholar dan 4
artikel melalui Portal Garuda.
Tahap ketiga yaitu Eligibility. Pada
tahap ini, artikel yang telah disaring pada
tahap kedua diseleksi kembali dengan
memilih artikel yang hanya tersedia dalam
bentuk full text. Kemudian artikel-artikel
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tersebut disaring kembali dan dipilih yang
gratis. Berdasarkan hasil seleksi, diperoleh
sebanyak 15 artikel melalui Google
Scholar dan 3 artikel melalui Portal
Garuda yang memenuhi elibility penelitian
yaitu sesuai bila dilihat dari kata kunci,
judul, abstrak, dan metode.
Tahap terakhir yaitu Included.
Berdasarkan hasil pada tahap ketiga,
dipilih sejumlah 8 artikel melalui Google

Identification

Screening

Scholar dan 2 artikel melalui Portal
Garuda yang sudah disaring berdasarkan
kriteria inklusi di atas. Selanjutnya,
dilakukan analisis dan sintesis data pada
total
11
artikel
tersebut
untuk
mendapatkan data mengenai jenis-jenis
metode dan media edukasi gizi yang
pernah dilakukan di Indonesia beserta
perannya dalam pencegahan anemia pada
remaja.

Identifikasi artikel melalui
database Google Scholar (n =
1.800) dan Portal Garuda (n = 7)

Artikel yang dikaji dan disaring
berdasarkan judul : Google
Scholar (n = 42) dan Portal
Garuda (n = 6)
Artikel yang dipilih berdasarkan
abstrak : Google Scholar (n = 28)
dan Portal Garuda (n = 4)

Eligibility

Included
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Artikel yang tersedia dalam
bentuk fulltext dan memenuhi
eligibility : Google Scholar (n
= 15) dan Portal Garuda (n = 3)

Artikel yang dianalisis dan
dilakukan sintesa data : Google
Scholar (n = 8) dan Portal
Garuda (n = 2)

Artikel fulltext yang
dikecualikan dengan alasan
tidak menyebutkan jenis dan
media edukasi gizi : Google
Scholar (n = 7) dan Portal
Garuda (n = 1)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Temuan Artikel Edukasi Gizi dalam Pencegahan Anemia pada Remaja
No
1.

2.

Penulis
(Tahun)
Styaningru
m
dan
Metty
(2021)

Fitriani,
Umamah,
Rosmana,
Rahmat,
Muluo
(2019)

66

Judul

Latar Belakang

Desain

Sampel

Hasil

Games
Kartu
Milenial Sehat
sebagai Media
Edukasi
Pencegahan
Anemia
pada
Remaja Putri di
Sekolah
Berbasis Asrama

Anemia memiliki
dampak pada lintas
generasi sehingga
menjadi masalah
yang harus segera
dituntaskan.
Edukasi
menjadi
salah satu upaya
karena diharapkan
remaja
dengan
pengetahuan
mengenai anemia
yang baik dapat
menurunkan risiko
anemia. Penelitian
bertujuan
untuk
menganalisis
edukasi
anemia
pada remaja putri
dengan
media
games
Kartu
Milenial Sehat.

Preeksperime
ntal (one
group
pretestposttest)

41 siswi
Pondok
Pesantren
Putri
Miftahun
Najah
Sleman

Edukasi gizi
dengan
Games KMS
berpengaruh
terhadap
pengetahuan
remaja putri
tentang
anemia
(p=0,000).

Penyuluhan
Anemia Gizi
dengan Media
Motion Video
terhadap
Pengetahuan
dan Sikap
Remaja Putri

Anemia adalah satu
dari sekian masalah
gizi
utama
di
Indonesia.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengukur
pengaruh
penyuluhan terkait
anemia
dengan
media motion video
terhadap
pengetahuan dan
sikap remaja putri.

Quasi
experimen
tal (one
group
pre-post
test)

21
siswi
SMA Bina
Muda
Cicalengka

Penyuluhan
anemia gizi
dengan media
motion video
berpengaruh
terhadap
pengetahuan
(p=0,000)
dan
sikap
(0,001)
remaja putri
terkait
anemia
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3.

Muwakhid
ah, Fatih,
Promadani
(2021)

Efektivitas
Pendidikan
dengan Media
Booklet, Leaflet
dan
Poster
terhadap
Pengetahuan
tenyang Anemia
pada
Remaja
Putri

Remaja
putri
merupakan salah
satu kelompok yang
berisiko mengalami
anemia gizi. Salah
satu
faktor
penyebabnya
adalah kurangnya
pengetahuan
remaja putri terkait
anemia. Penelitian
ini bertujuan untuk
menganalisis
efektivitas
tiga
media edukasi yaitu
booklet, poster dan
leaflet
terhadap
pengetahuan
mengenai anemia
pada remaja putri.

Quasi
experimen
tal (one
group
pre-post
test)

158
siswi
SMK
1
Sukoharjo,
SMK
2
Sukoharjo,
SMK
3
Sukoharjo
dan SMK 4
Sukoharjo

Terdapat
perbedaan
pengetahuan
pada remaja
putri
mengenai
anemia
setelah
diberikan
pendidikan
gizi dengan
menggunaka
n
media
booklet,
leaflet
dan
poster
(p=0,000), di
mana media
booklet
memiliki
efektivitas
lebih tinggi

4.

Styaningru
m,
Puspitarini,
Sari (2020)

Program
Edukasi Terpadu
di
Sekolah
Berbasis Asrama
untuk
Pencegahan
Anemia
pada
Remaja Putri

Dalam
rangka
pencegahan anemia
pada remaja putri,
pihak
yang
membutuhkan
edukasi
bukan
hanya remaja putri
saja namun juga
berbagai pihak di
sekitar remaja putri.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
pengaruh edukasi
terpadu di sekolah
berbasis
asrama
terhadap
kadar
hemoglobin remaja
putri dalam rangka
mencegah anemia.

Preeksperime
ntal (one
group
pretestposttest)

66
siswi
boarding
school
di
SMPIT LHI
Yogyakarta

Edukasi
terpadu
meningkatka
n rerata kadar
hemoglobin
antara
sebelum dan
setelah
intervensi
(p=0,009)
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5.

Waluyo,
Hidayanty,
Seweng
(2018)

Pengaruh
Pendidikan Gizi
Anemia
terhadap
Peningkatan
Pengetahuan
pada
Anak
Remaja
SMA
Negeri
21
Makassar

Anemia
pada
remaja
putri
ditandai
dengan
kadar hemoglobin
di
bawah
12
gram/dl.
Tujuan
dari penelitian ini
yaitu
untuk
menganalisis
perbedaan
pengetahuan
mengenai anemia
pada remaja antara
sebelum dan setelah
diintervensi dengan
pendidikan gizi.

Quasi
48
siswi
experimen SMA Negeri
t (pretest- 21 Makassar
posttest
with
control
group)

Terdapat
perbedaan
tingkat
pengetahuan
antara
sebelum dan
setelah
intervensi
pendidikan
gizi tentang
anemia baik
pada
kelompok
kontrol
(p=0,001)
dan
kelompok
intervensi
(p=0,000), di
mana terjadi
peningkatan
rerata
pengetahuan
yang
lebih
besar
pada
kelompok
intervensi
(leaflet
+
WA)
dibandingkan
kelompok
kontrol
(leaflet saja).

6.

Utari,
Kostania,
Suroso
(2019)

Pengaruh
Pendidikan
Sebaya
(Peer
Education)
terhadap Sikap
dalam
Pencegahan
Anemia
pada
Remaja Putri di

Prevalensi anemia
masih tinggi pada
remaja putri. Salah
satu penyebabnya
adalah kurangnya
kesadaran terkait
pencegahan anemia
defisiensi
besi.
Diperlukan

Pra
eksperime
ntal (one
group
pretetstposttest)

Pendidikan
sebaya (peer
education)
berpengaruh
terhadap
sikap remaja
putri dalam
pencegahan
anemia
di

68

237 remaja
putri di Desa
Pandes,
Klaten
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Posyandu
intervensi berupa
Remaja
Desa peer
education
Pandes Klaten
karena
teman
sebaya
memiliki
pengaruh
yang
tinggi
terhadap
pembentukan sikap
seorang remaja.
7.

Astuti,
Suryani
(2020)

69

Edukasi
Kelompok
Sebaya sebagai
Pencegahan
Anemia
Gizi
Besi Remaja

Salah satu masalah
gizi yang banyak
terjadi di Indonesia
adalah anemia gizi
besi
(AGB)
terutama
pada
remaja.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisis
pengaruh edukasi
pada
kelompok
sebaya
terhadap
pengetahuan dan
sikap
sebagai
bentuk
upaya
pencegahan anemia
pada remaja.

Desa Pandes,
Klaten
(p=0,001)

Quasi
experimen
t (pretestposttest
with
control
group)

84
orang
remaja putri
di
Desa
Trimurti,
Bantul

Edukasi
kelompok
sebaya
meningkatka
n
pengetahuan
remaja putri
mengenai
anemia antara
sebelum dan
setelah
intervensi
baik pada
kelompok
kontrol
(p=0,037)
dan
kelompok
perlakuan
(p=0,001).
Selain itu,
nilai sikap
remaja putri
terhadap
anemia antara
sebelum dan
setelah
intervensi
berubah
positif secara
signifikan
pada
kelompok
perlakuan
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8.

Sulistiani,
Fitriyanti,
Dewi
(2021)

Pengaruh
Edukasi
Pencegahan
Anemia dengan
Metode
Kombinasi
Ceramah
dan
Team
Game
Tournament
pada
Remaja
Putri

Remaja
putri
merupakan salah
satu kelompok yang
rentan mengalami
anemia defisiensi
besi. Edukasi dalam
rangka
meningkatkan
pengetahuan gizi
perlu
dilakukan
untuk
mencegah
anemia pada remaja
putri. Tujuan dari
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
pengaruh edukasi
gizi dengan metode
ceramah dan Team
Game Tournament
(TGT)
terhadap
pengaetahuan
mengenai anemia
pada remaja putri.

Quasi
58
siswi
experimen SMAN
2
tal (one Semarang
group
pre-post
test)

Terdapat
perbedaan
pengetahuan
remaja putri
tentang
anemia antara
sebelum dan
setelah
intervensi
menggunaka
n
metode
kombinasi
ceramah dan
Team Game
Tournament
dengan
peningkatan
sebesar
36,1%
(p=0,00)

9.

Hannanti,
Pengaruh
Ilmi, Syah Edukasi
Gizi
(2021)
Melalui Komik
dan
Leaflet
terhadap
Peningkatan
Pengetahuan
terkait Anemia
pada
Remaja
Putri di SMA
Negeri
14
Jakarta

Hasil
survey
pendahuluan yang
dilakukan peneliti
menunjukkan
bahwa
sebanyak
68,3% dari 41 siswi
di SMA Negeri 14
Jakarta mengalami
tanda dan gejala
anemia. Kurangnya
pengetahuan dan
informasi
terkait
anemia
dapat
memberikan
dampak
negatif
pada
siswi.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengukur

Quasy
126
siswi
experimen SMAN 14
tal (pre- Jakarta
post test
group)

Edukasi gizi
dengan media
komik
dan
leaflet
meningkatka
n
pengetahuan
remaja putri
secara
signifikan
antara
sebelum dan
setelah
intervensi
(p=0,000), di
mana
efektivitas
media komik
lebih tinggi

70

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811
e-ISSN 2656-825x

pengaruh
komik
dan leaflet sebagai
media edukasi gizi
terhadap
pengetahuan
mengenai anemia.
10. Khotimah,
Ginting,
Jaladri
(2019)

Pengaruh
Edukasi
Gizi
Melalui Media
Facebook
terhadap
Pengetahuan
Anemia
dan
Konsumsi
Protein, Zat Besi
dan Vitamin C
pada
Remaja
Putri

Peningkatan
konsumsi zat besi
dapat dilakukan
salah satunya
melalui pendidikan
gizi dalam rangka
mencegah anemia
pada remaja.
Pendidikan gizi
dapat dilakukan
dengan berbagai
media, salah
satunya Facebook.
Penelitian ini
bertujuan untuk
menganalisis
pengaruh
pendidikan gizi
menggunakan
media Facebook
terhadap tingkat
pengetahuan,
konsumsi protein,
zat besi dan
vitamin C pada
remaja putri
mengenai anemia.

Berdasarkan Tabel 1, ada beberapa
media dan metode yang digunakan dalam
edukasi gizi mengenai anemia pada remaja
putri. Seluruh media dan metode yang
digunakan dalam artikel-artikel di Tabel 1
menunjukkan bagaimana edukasi gizi
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jika
dibandingkan
leaflet

Eksperim
ental (one
group
pretest
posttest)

35 remaja
Terdapat
putri di Desa peningkatan
Tebas Kuala pengetahuan
remaja putri
tentang
anemia antara
sebelum dan
setelah
edukasi gizi
melalui
media
facebook
(p=0,000)

berperan secara
signifikan
dalam
pencegahan anemia pada remaja putri
melalui beberapa cara, yaitu meningkatkan
pengetahuan, mengubah sikap dan
memperbaiki kadar hemoglobin.
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Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Styaningrum dan Metty (2021),
edukasi gizi dengan Games Kartu Milenial
Sehat (KMS) berpengaruh terhadap
pengetahuan remaja putri tentang anemia
(p=0,000). Games KMS adalah suatu
metode sekaligus media intervensi edukasi
gizi dengan bentuk permainan yang
melibatkan partisipasi aktif dari seluruh
peserta. Kartu Milenial Sehat (KMS)
berisikan 15 pertanyaan : definisi anemia,
diagnosis anemia, penyebab anemia,
gejala anemia, dampak anemia jangka
pendek, dampak anemia jangka panjang,
alasan remaja putri rentan anemia, cara
mencegah anemia, makanan yang dapat
mencegah anemia, makanan pemicu
anemia, dan cara mengonsumsi tablet
tambah darah. Terjadinya peningkatan
pengetahuan antara sebelum dan setelah
edukasi gizi disebabkan karena metode
games KMS merupakan metode edukasi
yang menarik dan menyenangkan bagi
responden remaja putri sehingga mampu
memicu antusiasme dan menambah
pemahaman
materi
responden
(Styaningrum dan Metty, 2021).
Selain
menggunakan
kartu,
edukasi gizi menggunakan media motion
video seperti yang dilakukan oleh Fitriani,
et al (2019) juga berpengaruh terhadap
pengetahuan remaja putri terkait anemia
(p=0,000).
Tidak
hanya
aspek
pengetahuan, edukasi gizi dengan media
motion video yang dilakukan oleh Fitriani,
et al (2019) pun berpengaruh terhadap
sikap remaja putri terkait anemia
(p=0,001). Perubahan perilaku dimulai
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dari perubahan pengetahuan dan sikap.
Perubahan pengetahuan dan sikap dapat
dicapai salah satunya dengan edukasi dan
media yang tepat. Edukasi gizi dengan
media motion video terbukti mampu
meningkatkan pengetahuan dan sikap
remaja putri terkait anemia. Hal ini
disebabkan
karena
motion
video
merupakan media visual-audio dengan
gambar dan animasi sederhana yang
membantu merangsang indra penglihatan
dan pendengaran, sehingga informasi
lebih mudah untuk diterima dan dipahami
oleh responden (Fitriani et al., 2019).
Salah satu media edukasi yang
sering digunakan adalah leaflet. Penelitian
yang dilakukan oleh Waluyo, Hidayanty,
Seweng (2018) menunjukkan bahwa
edukasi gizi selama 1 bulan dengan
metode penyuluhan menggunakan media
leaflet yang dikombinasikan dengan media
sosial Whatsapp mampu meningkatkan
pengetahuan remaja putri terkait anemia
yang lebih baik (Waluyo, Hidayanty dan
Seweng, 2018). Edukasi gizi tidak hanya
dapat dilakukan secara tatap muka saja,
namun juga melalui media sosial. Seperti
halnya penelitian oleh Waluyo, Hidayanty
dan Seweng (2018) yang menggunakan
media sosial Whatsapp, Khotimah,
Ginting dan Jaladri (2019) juga melakukan
penelitian dengan menggunakan media
sosial lain yaitu facebook. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
pengetahuan remaja putri di Desa Tebas
Kuala, Pontianak tentang anemia setelah
diberikan edukasi gizi melalui media
facebook (p=0,000). Penggunaan media
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facebook sebagai media edukasi memiliki
beberapa kelebihan yaitu proses edukasi
menjadi lebih menarik, lebih luas serta
waktu dan tempat lebih fleksibel
(Khotimah, Ginting dan Jaladri, 2019).
Edukasi gizi menggunakan leaflet
juga dilakukan oleh Hannanti, Ilmi dan
Syah (2021). Hannanti, Ilmi dan Syah
membagi responden penelitian mereka
menjadi dua kelompok, di mana 1
kelompok diintervensi dengan media
leaflet dan 1 kelompok dengan media
komik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa edukasi gizi dengan media leaflet
dan komik sama-sama memberikan
pengaruh yang signifikan dalam dalam
meningkatkan pengetahuan remaja putri
terkait anemia (p=0,001), di mana media
komik lebih efektif dibandingkan leaflet
meskipun
keduanya
sama-sama
berpengaruh. Media leaflet merupakan
lembaran terlipat yang berisikan informasi
dalam bentuk kalimat dan gambar dengan
judul yang menarik serta bahasa yang
sederhana. Media komik berisikan cerita
ilustrasi yang membuat informasi rumit
menjadi lebih sederhana sehingga lebih
mudah dipahami. Akan lebih baik apabila
apabila edukasi gizi dilakukan dengan
mengkombinasikan kedua media tersebut,
seperti yang dilakukan oleh Mc Nicol
(2014), di mana penyampaian informasi
dengan mengkombinasikan komik dan
leaflet terbukti lebih potensial untuk
membantu
responden
memahami
implementasi dari informasi yang
diberikan. (Hannanti, Ilmi dan Syah, 2021;
Mc Nicol, 2014).
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Selain leaflet, media edukasi yang
biasa digunakan adalah poster dan booklet.
Muwakhidah, Fatih dan Promadani (2021)
melakukan penelitian untuk melihat
efektivitas
edukasi
gizi
dengan
menggunakan ketiga media tersebut
(booklet, leaflet dan poster) terhadap
pengetahuan tentang anemia pada remaja
putri. Sebelum dan setelah intervensi,
responden diberikan soal dengan beberapa
indikator pertanyaan untuk menilai tingkat
pengetahuannya. Indikator pertanyaannya
yaitu pengertian anemia, etiologi anemia,
ciri anemia, dampak anemia, pencegahan
anemia, sumber zat gizi bagi penderita
anemia, dan makanan yang membantu
serta mengambat penyerapan zat besi.
Kelompok yang diberikan intervensi
edukasi dengan media booklet memiliki
jumlah jawaban pertanyaan benar tertinggi
pada seluruh indikator. Hal ini
menggambarkan bahwa booklet adalah
media yang paling efektif dalam
meningkatkan
pengetahuan
tentang
anemia
pada
remaja
putri
jika
dibandingkan poster dan leaflet, meskipun
poster dan leaflet juga meningkatkan
pengetahuan responden. Booklet berisikan
materi berupa kata dan gambar dengan
tampilan visual yang berwarna dan
bervariasi. Hal ini menimbulkan kesan
menarik bagi orang yang membaca. Oleh
karena berupa buku, informasi yang
disajikan dengan media booklet pun dapat
lebih lengkap jika dibandingkan leaflet
dan poster (Muwakhidah, Fatih dan
Primadani, 2021).

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811
e-ISSN 2656-825x

Beragam jenis metode edukasi gizi
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan responden, di samping
metode games dan penyuluhan. Penelitian
yang dilakukan oleh Sulistiani, Fitriyanti
dan Dewi (2021) menggunakan metode
kombinasi ceramah dan Team Games
Tournament (TGT) dalam edukasi
pencegahan anemia pada remaja putri.
Metode Team Games Tournament (TGT)
merupakan jenis pembelajaran kooperatif
dengan menempatkan responden dalam
kelompok-kelompok
belajar
yang
beranggotakan 5 sampai 6 orang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa edukasi
pencegahan anemia pada remaja dengan
metode kombinasi ceramah dan Team
Games Tournament
(TGT) dapat
meningkatkan pengetahuan remaja putri.
Kelebihan metode ceramah adalah jumlah
informasi yang diterima oleh responden
dan kesempatan untuk bertanya bagi
responden dapat lebih banyak. Sementara
itu, metode TGT efektif dalam
meningkatkan
pengetahuan
karena
menciptakan suasana yang lebih aktif,
rileks dan menumbuhkan kerjasama antar
anggota
tim
serta
kemampuan
berkomunikasi (Sulistiani, Fitriyanti, dan
Dewi, 2021).
Pada
masa
remaja,
faktor
lingkungan dan teman sebaya sangat
berpengaruh dalam pembentukan sikap
seorang remaja. Agar dapat diterima oleh
lingkungan sepermainannya, seorang
remaja cenderung bersikap yang sama
dengan teman sepermainannya. Oleh
karena itu, edukasi gizi pada remaja
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melalui teman atau kelompok sebayanya
diharapkan
dapat
membentuk
pengetahuan dan sikap terhadap gizi yang
baik pada remaja tersebut. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Utari, Kostania dan Suroso (2019) bahwa
pemberian
pendidikan
sebaya
berpengaruh terhadap sikap remaja putri
terkait pencegahan anemia di posyandu
remaja Desa Pandes, Klaten (p=0,001).
Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh
Astuti dan Suryani (2020) juga
menunjukkan bahwa edukasi kelompok
sebaya dapat meningkatkan pengetahuan
serta mengubah sikap remaja putri menjadi
positif mengenai anemia di Desa Trimurti,
Bantul. Melalui edukasi teman sebaya,
seorang remaja merasa lebih terbuka dan
percaya dalam menyampaikan apa yang
mereka pikirkan sebab sudah akrab dengan
peer educator, sehingga tidak ada jarak
dan rasa takut dari setiap individu remaja
untuk berinteraksi, bertanya, berdiskusi
dan berpendapat. Selain itu, edukasi
kelompok sebaya juga menciptakan
interaksi dinamis antar anggota kelompok,
saling mendukung dan menghargai satu
sama lain sehingga meningkatkan
kesadaran dan niat berperilaku seorang
remaja sesuai dengan bagaimana anggota
kelompok mereka berperilaku (Utari,
Kostania dan Suroso, 2019; Astuti dan
Suryani, 2020).
Sasaran edukasi anemia bukan
hanya untuk remaja putri, namun juga
berbagai pihak di sekelilingnya agar dapat
ikut andil bersama dalam pencegahan
anemia. Hal ini didukung dengan
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penelitian
yang
dilakukan
oleh
Styaningrum, Puspitarini dan Sari (2020)
bahwa edukasi terpadu dapat mencegah
anemia pada remaja putri dengan
meningkatkan rerata kadar hemoglobin
setelah intervensi (p=0,009). Edukasi
terpadu dilakukan kepada siswi, orang tua,
guru, pembimbing asrama dan pengelola
dapur dengan materi mengenai anemia dan
gizi seimbang. Program MERAJUT
(mengurangi risiko anemia pada remaja
putri secara terpadu) juga memasukkan
materi mengenai anemia dan gizi
seimbang ke dalam kurikulum asrama dan
sekolah, serta memberikan materi
mengenai proses pengolahan hingga
penyajian makanan kepada petugas dapur.
agar
kontaminasi
silang
dapat
diminimalkan. Materi edukasi dilakukan
dengan metode ceramah dengan media
LCD, flipchart dan makalah. Selain itu,
program edukasi terpadu juga mampu
meningkatkan kepatuhan remaja putri
untuk mengonsumsi tablet tambah darah
(TTD) yang kemudian menurunkan angka
anemia sebesar 4,5%. Edukasi terpadu
akan meningkatkan kesadaran seluruh
pihak yang terlibat agar dapat menjalankan
perannya masing-masing secara optimal
sehingga menciptakan lingkungan yang
kondusif untuk mencegah anemia pada
remaja putri (Styaningrum, Puspitarini dan
Sari, 2020).
KESIMPULAN
Edukasi gizi memiliki peran
penting dalam pencegahan anemia pada
remaja putri melalui beberapa cara, yaitu
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dengan
meningkatkan
pengetahuan,
mengubah sikap ke arah yang lebih positif
dan memperbaiki kadar hemoglobin.
Edukasi gizi dapat dilakukan dengan
beragam media baik media cetak seperti
kartu milenial sehat, booklet, leaflet,
poster, komik, flipchart, media elektronik
seperti motion video dan media sosial
seperti Whatsapp dan facebook. Berbagai
media edukasi gizi tersebut dapat
disampaikan dengan sejumlah metode
edukasi seperti games, penyuluhan,
ceramah, Team Game Turnament (TGT).
Selain itu, untuk mengoptimalkan peran
edukasi gizi dalam pencegahan anemia
pada remaja putri maka edukasi gizi juga
dapat dilakukan oleh teman atau kelompok
sebaya serta edukasi terpadu dengan
mengikutsertakan berbagai pihak di
sekitar remaja putri seperti orang tua, guru,
pembimbing asrama, dan pengelola dapur
untuk ikut andil. Para pendidik, tenaga
kesehatan, pemerintah dan seluruh pihak
lainnya
dapat
menggunakan,
mengkombinasikan dan mengembangkan
berbagai media serta metode edukasi gizi
yang ada untuk bersama-sama membantu
mencegah dan menurunkan angka anemia
pada remaja putri sehingga dapat tercapai
generasi yang lebih sehat di Indonesia.
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GAMBARAN SIKAP REMAJA TENTANG REPRODUKSI SEHAT
DI MASA PANDEMI COVID 19
Siti Munawaroh1, Fatikhah2
1ֽ̛ 2

STIKES Muhammadiyah Kendal

Email: siti.muna31@yahoo.co.id

ABSTRAK
Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa
dengan rentang usia antara 11 – 21 tahun, masa yang cenderung ingin mengetahui halhal baru, sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Di masa pandemi Covid-19
dimana semua kegiatan di luar rumah dibatasi, dapat menimbulkan dampak bagi remaja
terutama kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sikap
remaja tentang reproduksi sehat di masa pandemik covid 19. Metode penelitian berupa
penelitian deskriptif dengan menggunakan Desain Cross Sectional. Penelitian dilakukan
di SMA Muhammadiyah 4 Kendal pada tanggal 9 April 2021, dengan total sampel
siswa putra 65 dan siswa putri 44. Hasil analisis menunjukkan sikap remaja putra
terhadap kesehatan reproduksi 48% bersikap positif sedangkan remaja putri 89%,
sedangkan hasil analisis media menunjukkan remaja putri lebih banyak terpapar
informasi tentang kesehatan reproduksi 48% dibandingkan remaja putra 40%. Dapat
disimpulkan sikap (positif) remaja putri terhadap kesehatan reproduksi lebih tinggi
dibandingkan remaja putra sedangkan untuk media remaja putri lebih banyak terpapar
informasi tentang kesehatan reproduksi dibandingkan dengan remaja putra.
Kata kunci: Covid 19, Remaja, Reproduksi sehat, Sikap
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DESCRIPTION OF THE ATTITUDE OF YOUTH ABOUT HEALTHY
REPRODUCTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
Adolescence is a period of human transition from children to adults with an age
range of 11-21 years, a period that tends to want to know new things, so that the
behavior of wanting to experiment appears. During the Covid-19 pandemic, where all
activities outside the home are limited, it can have an impact on adolescents, especially
reproductive health. This study aims to describe adolescent attitudes about healthy
reproduction during the covid 19 pandemic. The research method is a descriptive study
using a Cross Sectional Design. The research was conducted at SMA Muhammadiyah 4
Kendal on April 9, 2021, with a total sample of 65 male students and 44 female
students. The results of the analysis show that the attitudes of young men towards
reproductive health are 48% positive while young women are 89%, while the results of
media analysis show that young women 48% more exposed to information about
reproductive health than young men 40%. It can be concluded that the (positive)
attitude of young women towards reproductive health is higher than that of young men,
while for the media, young women are more exposed to information about reproductive
health than young men
Keywords: Attitude, Covid 19, Healthy Reproduction, Youth

PENDAHULUAN
Pertumbuhan manusia akan
melalui beberapa fase penting dalam
hidupnya, salah satunya adalah fase
remaja. Remaja merupakan saat
manusia berusia belasan tahun, dimana
tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi
tidak dapat pula disebut anak-anak,
sedangkan masa remaja adalah masa
peralihan manusia dari anak-anak
menuju dewasa dengan rentang usia
antara 11 – 21 tahun (Irianto, 2015).
Remaja
cenderung
ingin
mengetahui hal-hal baru, sehingga
muncul perilaku ingin mencoba-coba,
salah
satunya
adalah
mencoba
berhubungan seksual diluar hubungan
80

pernikahan. Seks pranikah remaja
adalah
hubungan
seksual
yang
dilakukan remaja sebelum menikah
(BKKBN, 2007). Remaja dalam
memasuki masa peralihan tanpa
pengetahuan yang memadai tentang
seksual pranikah, bisa disebabkan
karena orang tua merasa tabu
membicarakan masalah seksual dengan
anaknya dan hubungan orang tua anak
menjadi jauh sehingga anak berpaling
ke sumber-sumber lain khususnya
teman (Sarwono, 2013).
Kesehatan reproduksi remaja
adalah suatu keadaan sehat jasmani,
psikologis,
dan
sosial
yang
berhubungan dengan fungsi dan proses
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sistem reproduksi pada remaja (WHO,
2018). Kondisi sehat yang menyangkut
sistem, fungsi, dan proses reproduksi
yang dimiliki oleh remaja. Pengetahuan
sehat disini tidak semata–mata berarti
bebas penyakit atau bebas dari
kecacatan namun juga sehat secara
mental sosial dan kultural semua yang
berhubungan dengan sistem dan
fungsinya serta proses dan bukan hanya
kondisi yang bebas dari penyakit dan
kecacatan (Irianto, 2015). Begitu juga
dengan sikap remaja.terhadap kesehatan
reproduksi.
Manusia
memiliki
sikap
pandangan atau sikap perasaan tertentu
dan
sikap
terbentuk
sepanjang
perkembangan hidupnya. Peranan sikap
dalam kehidupan manusia sangat besar.
Bila sudah terbentuk pada diri manusia,
maka sikap itu akan turut menentukan
cara tingkah lakunya terhadap objek–
objek sikapnya. Adanya sikap akan
menyebabkan manusia bertindak secara
khas terhadap objeknya (Gerungan,
2012).
Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat penduduk provinsi Jawa
Tengah
tahun
2018
sebanyak
34.490.835 jiwa dengan 24,08%
merupakan penduduk dalam kategori
remaja (umur 10-24 tahun). Data yang
lain menunjukkan bahwa di Indonesia
kejadian kehamilan tidak diinginkan
(KTD) sebesar 17,5%, di Jawa Tengah
ada sekitar 1,9% remaja laki-laki yang

sudah melakukan hubungan seksual
sebelum menikah sementara remaja
perempuan sebanyak 0,4% (BKKBN,
2019).
Penyakit coronavirus disease
(COVID-19), yang penyebabnya berupa
virus severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) menjadi
wabah yang melanda di seluruh dunia
termasuk Indonesia, hal ini berpengaruh
juga pada remaja (WHO, 2020).
Hasil penelitian Xiang, Zhang
dan Kuwahara (2020) menyebutkan
bahwa Pandemi Covid-19 mempunyai
dampak
bagi
remaja
yaitu
meningkatnya risiko kehamilan tidak
diinginkan (KTD), dampak lainnya
pada kesehatan reproduksi remaja yaitu
penurunan substansial dalam aktivitas
fisik remaja dan peningkatan waktu
“screen time” selama pandemi COVID19, yang mungkin secara negatif
mempengaruhi kesehatan fisik dan
mental remaja (Xiang et al., 2020),
karantina juga menyebabkan efek
psikologis negatif, termasuk gejala stres
traumatis, kebingungan dan kemarahan
(Brooks S et al., 2020; Meyer, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan sikap remaja tentang
reproduksi sehat di masa pandemik
covid 19.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif dengan menggunakan Desain
Cross Sectional yaitu untuk mengetahui

atau menggambarkan bagaimana sikap
remaja tentang reproduksi sehat di masa
pandemik covid 19. Penelitian ini
menggunakan kuetioner yang sudah
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dilakukan uji validitas dan reabilitas,
kuesioner penelitian dari Pratiwi, E,
Rindu (2012). Penelitian ini dilakukan
di SMA Muhammadiyah 4 Kendal pada
tanggal 9 April 2021. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
XI dan XII dengan jumlah siswa putra
65 dan 44 siswa putri. Sampel penelitian

ini diambil dengan menggunakan teknik
sampling jenuh, yaitu semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel
(Sugiono, 2005).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Karekteristik Responden
JENIS KELAMIN
Laki-laki
Perempuan

USIA (Tahun )
14 15 16 17
1 4
23 23
0 2
17 14

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa
responden laki-laki lebih banyak
daripada perempuan. Sedangkan usia
yang paling banyak menjadi responden
adalah usia 16 tahun (40 responden) dan

18
9
4

19
2
7

20
3
0

JUMLAH
65
44

17 tahun (37 responden) hal ini
dikarenkan usia anak sekolah SMA
adalah antara usia 14 sampai dengan 20
tahun dan yang lebih dominan adalah
pada usia 16 dan 17 tahun.

Diagram 1. Kuetioner Sikap Remaja Putri terhadap Kesehatan Reproduksi
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Diagram 2. Kuetioner Sikap Remaja Putra terhadap Kesehatan Reproduksi

Diagram 3. Kuetioner Informasi yang diperoleh Remaja Putri dari Media
Masa
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Diagram 4. Kuetioner Informasi yang diperoleh Remaja Putra dari Media
Masa

Diagram 5. Sikap Remaja Putra terhadap Kesehatan Reproduksi
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Diagram 5 menunjukkan sikap remaja
putra terhadap kesehatan reproduksi

48% bersikap positif dan 52% bersikap
negatif

Diagram 6. Sikap Remaja Putri terhadap Kesehatan Reproduksi

Diagram 6 menunjukkan sikap remaja
putri terhadap kesehatan reproduksi
89% bersikap positif dan 11% bersikap
negatif.
Hasil analisis menunjukkan
sikap remaja putra terhadap kesehatan
reproduksi 48% bersikap positif
sedangkan remaja putri 89%, penilaian
positif dan negatif berasal dari penilaian
kuesioner yaitu positif : bila total nilai
skor ≥ 38.6 dan negatif : bila total nilai
skor < 38.6 (Hidayat, A.A, 2013). Hal
ini membuktikan sikap remaja putri
(positif) terhadap kesehatan reproduksi
lebih tinggi dibandingkan remaja putra.
Hasil penelitian sejalan dengan
penelitian Fitrianingsih (2012) yang
menunjukkan semakin positif sikap
seseorang maka semakin rendah orang
tersebut untuk mengalami masalah
kesehatan reproduksi.
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Sikap yang baik (positif) akan
suatu hal akan membuat seseorang tidak
melakukan tindakan yang negatif yang
berhubungan
dengan
kesehatan
reproduksi.
Sebagaimana
hasil
penelitian Aritonang (2015), seseorang
yang memiliki sikap positif (baik) maka
semakin negatif untuk melakukan
hubungan seksual pra nikah dengan p
value= 0,001, yang mana hubungan
seksual
pra
nikah
ini
dapat
mempengaruhi kesehatan reproduksi.
Hasil penelitian Fitri & Masyudi (2017)
pada remaja putri di SMA Negeri 2
Takengon didapatkan hasil p value=
0,05. Artinya, terdapat hubungan yang
bermakna
antara
sikap
dengan
kesehatan reproduksi pada remaja putri.
Semakin negatif sikap remaja putri
maka semakin tinggi masalah kesehatan
reproduksi.
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Diagram 7. Informasi yang diperoleh Remaja Putra dari Media Masa

Diagram 7 menunjukkan bahwa 40%
remaja putra terpapar informasi

dari media masa dan 60% tidak
terpapar

Diagram 8. Informasi yang diperoleh Remaja Putri dari Media Masa

Diagram 8 menunjukkan bahwa 48%
remaja putri terpapar informasi dari
media masa dan 52% tidak terpapar
Hasil analisis menunjukkan
remaja putri lebih banyak terpapar
informasi tentang kesehatan reproduksi
48% dibandingkan remaja putra 40%,
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hal ini menunjukkan ketertarikan remaja
putri tentang kesehatan reproduksi lebih
tinggi.
Penggunaan media terkait
dengan kesehatan reproduksi menjadi
hal yang dilematis. Di satu sisi, media
dapat memberikan informasi yang tepat
mengenai kesehatan reproduksi. Namun
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tidak sedikit remaja yang menggunakan
media secara tidak tepat, misalnya
melihat gambar dan video porno.
Berdasarkan penelitian Andriani, dkk.
(2016) yang dilakukan pada siswa SMK
Negeri 1 Kendari didapatkan hasil
bahwa akses media informasi yang
negatif menjadi faktor yang membuat
perilaku seksual remaja menjadi
berisiko (p value= 0,001). Peran media
menjadi penting dalam membentuk
pengetahuan seorang remaja dalam
memahami
masalah
kesehatan
reproduksi. Informasi yang kurang
tepat, akan sangat mempengaruhi
pengetahuan yang menjadi kurang tepat
juga. Sumber informasi itu dapat
diperoleh dengan bebas mulai dari
teman sebaya, buku-buku, film, video,
sosial media, bahkan dengan mudah
membuka situs-situs lewat internet.
Berdasarkan hasil penelitian pada santri
di Pondok Pesantren Darut Taqwa
Bulusan Semarang keragaman jenis
media informasi pada kategori banyak
terpapar ≥5 jenis media informasi
berhubungan
dengan
kesehatan
reproduksi dengan p value= 0,001
(Sidik, 2015).
Hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Nurmasnyah, dkk.
(2013) pada mahasiswa Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta didapatkan
hasil bahwa media, baik cetak maupun
elektronik,
telah
menyumbangkan
informasi terkait dengan kesehatan
reproduksi. Materi yang ada dalam
kesehatan reproduksi pada media seperti
penundaan usia kawin, HIV-AIDS,
infeksi menular seksual (IMS), narkoba,
87

minuman
keras
dan
mencegah
kehamilan.
Hasil penelitian Putri (2015)
pada remaja di SMP 3 Muhammadiyah
Wirobrajan didapatkan hasil p value=
0,000. Artinya, terdapat hubungan
secara signifikan antara pemanfaatan
media
massa
dengan
tingkat
pengetahuan kesehatan reproduksi pada
remaja. Dengan pemanfaatan media
massa yang tinggi akan menambah
pengetahuan seseorang menjadi lebih
baik sehingga membantu seorang dalam
pemahaman
tentang
pentingnya
mengetahui kesehatan reproduksi pada
remaja.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Sikap (positif) remaja putri terhadap
kesehatan reproduksi lebih tinggi
dibandingkan remaja putra, sedangkan
untuk media, remaja putri lebih banyak
terpapar informasi tentang kesehatan
reproduksi dibandingkan dengan remaja
putra.
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ABSTRAK
Air susu ibu atau ASI merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat
mencerna makanan padat. ASI merupakan sumber makanan terbaik bagi bayi karena
memiliki begitu banyak zat penting yang bagus guna meningkatkan kekebalan tubuh
terhadap penyakit. Kondisi Stres pasca persalinan dialami 80% wanita setelah bersalin.
Perasaan sedih atau uring-uringan yang melanda ibu timbul dalam jangka waktu dua
hari sampai dua minggu pasca persalinan. Volume ASI yang diproduksi dipengaruhi
oleh kondisi psikis seorang ibu dan makanan yang dikonsumsinya, oleh karna itu ibu
tidak boleh merasa stres dan gelisah secara berlebihan. Keadaan ini sangat berpengaruh
terhadap volume ASI pada minggu pertama menyusui bayi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan di ruang Mawar RSUD dr. H. Soewondo Kendal. Penelitian ini
adalah deskriptif korelatif, untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil
penelitian ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan produksi ASI pertama pada
ibu melahirkan spontan dengan nilai p value 0,000 (p<0,05).
Kata kunci: Kecemasan, Melahirkan Spontan, Produksi ASI
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THE RELATIONSHIP OF ANXIETY LEVEL WITH THE FIRST
BREAST MILK PRODUCTION IN SPONTANEOUS BIRTH IN
MAWAR ROOM RSUD DR. H. SOEWONDO KENDAL

ABSTRACT
Breast milk or breast milk is a major nutritional source of infants who have not
been able to digest solid foods. Breast milk is the best source of food for babies because
it has so many important good substances to boost immunity against disease. Condition
of postpartum stress experienced 80% of women after delivery. Feeling sad or grumpy
that hit the mother arises within two days to two weeks postpartum. The volume of
breast milk produced is influenced by the psychological condition of a mother and the
food she consumes, therefore the mother should not feel excessive stress and anxiety.
This situation is very influential on the volume of breast milk in the first week of
breastfeeding the baby. This study aims to determine the relationship of anxiety level
with the first breast milk production in spontaneous delivery of mothers in the room
Mawar RSUD dr. H. Soewondo Kendal. This research is descriptive correlative, for
data collection using questionnaire. The results of the study there is a relationship
between the level of anxiety with the first breast milk production in spontaneous
delivery with p value 0.000 (p <0.05)
Keywords: Anxiety, Breast Milk Production, Spontaneous Birth

PENDAHULUAN
Masa menyusui adalah masa
yang paling sensitif dalam kehidupan
ibu baik secara fisik maupun emosional.
Kehadiran seorang bayi akan mengubah
kehidupan ibu secara fisik, emosional
dan psikologis. Tentu banyak hal yang
harus dipersiapkan dan salah satu yang
terpenting adalah pemberian ASI,
karena dengan menyusui bayi berarti
telah memberikan nutrisi penting,
melindunginya dari penyakit dan infeksi
dan yang terpenting adalah menjalin
hubungan yang special dengan bayi
(Indriarti, 2006).
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Proses menyusui seorang ibu
dipengaruhi oleh 2 hormon yaitu
prolaktin dan oksitosin. Menyusui
sendiri mempunyai 2 arti yaitu produksi
dan pengeluaran ASI. Proses produksi
ASI dikenal sebagai hormonal, karena
sejak bulan ketiga kehamilan, tubuh
wanita mulai memproduksi hormon
yang menstimulasi munculnya ASI
dalam sistem payudara hingga akhirnya
pada bulan kelima dan keenam
kehamilan,
payudara
telah
siap
memproduksi ASI (Prasetyono, 2009).
ASI yang pertama keluar disebut
dengan kolostrum, kolostrum adalah
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jenis susu yang diproduksi pada tahap
akhir kehamilan dan pada hari-hari awal
setelah
melahirkan.
Warnanya
kekuningan
dan
kental.
Meski
jumlahnya tidak banyak, kolostrum
memiliki konsentrasi gizi dan imunitas
yang tinggi. Ada lebih dari 90 bahan
bioaktif alami dalam kolostrum.
Komponen utamanya dikelompokkan
menjadi dua yaitu faktor imun dan
faktor pertumbuhan. Kolostrum juga
mengandung berbagai jenis vitamin,
mineral, dan asam amino yang
seimbang. Semua unsur ini bekerja
secara sinergis dalam memulihkan dan
menjaga kesehatan tubuh bayi, volume
kolostrum antara 150-300 ml/24 jam.
Setelah kolostrum keluar dialnjutkan
pengeluaran ASI.
Air susu ibu atau ASI
merupakan sumber gizi utama bayi
yang belum dapat mencerna makanan
padat. ASI merupakan sumber makanan
terbaik bagi bayi karena memiliki
begitu banyak zat penting yang bagus
guna meningkatkan kekebalan tubuh
terhadap penyakit. Hasil penelitian
menyatakan
bahwa
ASI
adalah
makanan bayi yang tidak ada
tandingannya. Makanan bayi dan susu
yang dibuat dengan teknologi masa kini
tidak mampu menggantikan sumber
makanan yang menakjubkan ini
(Kodrat, 2010).
Produksi
ASI
sangat
dipengaruhi oleh faktor kejiwaan
(Prasetyono, 2009). Kondisi Stres pasca
persalinan dialami 80% wanita setelah
bersalin. Perasaan sedih atau uringuringan yang melanda ibu timbul dalam
jangka waktu dua hari sampai dua
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minggu pasca persalinan (Danuatmaja
dan Meiliasari, 2013). Kondisi ibu yang
mudah cemas dan stres dapat
mengganggu laktasi sehingga dapat
berpengaruh pada produksi ASI. Hal ini
dikarenakan stres dapat menghambat
pengeluaran ASI (Kodrat, 2010).
Semakin tinggi tingkat gangguan
emosional, semakin sedikit rangsangan
hormon prolaktin yang diberikan untuk
memproduksi ASI (Prasetyono, 2009).
Faktor mental dan psikologis ibu
menyusui sangat besar pengaruhnya
terhadap
proses
menyusui
dan
kelancaran produksi ASI. Perasaan
stress, tertekan, dan tidak nyaman yang
dialami oleh seorang ibu dapat
menghabat jumlah ASI yang keluar
(Bahayatun, 2009).
Volume ASI yang diproduksi
dipengaruhi oleh kondisi psikis seorang
ibu
dan
makanan
yang
dikonsumsinya,oleh karna itu ibu tidak
boleh merasa stres dan gelisah secara
berlebihan.
Keadaan
ini
sangat
berpengaruh terhadap volume ASI pada
minggu pertama menyusui bayi
(Prasetyono,
2009).
Sangat
disayangkan, kadang muncul keluhan
dan kesulitan menyusui, salah satunya
dengan ASI yang tidak keluar lancar
(Indriarti, 2006).
Hormon
prolaktin
adalah
hormone yang berperan dalam produksi
ASI, karenanya produksi ASI akan
terganggu jika ibu menyusui mengalami
kegelisahan
dan
ketidaknyamanan
secara psikologis. Keadaan psikologis
ibu sangat berpengaruh terhadap
kelancaran produksi ASI, ibu yang
cemas akan mempengaruhi produksi
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ASI bahkan beberapa penelitian
menemukan bahwa ibu yang merasa
pesimitis mengenai jumlah ASI yang
dapat dihasilkanya ternyata benar-benar
mengalami gangguan produksi ASI.
Sebaliknya perasaan nyaman dan ada
ikatan emosional antara ibu dan bayi
saat proses menyusui, merangsang
produksi ASI karena semakin sering
menghisap
payudara ibu, maka makin banyak ASI
diproduksi (Februhartanty, 2009).
Pengosongan payudara yang
tuntas merangsang kerja hormon untuk
mengirim pesan ke otak bahwa jumlah
ASI yang diproduksi habis terpakai atau
dikeluarkan melalui isapan bayi
sehingga ASI baru harus diproduksi lagi
untuk memenuhi kebutuhan berikutnya.
Selanjutnya, proses pengeluaran ASI
atau pengosongan payudara secara
umum
akan
mempengaruhi
keberhasilan
menyusui,
hormon
oksitosin berkerja memacu kontraksi
atau otot agar ASI dapat di pompa
keluar (Februhartanty, 2009). Dampak
keterlambatan produksi ASI antara lain
perkembangan berat badan bayi kurang
dari 500 gram perbulan, air seni bayi
berwarna kuning pekat, berbau tajam
dan jumlahnya sedikit. Bayi buang air
kecil kurang dari 6 kali sehari (Asih,
2016). Melihat fakta-fakta ini, maka ibu
yang baru melahirkan harus segera
menyusui bayinya dengan cukup.
Studi pendahuluan di RSUD dr.
H. Soewondo Kendal yang dilakukan
peneliti dengan wawancara kepada 6
ibu yang melahirkan secara spontan, 4
ibu mengatakan ASI setelah melahirkan
tidak langsung keluar ibu merasa takut,
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nyeri pada jalan lahir dan merasa cemas
dengan kondisi yang lemah dan stres
karena ASI tidak keluar dan merasa
kasihan karena takut bayinya akan
kelaparan dan 2 ibu mengatakan ASI
pertama langsung keluar. Dengan latar
belakang tersebut peneliti tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai
hubungan tingkat kecemasan dengan
produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan di ruang mawar
RSUD dr. H. Soewondo Kendal.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian deskriptif korelatif dengan
pendekatan cross sectional. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 34
responden.dengan teknik accidental
sampling. Variabel dalam penelitian
adalah tingkat kecemasan sebagai
variabel independent (bebas) dan
produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan sebagai variable
dependent (terikat). Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari tingkat kecemasan mengguankan
Depression Anxiety Stress Scale 42
(DASS42) yang berisi 42 pernyataan
tentang kecemasan dengan kriteria
sebagai berikut (Michie S, 2012) yaitu
normal 0-7, ringan 8-9, sedang 10-14,
parah 15-19 dan sangat parah > 20 dan
kuesioner produksi ASI diambil dari
IDAI (2005) terdiri dari 13 pertanyaan
yang berisi produksi ASI cukup dan
produksi ASI kurang ditandai dengan
keluar kolostrum pada ibu post partum
mulai dari hari ke 2 – 4 setelah
persalinan. Analisis dalam penelitian
menggunakan analisis univariat dan
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bivariat. Analisis Univariat ini hanya
menghasilkan distribusi frekuensi dan
persentase dari tiap variabel, sedangkan
analisis bivariat dilakukan terhadap dua
variabel
yang
diduga
saling
berhubungan atau berkorelasi. Uji
statistik
yang
digunakan
dalam
penelitian adalah korelasi Gamma dan
Somers’d

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Kecemasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar ibu yaitu mengalami
cemas sedang (64,7%) dan sisanya
mengalami cemas ringan (35,3%)
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1
dibawah ini.

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Ibu Melahirkan Spontan di Ruang
Mawar RSUD dr. H. Soewondo Kendal
Tingkat kecemasan
Normal
Ringan
Sedang
Parah
Sangat parah
Total

Hasil penelitian menunjukkan
sebagian responden mengalami cemas
sedang sebanyak 22 (64,7%). Hal ini
dikarenakan perasaan tidak nyaman
(perasaan takut, marah, gelisah, sedih,
kesal, cemas, malu atau nyeri) pada ibu
menyusui.
Perasaan
ini
akan
menghambat
dan
meningkatkan
pengeluaran oksitoksin yang akhirnya
mengurangi produksi ASI dilahin pihak
ASI, ibu menyusui harus bahagia,
senang, bangga, memeluk dan mencium
bayinya sehingga ASI akan tetap keluar
mencukupi kebutuhan bayi. Kecemasan
adalah sesuatu yang menimpa hampir
setiap orang pada waktu tertentu dalam
kehidupannya. Kecemasan merupakan
suatu reaksi normal terhadap situasi
yang sangat menekan kehidupan
seseorang, dan karena itu berlangsung
tidak lama. Kecemasan bisa muncul
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Frekuensi
0
12
22
0
0
34

Persentase
0,0
35,3
64,7
0,0
0,0
100,0

sendiri atau bergabung gejala-gejala lain
dari
berbagai
gangguan
emosi
(Suparyanto, 2011).
Faktor
yang
menyebabkan
terjadinya kecemasan pada ibu post
partum yakni adanya perubahan
hormone, payudara membengkak dari
menyebabkan rasa sakit atau jahitan
yang belum sembuh. Ketidaknyamanan
fisik yang dialami wanita menimbulkan
angguan pada emosional seperti
payudara bengkak dan nyeri jaitan, rasa
mulas, ketidamampuan beradaptasi
terhadap perubahan fisk emosional yang
kompleks, faktor umum dan paritas,
pengalaman dalam proses persalinan
dan kehamilan (Rukiyah, 2010). Rasa
yakin pada ibu untuk bisa menyusui
bayinya selama 6 bulan, secara tidak
langsung akan meningkatkan produksi
ASI dan membantu kelancaran proses

JURNAL SURYA MUDA, 4 (1), 2022

p-ISSN 2656-5811

e-ISSN 2656-825x

menyusui. berpikiran negatif, menjadi
faktor pendukung ASI tidak keluar,
untuk itu ibu harus percaya diri,
sehingga hormon di dalam tubuh
terpacu untuk memproduksi ASI secara
terus menerus (Susanti, 2013).

Produksi ASI
Hasil
penelitian
menunjukkan
Ssebagian besar responden mengalami
produksi
ASI
kurang
(70,6%)
sebagaimana ditunjukkan pada tabel
berikut.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Produksi ASI Ibu Melahirkan Spontan di
Ruang Mawar RSUD dr. H. Soewondo Kendal
Produksi ASI
Kurang
Cukup
Total

Hasil penelitian menunjukkan
sebagian besar responden produksi ASI
kurang 24 responden (70,6%). ASI yang
pertama
keluar
disebut
dengan
kolostrum, kolostrum adalah jenis susu
yang diproduksi pada tahap akhir
kehamilan dan pada hari-hari awal
setelah
melahirkan.
Warnanya
kekuningan
dan
kental.
Meski
jumlahnya tidak banyak, kolostrum
memiliki konsentrasi gizi dan imunitas
yang tinggi. Pada akhir masa kehamilan
payudara akan memproduksi kolostrum
walaupun jumlah air susu yang dapat
dihasilkan belum banyak. Kondisi yang
demikian disebabkan oleh kerja dari
hormone progesteron. Saat bersalin, saat
plasenta keluar dari tubuh, kadar
progesteron langsung turun secara
drastis, sedangkan hormon prolactin
tetap tinggi. Keadaan yang demikian
membuat produksi susu meningkat
jumlahnya. Proses produksi sampai air
susu memenuhi payudara adalah satu
hingga tiga hari. Oleh karena itu, ibu
tidak perlu kuatir bila ASI belum keluar
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Frekuensi
24
10
34

Persentase
70,6
29,4
100,0

atau hanya keluar sedikit-sedikit pada
hari-hari pertama, karena apabila ibu
kuatir atau stres maka ASI semakin
tidak keluar, karena pada hari-hari
pertama post melahirkan yang keluar
adalah kolostrum (Purwanti, 2007).
Hasil penelitian menunjukkan
ASI pasien keluar jika payudara
dipencet, ASI ibu keluar lebih dari 72
jam, ibu merasa payudara penuh dan
tegang, dan payudara kosong stelah ibu
menyusui. Volume ASI yang diproduksi
dipengaruhi oleh kondisi psikis seorang
ibu dan makanan yang dikonsumsinya,
oleh karna itu ibu tidak boleh merasa
stres dan gelisah secara berlebihan.
Keadaan ini sangat berpengaruh
terhadap volume ASI pada minggu
pertama menyusui bayi (Prasetyono,
2009).
Hubungan
Tingkat
Kecemasan
dengan Produksi ASI
Hubungan tingkat kecemasan dengan
produksi ASI pada ibu melahirkan
spontan ditunjukkan pada tabel dibawah
ini.
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Tabel 3.
Tabulasi silang Tingkat kecemasan dengan produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan di ruang mawar RSUD dr. H. Soewondo Kendal
Tingkat kecemasan
Ringan
Sedang

Produksi ASI

P value

f

%

f

%

f

%

Kurang

3

8,8

21

61,8

24

70,6

Cukup

9

26,5

1

2,9

10

29,4

Total

12

35,3

22

64,7

34

100

Tabel 3 diatas menunjukkan
distribusi frekuensi tingkat kecemasan
dengan produksi ASI responden yaitu
tingkat kecemasan ringan dengan
produksi ASI kurang sebanyak 3
responden (8,8%) dan produksi ASI
cukup sebanyak 9 responden (26,5%)
sedangkan tingkat kecemasan sedang
dengan produksi ASI kurang sebanyak
21 (61,8%) dan produksi ASI cukup
sebanyak 1 (2,9%). Hasil uji korelasi
Gamma dan Somers’d didapatkan nilai
p value 0,000 (p<0,05) menunjukkan
ada hubungan antara tingkat kecemasan
dengan produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan di ruang mawar
RSUD dr. H. Soewondo Kendal dengan
kekuatan hubungan 0,738 (r = 0,51 –
0,75 : Hubungan kuat).
Hasil penelitian menunjukkan ada
hubungan antara tingkat kecemasan
dengan produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan di ruang mawar
RSUD dr. H. Soewondo Kendal dengan
kekuatan hubungan 0,738 (r = 0,51 –
0,75 : Hubungan kuat). Produksi ASI
sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan
(Prasetyono, 2009). Kondisi Stres pasca
persalinan dialami 80% wanita setelah
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Total

0,000

bersalin. Perasaan sedih atau uringuringan yang melanda ibu timbul dalam
jangka waktu dua hari sampai dua
minggu pasca persalinan (Danuatmaja
dan Meiliasari, 2013). Kondisi ibu yang
mudah cemas dan stres dapat
mengganggu laktasi sehingga dapat
berpengaruh pada produksi ASI. Hal ini
dikarenakan stres dapat menghambat
pengeluaran ASI (Kodrat, 2010).
Semakin tinggi tingkat gangguan
emosional, semakin sedikit rangsangan
hormone prolaktin yang diberikan untuk
memproduksi ASI (Prasetyono, 2009).
Dalam memproduksi ASI, tubuh ibu
melibatkan otak. Saat otak memberikan
sinyal bahwa cadangan ASI sudah
sedikit, maka payudara ibu akan
memproduksi ASI kembali untuk
memenuhi cadangan ASI ibu. Pada saat
bayi mengisap payudara, yang juga
merupakan sebuah rangsangan untuk
kelenjar hipofisis di otak untuk
melepaskan hormone oksitosin dan juga
prolaktin ke dalam aliran darah. Kedua
hormone
ini
bertugas
untuk
memproduksi ASI. Namun, ketika ibu
cemas
dan
stres,
stres
dapat
memperlambat
pelepasan
hormon
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oksitosin ke aliran darah, sehingga
dapat
mengganggu produksi ASI
(Kodrat, 2010).
Upaya yang dapat dilakukan ibu
untuk mengurangi rasa cemasnya yakni
dapat
dilakukan
dengan
cara
membicarakan rasa cemas yang dialami,
bersikap tulus ikhlas dalam menerima
aktivitas dan peran baru setelah
melahirkan, belajar tenang dan menarik
nafas panjang dan meditasi, kebutuhan
istirahat yang cukup, dukungan tenaga
kesehatan, dukungan suami, keluarga,
teman sesama ibu. Peran perawat dalam
mengatasi kecemasan ibu yang ASInya
tidak
keluar
yakni
memberikan
penyuluhan dan memberikan konseling
kepada ibu untuk beristirahat yang
cukup, menganjurkan keluarga untuk
memberikan dukungan pasca persalinan
(Rukiyah, 2010).
KESIMPULAN
Hasil penelitian

hubungan tingkat
kecemasan dengan produksi ASI pertama
pada ibu melahirkan spontan di ruang
mawar RSUD dr. H. Soewondo Kendal

tingkat kecemasan ibu sebagian besar
mengalami cemas sedang sebanyak 22
(64,7%), produksi ASI ibu Sebagian
besar kurang sebanyak 24 (70,6%) Ada
hubungan antara tingkat kecemasan
dengan produksi ASI pertama pada ibu
melahirkan spontan dengan nilai p value
0,000
(p<0,05) engan
kekuatan
hubungan 0,738 (r = 0,51 – 0,75 :
Hubungan kuat).
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