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DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

SOSIALISASI PENDERITA SKIZOFRENIA DI POLIKLINIK  

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI  

SUMATERA UTARA MEDAN 

 

 Widyawati, Betseba Br Ginting 

 

Abstrak 

 

Peranan keluarga sangat penting untuk menekan sekecil mungkin angka 

kekambuhan dan mengembalikan kemampuan sosial penderita gangguan jiwa. 

Keluarga dapat mewujudkan dengan memberi bantuan berupa dukungan 

emosional, dukungan pengharapan, dukungan informasi dan dukungan instrumen.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  dukungan keluarga dalam 

meningkatkan kemampuan sosialisasi penderita skizofrenia.  Penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif dengan besar sampel 100 responden. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling. Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 27 Desember 2013 sampai 27 Januari 2014 dan pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari data demografi dan 

dukungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 70% keluarga memberikan 

dukungan baik dan 30% memberikan dukungan cukup dalam meningkatkan 

kemampuan sosialisasi penderita skizofrenia. Disarankan kepada keluarga agar 

senantiasa memberikan dukungan semaksimal mungkin. Keluarga hendaknya 

selalu memberikan sikap yang hangat, penuh perhatian, jauh dari tindakan 

memusuhi dan tidak melarang penderita melakukan aktivitas sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan sosialnya. Bagi peneliti  selanjutnya agar  

pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara   dan observasi  tentang 

dukungan keluarga, juga  menganalisa data secara kualitatif dengan menggunakan 

jumlah sampel yang lebih  besar  sehingga hasil penelitian  dapat digeneralisasi. 

 

Kata kunci : Dukungan keluarga,kemampuan sosialisasi penderita skizofrenia 

 

 

PENDAHULUAN 

 1. Latar Belakang 

Gangguan jiwa atau 

skizofrenia adalah suatu sindroma 

atau pola psikologis atau perilaku 

yang penting secara klinis yang 

terjadi pada seseorang dan dikaitkan 

dengan adanya distress (misalnya 

gejala nyeri, disabilitas atau sangat 

kehilangan kebebasan (American 

Psychiatric Association,1994). 

Gangguan jiwa menyebabkan 

penderitanya tidak sanggup menilai  

 

dengan baik kenyataan, tidak dapat  

lagi menguasai dirinya untuk 

mencegah mengganggu orang lain 

atau merusak/menyakiti dirinya 

sendiri (Baihaqi,2005). Gangguan 

jiwa sesungguhnya sama dengan 

gangguan jasmaniah lainnya. Hanya 

saja gangguan jiwa bersifat lebih 

kompleks, mulai dari yang ringan 

seperti rasa cemas,takut hingga 

tingkat yang berat berupa sakit jiwa 

atau kita kenal sebagai gila 

(Hardianto,2009).
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 Kecendrungan gangguan jiwa 

akan semakin meningkat seiring dengan 

terus berubahnya situasi ekonomi dan 

politik kearah tidak menentu, 

prevalensinya bukan saja pada kalangan 

menengah kebawah sebagai dampak 

langsung dari kesulitan ekonomi, tetapi 

juga kalangan menengah keatas sebagai 

dampak langsung atau tidak langsung 

ketidakmampuan individu dalam 

penyesuain diri terhadap perubahan 

sosial yang terus berubah 

(Rasmun,2001). 

 Menurut Badan Kesehatan Dunia 

(WHO), jumlah penderita gangguan jiwa 

di dunia pada 2001 adalah 450 juta jiwa. 

Dengan mengacu data tersebut, kini 

jumlah itu diperkirakan sudah 

meningkat. Diperkirakan dari sekitar 220 

juta penduduk Indonesia, ada sekitar 50 

juta atau 22 persennya, mengidap 

gangguan kejiwaan (Hawari,2009). 

Peningkatan jumlah penderita gangguan 

jiwa juga terjadi di Sumatera Utara, 

jumlah pasien meningkat dibanding 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 

2010 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara menerima 1949 

penderita rawat inap dan 15720 

penderita rawat jalan,pada 2011  

menerima 2216 penderita rawat inap dan 

15966 penderita rawat jalan,2012 RSJ 

menerima 2338 penderita rawat inap dan 

16388 pendeira rawat jalan (Data Rekam 

Medik RS Jiwa Pemprovsu 2012). 

 Keadaan sehat sakit jiwa dapat 

dinilai dari keefektifan fungsi perilaku, 

yaitu bagaimana prestasi kerja yang 

ditampilkan oleh individu baik proses 

maupun hasilnya, bagaimana hubungan 

interpersonal di lingkungan dimana 

individu berada, bagaimana kesehatan 

jiwa merupakan perasaan sehat dan 

bahagia, mampu mengatasi tantangan 

hidup dan menerima orang lain apa 

adanya dan mempunyai sikap positif 

terhadap diri sendiri dan orang lain. Ciri-

ciri sehat jiwa antara lain menyadari 

kemampuan dirinya, mampu 

menghadapi stress kehidupan yang 

wajar, dapat berperan serta dalam 

lingkungan hidupnya, menerima yang 

baik yang ada pada dirinya dan mampu 

bekerja produktif dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya serta merasa 

nyaman bersama orang lain 

(Halifah,2009). 

 Skizofrenia merupakan suatu 

deskripsi sindrom penyebab (banyak 

belum diketahui) dan perjalanan 

penyakit yang luas.Pada umumnya 

ditandai oleh penyimpangan pikiran dan 

persepsi (Maslim, 2001). Skizofrenia 

menunjukkan manifestasi gangguan 

fungsi berfikir normal.Psikopatologi 

pada skizofrenia dapat digolongkan 

kedalam tiga dimensi, yaitu gejala 

positif, gejala negatif dan disorganisasi. 

Gejala positif meliputi halusinasi, 

waham, gaduh gelisah, perilaku aneh dan 

sikap bermusuhan. Gejala-gejala ini 

cenderung menyebabkan perawatan di 

rumah sakit dan mengganggu kehidupan 

pasien. Gejala negatif meliputi afek 

tumpul atau datar, menarik diri, 

berkurangnya motivasi, miskin kontak 

emosional (pendiam atau sulit diajak 

bicara), pasif, dan apatis. Gejala 

disorganisasi meliputi disorganisasi 

pembicaraan, disorganisasi perilaku, 

serta gangguan dalam pemusatan 

perhatian dan pengolahan informasi. 

 Skizofrenia merupakan penyakit 

kronis sehingga strategi pengobatan 

penyakit ini membutuhkan waktu yang 

lama. Salah satu efek buruk skizofrenia 

adalah dampak negatifnya pada 

kemampuan orang untuk berinteraksi 

dengan orang lain. Meskipun tidak 

sedramatis halusinasi dan delusi, 

masalah ini dapat menjadi hendaya 

paling mencolok yang diperlihatkan oleh 
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penderita skizofrenia dan dapat membuat 

mereka tidak mampu mendapatkan dan 

mempertahankan pekerjaan dan 

pertemanan. Perawatan bagi pasien 

skizofrenia terdiri dari pengobatan dan 

konseling penunjang. Program-program 

pengobatan bagi pasien skizofrenia 

yakni sesi psikoterapi, pelatihan 

keterampilan, pendidikan keluarga 

maupun aktifitas fisik. Di samping 

pengobatan medis, penderita juga 

memerlukan bantuan orang lain yang 

mendorong dan memotivasi agar dapat 

mandiri. Oleh karena itu penerimaan dan 

dukungan keluarga sangat diperlukan 

agar pasien skizofrenia mampu kembali 

beradaptasi dengan lingkungan sosial 

sekitarnya dan mampu merawat diri, 

mandiri, serta tidak menjadi beban bagi 

keluarga dan masyarakat. 

 Anggota keluarga sangat 

membutuhkan dukungan keluarganya 

karena hal ini akan membuat individu 

tersebut merasa dihargai,anggota  

keluarga siap memberikan dukungan 

untuk menyediakan bantuan dan tujuan 

hidup yang ingin dicapai individu 

(Friedman,1998). Ada tiga dimensi 

interaksi dalam keluarga yaitu timbal 

balik (kebiasaan dan frekwensi 

hubungan timbal balik), nasehat atau 

umpan balik (kuantitas/kualitas 

komunikasi) dan keterlibatan emosional.  

 Proses penyembuhan pada pasien 

gangguan jiwa harus dilakukan secara 

holistik dan melibatkan anggota 

keluarga. Tanpa itu, sama halnya dengan 

penyakit umum, penyakit jiwapun bisa 

kambuh. Keluarga sangat penting untuk 

ikut berpartisipasi dalam proses 

penyembuhan karena keluarga 

merupakan pendukung utama dalam 

merawat pasien dan memberi asuhan 

keperawatan pasien dengan gangguan 

jiwa. Oleh karena itu, asuhan 

keperawatan yang berfokus pada 

keluarga bukan hanya memulihkan 

keadaan pasien tapi bertujuan 

mengembangkan dan meningkatkan 

kemapuan keluarga dalam mengatasi 

masalah kesehatan jiwa dalam keluarga 

(Keliat,2006). 

 Faktor dukungan keluarga dan 

penerimaan keluarga menentukan 

kesembuhan pasien skizofrenia. 

Keluarga mempengaruhi nilai, 

kepercayaan, sikap dan perilaku klien. 

Keluarga mempunyai fungsi dasar 

seperti memberi kasih sayang, rasa 

aman, rasa dimiliki dan menyiapkan 

peran dewasa individu di masyarakat. 

Jika keluarga dipandang sebagai suatu 

sistem, maka gangguan jiwa pada satu 

anggota keluarga akan mengganggu 

semua sistem atau keadaan keluarga. Hal 

ini merupakan salah satu faktor 

penyebab terjadinya gangguan jiwa pada 

anggota keluarga. Dari kedua pernyataan 

diatas, dapat disimpulkan betapa 

pentingnya peran keluarga pada 

peristiwa terjadinya gangguan jiwa dan 

proses penyesuaian kembali setelah 

selesai program perawatan. Oleh karena 

itu keterlibatan keluarga dalam 

perawatan sangat menguntungkan proses 

pemulihan klien (Yosep,2009). 

 Keluarga pasien perlu 

mempunyai sikap yang positif untuk 

mencegah kekambuhan padapasien 

skizofrenia. Keluarga perlu memberikan  

dukungan (support) kepada pasien untuk 

meningkatkan motivasi dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan perawatan 

secara mandiri. Keluarga perlu 

mempunyai sikap menerima pasien, 

memberi respon positif kepada pasien, 

menghargai pasien sebagai anggota 

keluarga dan menumbuhkan sikap 

tanggung jawab pada pasien. Sikap 

permusuhan yang ditunjukkan oleh 

keluarga terhadap pasien akan 

berpengaruh terhadap kekambuhan 



10 
 

pasien. Dukungan keluarga sangat 

penting untuk membantu pasien 

bersosialisasi kembali, menciptakan 

kondisi lingkungan suportif, menghargai 

pasien secara pribadi dan membantu 

pemecahan masalah pasien 

(Keliat,2006). 

 Berdasarkan rekapitulasi rekam 

medik Rumah Sakit Jiwa Pemprovsu 

jumlah penderita skizoffrenia yang rawat 

jalan, tahun 2011 sebanyak 13384 

penderita,pada tahun 2012 sebanyak 

12298 penderita. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan lima orang keluarga 

penderita skizofrenia,dengan tiga  

pertanyaan tentang kemampuan 

sosialisasi klien setelah pulang ke 

rumah,yaitu apakah klien mampu 

melakukan aktifitas sehari-hari,apakah 

mau melakukan ibadah,apakah klien ikut 

terlibat dalam kegiatan keluarga. Hampir 

seluruh keluarga mengatakan bahwa 

anggota keluarga yang menderita 

skizofrenia dapat melakukan aktifitasnya 

jika senantiasa diingatkan dan diberi 

dukungan oleh keluarga. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan 

kemampuan sosialisasi penderita 

skizofrenia adalah dukungan keluarga. 

 Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara merupakan 

Rumah Sakit Jiwa yang terbesar di 

Sumatera Utara. Berdasarkan 

rekapitulasi pasien gangguan jiwa pada 

tahun 2012 keseluruhan yang rawat inap 

2338 pasien,dengan jumlah kunjungan 

keluarga yang paling sering dikunjungi 

614 (26,6%), jarang dikunjungi 765 

(32,7%) dan yang tidak pernah 

dikunjungi 959 (40,7%). 

 Berdasarkan uraian diatas,ini 

menunjukkan kurangnya dukungan 

keluarga dalam kemampuan sosialisasi 

pasien gangguan jiwa untuk tahun 2010-

2012,sehingga jumlah pasien dirawat 

semakin meningkat dan hari rawat 

semakin lama. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk meneliti dukungan 

keluarga dalam meningkatkan 

kemampuan sosialisasi pada pasien 

skizofrenia di Polikilinik Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

 

2. Rumusan masalah 
 Bagaimana dukungan keluarga 

dalam meningkatkan  kemampuan 

sosialisasi pada penderita skizofrenia di 

Polikilinik Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Medan. 

 

3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi  dukungan 

keluarga dalam meningkatkan 

kemampuan sosialisasi penderita 

skizofrenia  di Polikilinik Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan. 

                                                                                                                                                   

METODE PENELITIAN 

1. Disain Penelitian 

 Rancangan penelitian ini adalah 

deskriptif  dengan menggunakan desain 

cross sectional yaitu pengukuran 

variabel pada suatu saat dimana setiap 

objek setiap subjek hanya diamati satu 

kali (Sastrosmoro,2011). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

dukungan keluarga dalam meningkatkan  

kemampuan sosialisasi penderita 

skizofrenia. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian   

 Penelitian ini dilaksanakan di 

Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Medan dan 

melibatkan keluarga penderita 

skizofrenia dan penelitian ini  

dilaksanakan  dari bulan   Nopember 

2013 dan selesai bulan Januari 2014. 

                                                                                                                                        

 



11 
 

3. Populasi dan sampel  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua keluarga dari penderita 

skizofrenia yang menjalani rawat jalan di 

Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 

2012,dimana jumlah penderita 

skizofrenia yang berobat jalan pada 

tahun 2012 berjumlah 12298 orang. 

  Sampel yang akan diteliti adalah 

100 responden. Yang menjadi sampel 

pada penelitian ini adalah keluarga 

penderita skizofrenia yang datang 

membawa pasien untuk berobat ke 

poliklinik pada saat peneliti melakukan 

penelitian. 

                                                                                                                                                                 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam 

penelitian ini diperoleh dari : 

a.Data primer melalui kuesioner yand 

disusun secara terstruktur dimana 

responden diminta untuk memilih 

jawaban yang paling benar dan sesuai 

menurut responden. Kuesioner penelitian 

ini merupakan modifikasi dari kuesioner 

penelitian sebelumnya (Munte, 2013) 

dimana kuesioner itu terdiri dari 2 

bagian meliputi kuesioner data 

demografi dan kuesioner dukungan 

keluarga. 

b. Data sekunder diperoleh dari 

pencatatan dan dokumen yang ada di 

Rekam Medik Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Pemprovsu. 

 Prosedur yang dilakukan dalam 

pengumpulan data yaitu pada tahap awal 

peneliti mengajukan permohonan izin 

pelaksanaan penelitian pada institusi 

pendidikan ( STIKES Binalita Sudama ), 

kemudian permohonan izin yang telah 

diperoleh, dikirimkan ke tempat 

penelitian (RSJ Pemprovsu Medan ). 

Setelah mendapat izin, peneliti 

melaksanakan pengumpulan data 

penelitian. Peneliti menentukan 

responden yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Setelah mendapat 

calon responden, selanjutnya peneliti 

menjelaskan kepada responden tentang 

tujuan, manfaat dan proses pengambilan 

data. Kemudian bagi calon responden 

yang bersedia, diminta untuk 

menandatangani surat perjanjian dan 

mengisi lembar kuesioner. Apabila ada 

pertanyaan yang tidak dipahami, 

responden diberi kesempatan untuk 

bertanya. Selesai pengisian, peneliti 

mengambil kuesioner yang telah diisi 

responden, kemudian memeriksa 

kelengkapan data. Jika ada data yang 

kurang, dapat langsung dilengkapi, 

selanjutnya data yang terkumpul 

dianalisa 

 

5. Analisa Data 

       Setelah semua data dikumpulkan, 

ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh yaitu: 

a. Editing, tahap ini dilakukan untuk 

memeriksa data yang telah diperoleh, 

kelengkapan                   identitas dan 

memastikan tidak ada pertanyaan yang 

tidak dijawab. 

b.  Coding, pada tahap ini dilakukan 

pengkodean kuesioner. 

c.  Scoring, pada tahap ini ditentukan 

nilai tinggi dan nilai terendah setiap 

pernyataan ( menentukan kriteria 

pad tiap pernyataan ). 

d. Tabulating, pada tahap ini mengolah 

data dengan menggunakan teknik 

komputerisasi. 

Selanjutnya data akan ditampilkan dalam 

bentuk tabel distribusi frekwensi 

HASIL PENELITIAN  

 Data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa umur responden 

terbanyak pada usia diatas 45 tahun 

(45%), jenis kelamin terbanyak yaitu 

laki-laki (53%), status responden 

terbanyak sudah menikah (74%) dan 
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tingkat pendidikan responden terbanyak 

SMA (55%). Sebagian besar responden 

berlatar belakang suku batak sebanyak 

(56%). 

 Responden dengan pekerjaan 

terbanyak yaitu wiraswasta sebanyak 

(40%). Sebagian besar responden 

beragama Islam yaitu 62 responden 

(62%).  

Ada beberapa hubungan keluarga antara 

responden dengan penderita. Hubungan 

keluarga terbanyak yaitu hubungan  

keluarga sebagai saudara kandung 

sebanyak (30%). Pengeluaran untuk 

penderita perbulannya untuk biaya 

pengobatan bervariasi. Pengeluaran 

terbanyak yaitu Rp.300.000,- perbulan 

sebanyak ( 54%).  

Pada dukungan emosional, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 39,5% 

keluarga selalu memberikan dorongan 

kepada penderita untuk menjaga 

kesehatannya sendiri dan untuk tetap 

semangat dalam pengobatannya serta  

keluarga menasehati jika penderita susah 

untuk makan dan keluarga tidak 

membiarkan penderita makan dan 

minum apa saja yang disukainya. Pada 

dukungan pengharapan hasil penelitian 

menunjukkan 40,16% keluarga sering 

memberikan pujian pada penderita jika 

ada kemajuan kesehatan dan saat 

penderita turut serta terlibat dalam 

kegiatan di masyarakat dan keluarga 

merasa terharu saat penderita mau 

berinteraksi dengan teman-teman dekat 

dan keluarga, keluarga juga senantiasa 

mengawasi penderita dan keluarga tidak 

marah jika penderita tidak menghabiskan 

makanannya, keluarga dapat menerima 

penderita apa adanya. Pada dukungan 

informasi, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 40,16% keluarga selalu 

memberitahu penderita tentang 

pengobatannya dan memberitahu semua 

tentang kondisi penderita serta 

menginformasikan pada penderita apa 

saja yang didapat dari dokter. Pada 

dukungan instrumen, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 58,5% keluarga 

selalu mendampingi penderita dalam 

perawatan  dan keluarga tidak keberatan 

dalam menyediakan dana untuk 

pengobatan penderita, keluarga 

memberikan memberikan obat sesuai 

instruksi dokter dan membantu penderita 

saat membutuhkan. 

 Dari jawaban responden pada 

dukungan keluarga, kemudian dibedakan 

menjadi 3 kategori, yaitu kategori 

dukungan kurang, dukungan cukup dan 

dukungan baik. Distribusi frekuensi dan 

persentase dukungan keluarga dalam 

meningkatkan kemampuan sosialisasi 

penderita skizofrenia di Poliklinik 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini. 

 

Tabel. Distribusi frekuensi dan 

persentase dukungan 

keluarga dalam 

meningkatkan kemampuan 

sosialisasi penderita 

skizofrenia di Poliklinik 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara 

Medan (n=100) 

 

Kategori              Persentase   

                

Dukungan  baik         70      

        
Dukungan cukup          30    

               

Data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa dari 100 orang 

responden, mayoritas keluarga 

memberikan dukungan yang baik 

sebanyak (70%) dan sebanyak (30%) 

memberikan dukungan cukup. Dengan 

demikian dukungan keluarga pada 
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penderita skizofrenia di Rumah Sakit 

Jiwa Provsu Medan tinggi. 

 

PEMBAHASAN     
                                                                                                                                              

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas tingkat dukungan keluarga 

pada penderita skizofrenia adalah baik 

(70%). Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Prinda 

(2010), yang hasilnya menyatakan 

bahwa tingkat dukungan keluarga 

terhadap kemampuan sosialisasi 

penderita skizofrenia di Rumah Sakit 

Jiwa Menur Surabaya pada tingkat 

dukungan tinggi (63,33%). Demikian 

juga yang dilakukan oleh Munthe (2013) 

yang melakukan penelitian tentang 

hubungan dukungan keluarga klien 

halusinasi pendengaran dengan 

kepatuhan minum obat di Rumah Sakit 

Jiwa Provsu Medan, yang hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa 

keluarga mayoritas memberikan 

dukungan yang baik kepada penderita 

(52,7%). 

 Dukungan keluarga dalam 

kategori baik tersebut disebabkan  belum 

banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh 

keluarga yang membuat mereka masih 

mampu dan memiliki motivasi serta 

semangat untuk menangani dan merawat 

penderita. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa (54%)  responden  

menghabiskan biaya  untuk pengobatan 

penderita perbulannya  sebesar 

Rp.300.000, dan hal tersebut tidak 

terlalu menjadi beban bagi keluarga. 

Disamping itu hubungan sebagai saudara 

kandung juga mempengaruhi tingginya 

dukungan terhadap penderita (30%). 

Dalam studi dari Mathew dan Rosner   

(1988) dalam Friedman (1998) mereka 

menemukan bahwa kakak adik kandung 

membentuk suatu jaringan kerja dimana 

setiap kakak/adik kandung 

memperhitungkan tindakan-tindakan 

dari yang lain, anak yang sudah dewasa 

memberikan bantuan secara teratur, ada 

yang bertindak sebagai penyokong, 

dimana gaya partisipasi yang dilakukan 

oleh anak-anak yang sudah dewasa 

sangat beraneka macam, dengan jumlah 

kakak adik kandung dan konpensasi 

gender dari kakak adik,maka terdapat 

perbedaan yang penting menyangkut 

betapa ekstensifnya partisipasi kakak 

adik dalam memberikan perawatan. 

 Menurut Nurdiana dkk (2007) 

dalam penelitiannya menyebutukan 

bahwa dukungan keluarga yang tinggi 

dapat disebabkan oleh karena keluarga 

telah banyak memperoleh informasi 

mengenai penyakit Skizofrenia melalui 

media informasi (koran, televisi, radio) 

dan orang lain (teman, kerabat). 

 Selain itu, dari hasil penelitian 

sebanyak (30%) keluarga memberikan 

dukungan cukup. Menurut asumsi 

peneliti hal ini disebabkan keluarga 

terlalu sibuk dengan aktifitasnya dimana 

sebanyak (40%)  responden bekerja 

wiraswasta.  

 Menurut Wirawan (2004), bahwa 

dalam pemberian dukungan kepada 

seseorang yang sedang sakit, sosial 

ekonomi merupakan satu poin yang 

sangat penting dibutuhkan untuk 

membantu agar penyembuhan 

berlangsung lebih cepat dan baik. 

Menurut asumsi peneliti, apabila salah 

satu anggota keluarga menderita 

gangguan jiwa maka hal ini merupakan 

masalah yang harus dihadapi oleh 

keluarga, apabila keluarga memiliki 

sosial ekonomi yang cukup untuk 

membantu keluarganya yang sakit, maka 

akan membantu mengurangi bahkan 

akan menyelesaikan permasalahan yang 

ada. Dari hasil penelitian (10%) 

responden dengan pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga. Ini sangat jelas 
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menyebabkan kurangnya dukungan 

keluarga karena keluarga tidak 

mengupayakan mencari biaya demi 

kesembuhan penderita, kalaupun 

keluarga mengupayakan untuk mencari 

biaya pengobatan tetap tidak cukup 

karena penghasilan yang didapat 

keluarga digunakan untuk keperluan 

sehari-hari. 

 Menurut Gotlief (1983) dalam 

Friedman (2011) dukungan keluarga 

adalah proses hubungan antara keluarga 

dengan lingkungan sosialnya. Dukungan 

sosial keluarga adalah sebagai informasi 

verbal atau non verbal, saran, bantuan 

nyata atau tingkah laku yang diberikan 

oleh orang-orang yang akrab dengan 

subjek dalam lingkungan sosialnya atau 

yang berupa kehadiran dalam hal-hal 

yang dapat memberikan keuntungan 

emosional atau berpengaruh pada 

tingkah laku penerimanya. 

 Anggota keluarga sangat 

membutuhkan dukungan keluarganya 

karena hal ini akan individu tersebut 

merasa dihargai, anggota keluarga siap 

memberikan dukungan untuk 

menyediakan bantuan dan tujuan hidup 

yang ingin dicapai individu 

(Friedman,1998). Ada tiga dimensi 

interaksi dalam keluarga yaitu timbal 

balik(kebiasaan dan frekwensi hubungan 

timbal balik), nasehat atau umpan 

balik(kuantitas/kualitas komunikasi) dan 

keterlibatan emosional(meningkatkan 

instimasi dan kepercayaan) di dalam 

dukungan sosial. Dukungan keluarga 

adalah proses yang terjadi sepanjang 

hidup, dimana sumber dan jenis 

dukungan keluarga berpengaruh 

terhadap tahap lingkaran kehidupan 

keluarga. 

 Keluarga perlu memberikan 

dukungan (support) kepada penderita 

untuk meningkatkan motivasi dan 

tanggungjawab untuk melaksanakan 

perawatan secara mandiri. Keluarga 

perlu mempunyai sikap menerima 

pasien, memberikan respon positif 

kepada penderita, menghargai penderita 

sebagai anggota keluarga dan 

menumbuhkan sikap tanggungjawab 

pada penderita. Sikap permusuhan yang 

ditunjukkan oleh keluarga terhadap 

penderita akan berpengaruh terhadap 

kekambuhan penderita atas 

ketidakperduliannya keluarga dalam 

memberikan dukungan pada penderita. 

Selain dukungan keluarga, kemampuan 

sosial penderita skizofrenia dapat juga 

dipengaruhi oleh faktor usia.Menurut 

Wiramihardja(2005), kemampuan sosial 

penderita skizofrenia meningkat seiring 

usia yang disebabkan oleh penanganan 

yang membantu mereka lebih stabil atau 

karena keluarga mereka belajar 

mengenali simtom-simtom awal 

terjadinya kekambuhan.Selain faktor 

dukungan keluarga dan faktor usia, 

faktor lingkungan juga berperan dalam 

meningkatkan kemampuan sosial 

penderita skizofrenia pasca perawatan. 

Lingkungan sosial individu berperan 

dalam memulihkan dan memfasilitasi 

penderita skizofrenia pasca perawatan 

mencapai taraf keberfungsian yang baik 

untuk jangka panjang 

(Wiramihardja,2005). Sedangkan 

lingkungan keluarga berperan dalam 

merawat dan meningkatkan keyakinan 

penderita akan kesembuhan dirinya dari 

skizofrenia sehingga penderita 

mempunyai motivasi dalam proses 

penyembuhan dan rehabilitasi diri, 

karena suasana di dalam keluarga yang 

mendukung akan menciptakan perasaan 

positif dan berarti bagi penderita itu 

sendiri (Nurdiana dkk,2007). 

 Kemampuan sosialisasi pendeita 

skizofrenia pasca perawatan dapat juga 

dipengaruhi oleh kepatuhan minum obat 

dan kontrol ke rumah sakit. Kepatuhan 
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minum obat dan kontrol ke rumah sakit 

dapat mempengaruhi kemampuan sosial 

karena apabila penderita patuh minum 

obat dan rajin kontrol ke Rumah Sakit 

maka kemungkinan untuk sembuh 

menjadi lebih besar sehingga penderita 

dapat melaksanakan tugas dan peran-

peran sosialnya. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti juga 

menunjukkan bahwa rata-tara dari 

penderita pasca perawatan patuh minum 

dalam minum obat sehingga dalam 

rentang satu bulan keluar dari rumah 

sakit penderita tidak mengalami 

kambuh-kambuhan. 

 Penderita skizofrenia setelah 

pulang ke rumah umumnya mempunyai 

masalah yang sama yakni perlunya 

dukungan keluarga untuk 

mengembalikan disabilitasnya sehingga 

ia dapat berfungsi sosial dengan baik. 

Rata-rata dari mereka yang memiliki 

dukungan yang tinggi dapat hidup 

mandiri bahkan ada yang bekerja 

kembali walaupun pekerjaan mereka 

ringan namun dapat sedikit membantu 

perekonomian keluarga.  

                                                                                                                                               

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.Kesimpulan                                                                                                                             

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan mengenai dukungan 

keluarga dalam meningkatkan 

kemampuan sosialisasi penderita 

skizofrenia di  Poliklinik Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan Tahun 2014, dari data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa dari 100 

responden, mayoritas keluarga 

memberikan dukungan baik (70%) dan 

(30%) memberikan dukungan cukup.  

Dengan demikian dukungan keluarga 

pada penderita skizofrenia di Rumah 

Sakit Jiwa Provsu Medan tinggi. 

Dukungan keluarga yang tinggi dapat 

disebabkan karena keluarga telah banyak 

memperoleh informasi mengenai 

penyakit skizofrenia melalui media 

informasi  (koran, televisi, radio) dan 

orang lain (teman, kerabat dan tim 

kesehatan). 

 

2. Saran 

a. Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Medan 

 Diharapkan dapat 

mengembangkan program-program 

pasca perawatan seperti kegiatan-

kegiatan yang tujuannya mengembalikan 

kemampuan sosial pasien setelah 

perawatan serta sosialisasi kepada 

keluarga pasien untuk mengembangkan 

pengetahuan dan memperoleh informsi 

yang banyak mengenai penanganan dan 

perawatan pada pasien skizofrenia 

setelah perawatan di Rumah Sakit. 

 

b. Bagi Keluarga  

 Bagi keluarga pasien, pemberian 

dukungan keluarga tetap diupayakan 

semaksimal mungkin. Keluarga 

hendaknya selalu memberikan sikap 

yang hangat, penuh perhatian, jauh dari 

tindakan memusuhi dan tidak melarang 

penderita melakukan aktivitas sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan 

sosialnya. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti tentang kemampuan 

sosialisasi penderita skizofrenia setelah 

perawatan di Rumah Sakit disarankan 

untuk memperhatikan kondisi penderita 

sebelum dan sesudah ia sakit. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui apakah 

kemampuan sosial subyek tersebut 

terganggu sebelum atau sesudah ia 

menderita Skizofrenia. Kriteria tersebut 

perlu diperhatikan karena apabila 

kemampuan sosialnya memang sudah 

terganggu sebelum ia sakit, tentunya 

sesudah ia sakit akan semakin 
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memburuk dan susah untuk 

mengembalikannya. 

Perlu ada uji validitas dan 

reabilitas terhadap instrumen agar 

instrumen tersebut dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data yang baik. 
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HUBUNGAN KEPEMIMPINAN EFEKTIF KEPALA RUANGAN 

DENGAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DALAM PELAKSANAAN 

DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP 

RUMAH SAKIT LARAS TAHUN 2014 
 

Bonar Benny Siahaan 

 

Abstrak 

Kinerja perawat  adalah  aktivitas   perawat   dalam   mengimplementasikan 

sebaik–baiknya suatu wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka 

pencapaian tujuan tugas pokok profesi dan terwujudnya tujuan dan sasaran unit  

organisasi. Kepemimpinan  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap 

kinerja karyawan.  Kepemimpinan  yang  baik  maka  akan berdampak  pada  

kinerja karyawan  yang  tinggi. Penel i t i an  in i  be r tu juan  untuk  

mengetahui  hubungan  kepemimpinan  efektif kepala  ruang dengan kinerja  

perawat  pelaksana  dalam Pelaksanaan Dokumentasi  Asuhan 

Keperawatan  di  ruang  rawat  inap  Rumah  Sakit  Laras. Desain penelitian 

yang digunakan adalah analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Sampling,yaitu perawat 

sebanyak 45 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa mayoritas 

kepemimpinan kepala ruangan efektif yaitu sebanyak 53,3% dan kinerja perawat 

pelaksana mayoritas memiliki kinerja yang kurang baik yaitu 51,1%. Hasil uji 

menggunakan statistic Spearmen didapatkan nilai probablilitas 0,001 < 0,05 

artinya antara kepemimpinan efektif kepala ruangan memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kinerja perawat pelaksana di ruang  rawat  inap  Rumah  Sakit  

Laras Pematangsiantar. Diharapkan kepala ruangan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta komunikasi melalui pendidikan dan pelatihan 

tentang kepemimpinan serta mengaplikasikannya dan juga perawat pelaksana 

dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengikuti arahan pimpinan dan selalu 

melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tetap 

yang berlaku serta melakukan pelaksanaan proses keperawatan yang baik kepada 

pasien 

 

Kata kunci : Kepemimpinan efektif, Kinerja, Perawat 
 

 

PENDAHULUAN 

  Perawat merupakan “The 

Caring Profession” mempunyai 

kedudukan penting dalam  

menghasilkan  kualitas  pelayanan  

kesehatan  di  rumah sakit,  karena 

pelayanan  yang  unik  dilaksanakan  

selama  24  jam dan  

berkesinambungan merupakan 

kelebihan tersendiri dibanding 

pelayanan lainnya. Oleh  karena itu, 

rumah sakit haruslah memiliki 

perawat yang berkinerja baik yang 

akan menunjang kinerja rumah sakit 

sehingga dapat tercapai kepuasan 

pelanggan atau pasien (Arofiati dan 

Wahyuni, 2011). 

 Kinerja perawat  adalah  

aktivitas   perawat   dalam   

mengimplementasikan sebaik–



18 
 

baiknya suatu wewenang, tugas dan 

tanggung jawabnya dalam rangka 

pencapaian tujuan tugas pokok 

profesi dan terwujudnya tujuan dan 

sasaran unit  organisasi.  Kinerja  

perawat  sebenarnya  sama  dengan  

prestasi  kerja diperusahaan.  

Perawat ingin diukur kinerjanya 

berdasarkan standar obyektif yang  

terbuka  dan  dapat  

dikomunikasikan.  Jika  perawat  

diperhatikan  dan dihargai  sampai  

penghargaan  superior,  mereka  

akan  lebih  terpacu  untuk mencapai 

prestasi pada tingkat lebih tinggi 

(Faizin dan Winarsih, 2008). 

 Rendahnya kinerja perawat 

terlihat dimana ia selalu bertanya 

kepada dokter mengenai tindakan 

keperawatan padahal semestinya ia 

memiliki kesempatan untuk  dapat 

merubah dan mengambil keputusan 

sendiri dalam hal asuhan 

keperawatannya  sesuai  kebutuhan  

pasien  berdasarkan  standar  

operasional pekerjaannya yang juga  

merupakan batasan otonomi 

seorang perawat yaitu standar  

pengkajian,  standar   diagnosa  

keperawatan,  standar  perencanaan, 

standar pelaksanaan, dan standar 

evaluasi (Lumbanraja dan Nizma, 

2010). 

 Peningkatan pelayanan 

keperawatan dapat diupayakan 

dengan meningkatkan kinerja  

perawat yaitu dengan peningkatan 

pengetahuan melalui pendidikan 

keperawatan berkelanjutan dan 

peningkatan keterampilan 

keperawatan sangat mutlak 

diperlukan. Penataan lingkungan 

kerja yang kondusif perlu diciptakan 

agar perawat dapat bekerja  secara 

efektif dan efisien. Menciptakan 

suasana kerja   yang  dapat   

mendorong   perawat   untuk  

melakukan   yang  terbaik, 

diperlukan   seorang   pemimpin. 

Pemimpin   tersebut  harus  

mempunyai kemampuan  untuk  

memahami  bahwa  seseorang  

memiliki  motivasi  yang berbeda–

beda (Sugijati, 2008). 

Kepemimpinan  berpengaruh  

signifikan  dan  positif  terhadap kinerja 

karyawan.  Kepemimpinan  yang  

baik  maka  akan berdampak  pada  

kinerja karyawan  yang  tinggi.  

Kepemimpinan  merupakan  

kemampuan  memberi inspirasi 

kepada orang lain untuk bekerja 

sama sebagai suatu kelompok agar 

dapat  mencapai  suatu  tujuan  

umum  (Suarli  dan  Bahtiar,  2009).   

 Hasil  wawancara penulis  

dengan  10  perawat   pelaksana 

mengenai kepemimpinan kepala 

ruang     belum menunjukkan dimensi-

dimensi kepemimpinan  efektif  

seperti  belum  memotivasi  

perawat  dan jarang  menstimulasi  

intelektual para perawat dalam  

melaksanakan  asuhan keperawatan  

untuk meningkatkan kinerja 

perawat. Sementara penyebabnya 

adalah ketidakpuasan pasien yang 

salah satunya adalah kinerja perawat 

yang kurang memuaskan. Kinerja 

perawat yang kurang memuaskan 

salah satunya dipengaruhi oleh 

kepemimpinan kepala ruang. 

 Fenomena di atas 

menunjukkan bahwa kinerja perawat 

pelaksana masih perlu ditingkatkan  

secara  maksimal  dalam  

memberikan  pelayanan  

keperawatan, karena    kinerja   

merupakan   bagian   penting   yang   

mempengaruhi   mutu pelayanan   

keperawatan.  Sementara  itu  

kemampuan  pemimpin  memiliki 
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keterbatasan menerapkan 

kepemimpinan efektif dalam 

memimpin stafnya untuk dapat  

melakukan pekerjaan sesuai dengan 

tugasnya masing– masing.  Untuk  

itu  peneliti   tertarik  melakukan  

penelitian  dengan  judul 

“Hubungan  Kepemimpinan   Efektif 

Kepala  Ruangan Dengan Kinerja 

Perawat Pelaksana   dalam 

Pelaksanaan Dokumentasi  

Asuhan Keperawatan Di Ruang 

Rawat Inap Rumah Sakit Laras 

Pematangsiantar”. 

 

Permasalahan 

Berdasarkan data dan 

fenomena di atas, penulis 

merumuskan masalah yaitu adakah   

hubungan  antara  kepemimpinan  

efektif kepala  ruang dengan kinerja 

perawat pelaksana dalam 

Pelaksanaan Dokumentasi  

Asuhan Keperawatan di ruang 

rawat inap RS Laras 

Pematangsiantar. 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui  hubungan 

kepemimpinan  efektif kepala  

ruang dengan kinerja  perawat  

pelaksana  dalam   

Pelaksanaan Dokumentasi  

Asuhan Keperawatan di  ruang  

rawat  inap  Rumah  Sakit  Laras 

Pematangsiantar. 

 

METODE PENELITIAN 

 Desain penelitian yang digunakan 

adalah analitik korelasi dengan 

pendekatan cross sectional.  

Penelitian dilaksanakan Di Rumah 

Sakit Laras Pematangsiantar Tahun 

2014. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perawat pelaksana 

yang berdinas di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Laras Pematangsiantar 

sebanyak 45 orang. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Total Sampling 

 Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis bivariat. 

Analisis bivariat dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik chi square. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

1. Karakteristik Responden  

Pada Tabel 1 dapat diketahui 

bahwa berdasarkan umur mayoritas 

umur perawat  20 – 40 tahun yaitu 

sebanyak 42 orang (93,3%). 

Berdasarkan jenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 34 orang (75,6%). 

Berdasarkan pendidikan mayoritas 

SPK yaitu sebanyak 24 orang 

(53,3%). Berdasarkan lama kerja 

mayoritas perawat mempunyai lama 

kerja 1 - 10 tahun yaitu sebanyak 40 

orang (69%).  

  Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Karakteristik  Perawat 

Pelaksana  

Karakteristik 

Responden 

f % 

Umur  

20 - 40 Tahun 

41 - 50 Tahun 

 

42 

3 

 

93,3 

6,7 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

11 

34 

 

24,4 

75,6 

Pendidikan 

SPK 

D3  

Sarjana 

 

24 

21 

0 

 

53,3 

46,7 

0 

Lama kerja 

1 - 10 Tahun 

11 - 20 Tahun 

 

40 

5 

 

69 

8,6 

Total 45 100 

2. Kepemimpinan efektif kepala 

ruang 

Pada tabel 2 diketahui bahwa 

kepemimpinan kepala ruangan yang 
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efektif sebanyak 24 orang (53,3%) 

dan kepemimpinan kepala ruangan 

tidak efektif yaitu sebanyak 21 orang 

(46,7%). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 

Kepemimpinan Efektif 

Kepala Ruang 

Kepemimpinan 

Efektif 

f % 

Efektif 

Tidak efektif 

24 

21 

53,3 

46,7 

Total 45 100 

 

Riyadi ( 2011) 

mengemukakan bahwa seorang 

pemimpin harus mengembangkan 

suatu sikap dalam memimpin 

bawahannya. Suatu  sikap  

kepemimpinan dapat  dirumuskan 

sebagai  suatu pola perilaku yang 

dibentuk untuk  diselaraskan dengan 

kepentingan–kepentingan organisasi 

dan karyawan untuk dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Gibson, Ivancevich, & 

Donelly (1996) menyatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan suatu 

upaya menggunakan pengaruh secara 

sukarela untuk memotivasi orang 

melalui komunikasi guna mencapai 

tujuan tertentu. 

 

 

3. Kinerja Perawat Pelaksana 

Pada Tabel 3 diketahui bahwa 

kinerja perawat pelaksana yang baik 

sebanyak 22 orang (48,9%) dan 

kinerja perawat pelaksana kurang 

baik yaitu sebanyak 23 orang 

(51,1%).  

 

 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi 

Kinerja Perawat Kepala 

Ruang 

Kinerja Perawat 

Pelaksana 

f % 

Baik 

Kurang baik 

22 

23 

48,9 

51,1 

Total 45 100 

 

Menurut Mangkunegoro 

(2002) kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja  secara  kualitas dan 

kuantitas  yang dicapai  oleh seorang 

pegawai dalam  melaksanakan  

tugasnya  sesuai dengan tanggung 

jawabnya  yang diberikan kepadanya. 

Kinerja perawat pelaksana sangat 

mempengaruhi kepuasan pengguna 

jasa, sebaiknya perawat pelaksana 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan 

pemimpin kepadanya, adapaun tugas 

tersebut dengan mengisi format 

asuhan keperawatan dengan benar 

dan mengaplikasikannya kepada 

pasien. 

 

Analisis Bivariat 

 

Hubungan Kepemimpinan  Efektif 

Kepala  Ruang dengan Kinerja  

Perawat  Pelaksana  
Berdasarkan tabel 5.4. 

diketahui bahwa dari 24 orang 

(53,3%) kepemimpinan efektif, 

kinerja yang baik sebanyak 17 orang 

(37,8%) dan kinerja yang kurang baik 

sebanyak 7 orang (15,5%), sedangkan 

dari 21 orang (46,7%) kepemimpinan 

tidak efektif, kinerja yang baik 

sebanyak 5 orang (11,1%), dan 

kinerja yang kurang baik sebanyak 16 

orang (35,6%).  
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Tabel 4. Hubungan Kepemimpinan  

Efektif Kepala  Ruang 

dengan Kinerja  Perawat  

Pelaksana   

Kepemim

pinan 

Kinerja 

Perawat 

Total 

P-

Val

ue 
Baik 

Kura

ng 

Baik 

f % f % f % 

Efektif 1

7 

37

,8 

7 15

,5 

2

4 

53

,3 

46

,7 

0,0

04 Tidak 

efektif 

5 11

,1 

1

6 

35

,6 

2

1 

Total 
2

2 

48

,9 

2

3 

51

,1 

4

5 

10

0 
 

 

Hasil uji statistik didapatkan 

bahwa nilai p-value (<0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kepemimpinan efektif kepala 

ruangan dengan kinerja perawat 

pelaksana. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima dan 

hubungannya signifikan. Semakin 

tinggi kepemimpinan efektif kepala 

ruangan maka semakin tinggi kinerja 

perawat pelaksana ataupun 

sebaliknya, semakin rendah  

kepemimpinan efektif kepala ruangan 

maka semakin rendah kinerja perawat 

pelaksana di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Laras Pematangsiantar. 

Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Suarli dan Bahtiar (2009), 

Kepemimpinan  berpengaruh  

signifikan  dan  positif     terhadap  

kinerja karyawan.  Kepemimpinan  

yang  baik  maka  akan berdampak  

pada  kinerja karyawan yang  tinggi.  

Kepemimpinan  merupakan  

kemampuan  memberi inspirasi 

kepada orang lain untuk bekerja 

sama sebagai suatu kelompok agar 

dapat  mencapai  suatu  tujuan  

umum.  

Menurut Harahap (2012) 

mengatakan di RSUD Kota 

Padangsidimpuan yang menunjukkan 

bahwa variabel kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja perawat 

pelaksana. Sementara itu menurut 

penelitian Hakim (2008) 

menunjukkan bahwa kepemimpinan 

mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja artinya semakin baik 

kepemimpinan maka kinerja pegawai 

juga semakin baik. Penelitian yang 

dilakukan oleh Utami (2006) tentang 

pengaruh antara kepemimpinan dan 

kompensasi dengan kinerja pegawai 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Departemen Hukum hasil yang positif 

antara kepemimpinan dengan kinerja.  

Simanjuntak (2005) 

menyatakan bahwa kinerja setiap 

orang sangat bergantung pada 

kemampuan manajerial atau pimpinan 

baik dengan membangun sistem kerja 

dan hubungan industrial yang 

harmonis, maupun dengan 

mengembangkan kompetensi pekerja, 

serta dengan menumbuhkan motivasi 

dan memobilisasi seluruh karyawan 

untuk bekerja secara optimal. 

Menurut Thoha (2006), 

efektifitas kepemimpinan seseorang 

adalah tergantung pada interaksi 

antara kepribadian pemimpin dan 

situasi. Berdasarkan teori 

kepemimpinan, perilaku  

kepemimpinan berbeda-beda dari 

suatu situasi ke situasi lain. Oleh 

sebab itu seorang pemimpin harus 

mampu melakukan diagnosa dengan 

sebaik-baiknya terhadap situasi. 

Seorang pemimpin yang baik harus 

mampu membawakan perilakunya 

sesuai dengan situasi, mampu 

memperlakukan bawahan sesuai 

dengan kebutuhan dan motif yang 

berbeda-beda.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan 

pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan kepala 

ruangan di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Laras lebih 

banyak yang efektif. 

b. Kinerja perawat pelaksana di 

Ruang Rawat Inap Rumah 

Sakit Laras lebih banyak 

kurang baik. 

c. Ada hubungan yang 

signifikan antara 

kepemimpinan efektif kepala 

ruangan dengan kinerja 

perawat pelaksana di Ruang 

Rawat Inap. 

2. Saran 

a. Diharapkan bagi manajemen 

Rumah Sakit khususnya bagi 

pengelola keperawatan agar lebih 

serius dalam meningkatkan 

kinerja perawat yaitu dengan 

memberikan pendidikan dan 

pelatihan kepada kepala ruangan 

dan perawat serta membuat 

peraturan yang ketat untuk 

memperbaiki sistem kompensasi 

yang ada diantaranya dengan 

menerapkan sistem penghargaan 

kepada semua pegawai sehingga 

mereka akan selalu termotivasi 

bekerja yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja mereka.  

b. Diharapkan kepala ruangan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta komunikasi 

melalui pendidikan dan pelatihan 

tentang kepemimpinan serta 

mengaplikasikannya kepada 

perawat pelaksana dan selalu 

melakukan komunikasi yang 

efektif dalam menyampaikan 

tujuan serta tindakan keperawatan 

dan diharapkan kepala ruang 

secara intensif melakukan 

pengawasan terhadap kinerja 

perawat pelaksana khususnya 

dalam pelaksanaan proses 

keperawatan di ruang rawat inap. 

c. Diharapkan perawat pelaksana 

dapat meningkatkan kinerjanya 

dengan mengikuti arahan pimpinan 

dan selalu melakukan tindakan 

keperawatan sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur tetap yang 

berlaku serta melakukan 

pelaksanaan proses keperawatan 

yang baik kepada pasien meliputi : 

Pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan ,implementasi dan 

evaluasi di ruang rawat inap. 

d. Diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat meneliti lebih dalam lagi 

tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepemimpinan 

efektif. 
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HUBUNGAN PERAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN 

MINUM OBAT PASIEN HALUSINASI PENDENGARAN DI UNIT 

 RAWAT JALAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  PROVINSI  

SUMATERA UTARA MEDANTAHUN 2014 

 

Dewi Keumala Sari 

 

Abstrak 

 

Halusinasi merupakan gangguan penyerapan atau persepsi panca indera tanpa 

adanya rangsangan dari luar yang dapat terjadi pada sistem penginderaan dimana 

terjadi pada saat kesadaran individu itu penuh dan baik. Alasan yang mendasari 

pasien halusinasi pendengaran menghentikan pengobatan diluar pengawasan 

medis karena kejenuhan pasien halusinasi pendengaran minum obat setiap hari, 

menyebabkan tingkat kepatuhan pasien untuk minum obat menjadi menurun. 

Peran keluarga sangat penting untuk selalu memonitor pasien dalam 

mengkonsumsi obat secara teratur dan rutin setiap hari, sehingga pasien patuh 

dalam mengkonsumsi obatnya. Ketidakpatuhan terhadap minum obat merupakan 

masalah utama dalam pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan peran keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien halusinasi 

pendengaran dengan menggunakan Uji korelasi spearman rho. Dengan desain 

korelasi, dan jumlah sampel 55 orang. Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner untuk mengukur peran keluarga dengan kepatuhan minum obat pada 

pasien halusinasi pendengaran. Analisa statistik dengan menggunakan Uji 

korelasi spearman rho dengan derajat kebebasan ( α ) = 0,05 diperoleh nilai ρ = 

0,001, dimana nilai  <  = 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan peran 

keluarga tingkat kepatuhan minum obat pada pasien halusinasi pendengaran di 

Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan. Dan 

nilai ρ = 0,824 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara 

peran keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien halusinasi 

pendengaran di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan. Disarankan peneliti berikutnya untuk meneliti faktor – faktor lain 

yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien halusinasi pendengaran. 

 

Kata Kunci : Peran Keluarga, Halusinasi Pendengaran, Kepatuhan Minum 

Obat 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Halusinasi merupakan 

gangguan penyerapan atau persepsi 

panca indera tanpa adanya 

rangsangan dari luar yang dapat 

terjadi pada sistem penginderaan 

dimana terjadi pada saat kesadaran 

individu itu penuh dan baik. 

Maksudnya rangsangan tersebut 

terjadi pada saat klien dapat 

menerima rangsangan dari luar dan 

dari dalam diri individu. Dengan kata 

lain klien berespon terhadap 

rangsangan yang tidak nyata, yang 

hanya dirasakan oleh klien dan tidak 

dapat dibuktikan (Maramis, 2005). 
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Halusinasi pendengaran 

adalah mendengar suara atau bunyi 

yang berkisar dari suara sederhana 

sampai suara yang berbicara 

mengenai klien sehingga klien 

berespon terhadap suara atau bunyi 

tersebut (Stuart, 2007). 

Halusinasi pendengaran 

terjadi karena munculnya perasaan 

panik, menarik diri, stress berat yang 

mengancam ego yang lemah sebagai 

ketentuan orang lain dan sebagai 

suatu keadaan yang negatif atau 

mengancam (Towsend, 2006). 

Diperkirakan lebih dari 90% 

pasien mengalami halusinasi. 

Halusinasi adalah terganggunya 

persepsi sensori seseorang, dimana 

tidak terdapat stimulus. Tipe 

halusinasi yang paling sering adalah 

halusinasi pendengaran, penglihatan, 

penciuman, dan pengecapan. 

Meskipun bentuk halusinasinya 

bervariasi tetapi sebagian besar 

pasien gangguan jiwa dirumah sakit 

jiwa mengalami halusinasi 

pendengaran. Suara dapat berasal 

dari individu atau dari luar dirinya ( 

Yosep, 2011). 

Prevalensi halusinasi 

pendengaran di Amerika Serikat 

diperkirakan sebanyak 0,7% dari 

populasi di dunia menderita 

halusinasi pendengaran. Tingginya 

angka kejadian penderita gangguan 

jiwa khususnya halusinasi 

pendengaran secara globalisasi tidak 

terlepas juga dengan Indonesia, 

dimana insidensi halusinasi 

pendengaran di Indonesia juga 

tinggi, hal ini dibuktikan dengan 

jumlah penderita halusinasi di 

berbagai rumah sakit jiwa di 

Indonesia, misalnya di Rumah Sakit 

Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang 

mencapai 34,78% menderita 

halusinasi pendengaran dari total 

pasien, Rumah Sakit Jiwa Soeharto 

Grogol mencapai 42,57% menderita 

halusinasi pendengaran dari 2040 

pasien, sementara itu di Rumah Sakit 

Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor 

mencapai 46,24% pasien halusinasi 

pendengaran (Davison, 2006).  

Halusinasi pendengaran 

merupakan gangguan jiwa bersifat 

menahun yang memerlukan waktu 

cukup lama untuk proses 

penyembuhan, terapi pada halusinasi 

pendengaran bertujuan untuk 

menurunkan angka kekambuhan. 

(Hawari, 2006). Terapi pada 

halusinasi pendengaran meliputi 

terapi psikofarmaka (anti psikotik), 

psikoterapi, terapi psikososial dan 

terapi psikoreligius. Banyak jenis 

obat psikofarmaka yang digunakan 

untuk menyembuhkan halusinasi 

pendengaran, tetapi sampai saat ini 

belum ditemukan obat ideal, masing-

masing jenis obat psikofarmaka ada 

kelebihan dan ada kekurangan serta 

ada efek sampingnya (Kesuma, 

2007). 

Menurut Bustito (2008), 

alasan yang mendasari pasien 

halusinasi pendengaran 

menghentikan pengobatan diluar 

pengawasan medis karena kejenuhan 

pasien halusinasi pendengaran 

minum obat setiap hari, 

menyebabkan tingkat kepatuhan 

pasien untuk minum obat menjadi 

menurun. Pasien halusinasi 

pendengaran yang menghentikan 

terapi dengan berbagai alasan seperti 

adanya efek samping obat, gangguan 

pikiran dan anggapan bahwa terapi 

adalah sesuatu yang percuma 

(Hawari, 2006).  

Hasil penelitian Wardani 

(2009), menguraikan efek samping 
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obat terhadap fisik, seksualitas, 

aktivitas, dan tingkat konsentrasi 

menjadi alasan pasien tidak patuh, 

bahkan sampai menghentikan minum 

obat. Tidak kuat berdiri lama, mual, 

kaku, dan badan tidak enak adalah 

ungkapan – ungkapan yang 

menggambarkan efek samping obat 

terhadap fisik. 

Studi pendahuluan di RSJD 

Dr.AGH Semarang  yang dilakukan 

oleh Kandar pada bulan Oktober 

2011 mengenai penyebab 

kekambuhan pasien halusinasi 

dirawat jalan menunjukkan adanya 

peningkatan angka kekambuhan 

pasien halusinasi karena 

ketidakpatuhan minum obat. Pada 

tahun 2011 ada 63 pasien halusinasi 

yang rawat jalan kurang dari 1 bulan 

dan ada 121 pasien yang dirawat 

jalan lebih dari 1 bulan setelah 

mendapat perawatan dirumah sakit. 

Alas an yang mendasari 184 pasien 

rawat jalan adalah sebagai berikut, 

24 persen responden beranggapan 

setelah minum obat tidak dapat 

beraktivitas, 7 persen responden 

merasa tidak tahu tentang obatnya, 

57 persen responden merasa sudah 

sembuh, 8 persen responden takut 

ketergantungan dengan obat dan 4 

persen responden mengaku kurang 

memiliki dukungan dari keluarga dan 

orang sekitarnya. 

Peran keluarga sangat penting 

untuk selalu memonitor pasien dalam 

mengkonsumsi obat secara teratur 

dan rutin setiap hari, sehingga pasien 

patuh dalam mengkonsumsi obatnya. 

Ketidakpatuhan terhadap minum 

obat merupakan masalah utama 

dalam pengobatan. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi 

ketidakpatuhan dalam minum obat 

yaitu pasien tidak mengerti tentang 

tujuan pengobatan, tidak mengerti 

tentang pentingnya mengikuti aturan 

pengobatan yang ditetapkan 

sehubungan dengan prognosisnya, 

kurangnya pengetahuan keluarga 

tentang pengobatan/manfaat obat 

bagi pasien, mahalnya harga obat, 

dan kurangnya perhatian serta 

kepedulian keluarga yang mungkin 

bertanggung jawab atas pembelian 

atau pemberian obat itu kepada 

pasien. Pasien yang tidak patuh 

biasanya mengalami depresi, ansietas 

dengan kesehatannya, memiliki ego 

lemah dan pusat perhatiannya pada 

diri sendiri ( Friedman, 2004). 

Menurut data yang diperoleh 

dari Medical Record Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan bahwa jumlah pasien 

halusinasi pendengaran yang dirawat 

jalan pada tahun 2011 adalah 

sebanyak 5.443 orang,  sedangkan 

pada tahun 2012 jumlah pasien 

halusinasi pendengaran yang rawat 

jalan sebanyak 6.248 orang, dari data 

diatas dapat dilihat bahwa pasien 

halusinasi pendengaran terus 

meningkat (Laporan Medical Record 

RSJD, 2013). 

Pada survey awal yang 

dilakukan peneliti di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan pada bulan Oktober 

2013, melalui wawancara yang berisi 

tiga pertanyaan kepada 5 orang 

keluarga pasien rawat jalan ditemui 

bahwa pasien tidak patuh minum 

obat disebabkan oleh 46 persen 

mengatakan pasien tidak mau minum  

obat karena merasa tidak bisa bekerja 

bila selalu minum obat, 24 persen 

mengatakan pasien tidak mau minum 

obat karena takut ketergantungan 

dengan obat dan 30 persen 

mengatakan karena merasa sudah 
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sembuh. Alasan pasien tidak 

mematuhi program pengobatan 

tersebut sesuai dengan penjelasan 

Hawari (2006) bahwa ada kesalahan 

persepsi dari pasien terhadap obat 

yang diminum, seperti dapat 

menimbulkan ketergantungan dan 

kelemahan saraf. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Peran Keluarga Dengan 

Tingkat Kepatuhan Minum Obat 

Pasien Halusinasi Pendengaran di 

Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan Tahun 2014”  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, 

penulis ingin mengetahui Apakah 

Ada Hubungan Peran Keluarga 

Dengan Tingkat Kepatuhan Minum 

Obat Pasien Halusinasi Pendengaran 

Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan Tahun 2014.  

 

3. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan umum dalam 

penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan peran keluarga dengan 

tingkat kepatuhan minum obat pasien 

halusinasi pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan Tahun 2014. 

Tujuan Khusus  

1. Mengetahui peran keluarga 

tentang pengobatan pasien 

halusinasi pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara  

Medan Tahun 2014. 

2. Mengetahui kepatuhan pasien 

halusinasi pendengaran dalam 

minum obat di Unit Rawat Jalan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara  Medan 

Tahun 2014. 

3. Mengetahui hubungan peran 

keluarga dengan tingkat 

kepatuhan minum obat pasien 

halusinasi pendengaran di unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan Tahun 2014 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan 

penelitian korelasi yang merupakan 

penelitian atau penelaahan hubungan 

antara dua variabel pada situasi atau 

sekelompok subjek (Notoadmodjo, 

2010). Penelitian ini merupakan 

penelitian korelasi yaitu mengetahui 

hubungan peran keluarga dengan 

tingkat kepatuhan minum obat pasien 

halusinasi pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan.  

 

2. Populasi, Sampel dan Teknik 

Sampling 

Populasi pada penelitian ini 

adalah keluarga pasien halusinasi 

pendengaran yang menjalani rawat 

jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Medan 

selama 2 bulan yaitu bulan Januari – 

Februari 2014 sebanyak 546 orang. ( 

Laporan Rekam Medik RSJ, 2014) 

Menurut Arikunto (2006), 

sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti dimana jika 

populasi lebih besar dari 100 maka 

besar sampel yang diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. Pada 

penelitian ini besar sampel yang 
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diambil 10%  dari populasi sehingga 

banyak sampel adalah 55 orang 

Teknik sampling dalam 

penelitian ini adalah accidental 

sampling dimana yang menjadi 

responden adalah yang kebetulan ada 

atau tersedia (Notoadmodjo, 2010). 

Jadi, sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh keluarga pasien yang 

kebetulan ada atau tersedia di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan.  

Kriteria sampel yang 

digunakan peneliti dalam 

menentukan sampel pada penelitian 

ini adalah kriteria inklusi, yaitu 

karakteristik calon sampel yang 

layak diambil untuk penelitian yaitu : 

1. Keluarga inti (Nuclear 

family) yang terdiri dari ayah, 

ibu, kakak, abang dan adik, 

2. Tinggal serumah dengan 

pasien, 

3. Usia 20-50 tahun.  

4. Seluruh keluarga pasien 

halusinasi pendengaran 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Unit Rawat Jalan  Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan dengan pertimbangan belum 

pernah dilakukan penelitian 

hubungan peran keluarga dengan 

tingkat kepatuhan minum obat pasien 

halusinasi pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan. Selain itu, pada lokasi ini 

tersedia sampel yang memadai dan 

lokasinya mudah dijangkau oleh 

peneliti.  

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden  
Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa distribusi frekuensi 

keluarga pasien halusinasi 

pendengaran berdasarkan jenis 

kelamin  mayoritas responden 

berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 28 orang (50,9 %). Rata – 

rata umur responden adalah antara 36 

– 45 tahun (usia produktif) sebanyak 

24 orang (43,6%). Mayoritas 

pekerjaan responden adalah 

wiraswasta sebanyak 27 orang 

(49,1%) dengan tingkat pendidikan 

adalah SLTA sebanyak 41 orang 

(74,5%). Adapun pengeluaran 

keluarga untuk pasien dalam waktu 1 

bulan rata-rata > Rp 500.000 

sebanyak 18 orang (32,7%), 

hubungan dengan pasien adalah ibu 

sebanyak 11 orang (20,0%) dan lama 

pasien mengalami sakit > 1 tahun 

sebanyak 51 orang (92,7%) yaitu 

antara 1 – 12 tahun. Hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1.  Distribusi frekuensi dan 

persentase karakteristik 

responden berdasarkan jenis 

kelamin, umur, pekerjaan 

keluarga, tingkat pendidikan, 

pengeluaran pasien dalam 1 bulan, 

hubungan dengan pasien, lama 

pasien sakit (n=55) 

Karakteristik 

Responden 
Frekuensi % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 27 49,1 

Perempuan 28 50,9 

Umur Keluarga   

26 - 35 tahun 14 25,5 

36 – 45 

tahun 

24 43,6 

46 – 55 14 25,5 
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tahun 

56 – 65 

tahun 

3 5,4 

Pekerjaan   

PNS 13 23,6 

Petani 6 10,9 

Wiraswasta 27 49,1 

Karyawan 

Swasta 

9 16,4 

Tingkat 

pendidikan 

  

SLTP 6 10,9 

SLTA 41 74,5 

Sarjana 8 14,6 

Pengeluaran untuk pasien 1 bulan 

> Rp. 

500.000 

18 32,7 

Rp. 250.000 

– Rp. 

500.000 

13 14,8 

Rp. 100.000 

– Rp. 

250.000 

6 10.9 

Rp. 50.000 – 

Rp. 100.000 

2 3,6 

Hubungan dengan pasien 

Ibu 11 20,0 

Ayah 6 10.9 

Kakak 9 16,4 

Abang 6 10,9 

Adik 9 16,4 

Istri 2 3,6 

Suami 2 3,6 

Lain-lain 

(Paman/Bibi) 

10 18,2 

Lama pasien 

mengalami 

sakit 

  

< 1 tahun 4 7,3 

> 1 tahun 51 92,7 

 

2. Peran Keluarga  
Berdasarkan hasil yang 

diperoleh diketahui bahwa peran 

keluarga mengenai pasien halusinasi 

pendengaran di Unit Rawat Jalan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Medan sebanyak 13 

orang (23,6%) memiliki peran yang 

baik, sebanyak 35 orang (63,6%) 

memiliki peran yang cukup dan  

sebanyak 7 orang (12,7%) memiliki 

peran keluarga kurang. Hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel 

5.2. 

 

Tabel 5.2. Gambaran Peran 

Keluarga Terhadap 

Pasien Halusinasi 

Pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah 

Sakit Jiwa daerah 

Provinsi Sumatera 

Utara Medan (n = 

55) 

Peran 

Keluarga 
Frekuensi % 

Baik 13 23,6 

Cukup 35 63,6 

Kurang 7 12,7 

 

3. Tingkat Kepatuhan Pasien 

Dalam Minum Obat.  
Berdasarkan hasil yang 

diperoleh bahwa kepatuhan pasien 

dalam minum obat sebanyak 39 

orang (70,9%) responden 

mengatakan bahwa pasien patuh 

dalam minum obat, dan sebanyak 16 

orang (29,1%) responden yang tidak 

patuh dalam menjalankan 

pengobatan. Hasil penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 5.3. 
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Tabel 5.3. Gambaran Tingkat 

Kepatuhan Minum 

Obat Pasien 

Halusinasi 

Pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah 

Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera 

Utara Medan (n = 55) 

Tingkat 

Kepatuhan 

Minum Obat 

Frekuensi % 

Patuh 39 70,9 

Tidak patuh 16 29,1 

 

 

4. Analisa hubungan Peran 

Keluarga Dengan Tingkat 

Kepatuhan Minum Obat 

Pasien Halusinasi 

Pendengaran di Unit Rawat 

Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan  

Analisa statistik secara 

komputerisasi untuk 

mengidentifikasi hubungan peran 

keluarga dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pasien halusinasi 

pendengaran di Unit Rawat Jalan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Medan maka didapat 

nilai korelasi spearman (P) sebesar 

0.824. Ini menunjukkan bahwa arah 

korelasi positif searah dengan 

kekuatan korelasi yang tinggi, hal ini 

menggambarkan bahwa semakin 

tinggi peran keluarga maka semakin 

tinggi tingkat kepatuhan pasien 

minum obat.  

Dari hasil analisa statistik 

juga diperoleh nilai signifikan (ρ) 

sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil 

dari level of significant (α) = 0.05, ini 

berarti bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara peran keluarga 

dengan tingkat kepatuhan minum 

obat pasien halusinasi pendengaran 

di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan. Hasil penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 5.4 

 

Tabel 5.4. Hasil analisa korelasi 

rank spearman peran 

keluarga dengan 

tingkat kepatuhan 

minum obat Pasien 

halusinasi 

pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah 

Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera 

Utara Medan (n=55) 

Var 1 Var 2 (ρ) P 

Peran 

Keluarga 

Tingkat 

Kepatuhan 

Minum Obat 

0,001 0,824 

 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini 

peneliti mencoba menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu 

bagaimana peran keluarga tentang 

pengobatan pasien halusinasi 

pendengaran, bagaimana tingkat 

kepatuhan pasien halusinasi 

pendengaran dalam minum obat dan 

bagaimana hubungan peran keluarga 

dengan tingkat kepatuhan minum 

obat pasien halusinasi pendengaran. 

 

1. Peran Keluarga mengenai 

pengobatan pasien halusinasi 

pendengaran  
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 63,6% peran keluarga 

dikatakan cukup hal ini ditunjukkan 

dengan keluarga mengetahui tentang 

pengobatan pasien halusinasi 

pendengaran yang meliputi terapi 

multi obat, frekuensi pemberian, 

durasi dan terapi, efek merugikan, 
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harga obat, pemberian/konsumsi 

obat, dan rasa obat (Charles, 2006). 

Peran keluarga dapat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, 

hubungan dengan pasien, dan umur 

responden. Dilihat dari karakteristik 

pasien, jenis kelamin yang paling 

banyak adalah perempuan sebanyak 

(50,6%) dan hubungan dengan 

pasien adalah ibu sebanyak (20,0%), 

dimana peran ibu sangat dibutuhkan 

dalam pengobatan pasien  halusinasi 

pendengaran dibandingkan peran 

ayah yang hanya mencari nafkah. 

Sedangkan dilihat dari rentang usia 

mayoritas pasien usia 36 – 45 tahun, 

rentang usia ini termasuk kedalam 

usia produktif. Pada masa produktif 

dikenal dengan masa kreatif dimana 

individu memiliki kemampuan 

mental untuk menyesuaikan diri pada 

situasi baru, seperti mengingat hal-

hal yang dipelajari, penalaran 

analogis, berpikir kreatif serta terjadi 

penurunan daya ingat (Hurlock, 

2009). Berdasarkan tingkat 

pendidikan, responden lebih banyak 

berpendidikan SLTA sebanyak 41 

orang (74,5%). Dengan tingkat 

pendidikan yang mayoritas SLTA 

berarti tingkat pengetahuan 

responden tentang pengobatan pada 

pasien halusinasi juga cukup baik, 

pendidikan dapat membawa 

wawasan pengetahuan seseorang. 

Secara umum orang yang 

berpendidkan lebih tinggi akan 

mempunyai pengetahuan luas 

dibandingkan dengan seseorang yang 

tingkat pendidikannya lebih rendah. 

Meningkatnya peran keluarga 

dapat menimbulkan perubahan 

persepsi dan kebiasaan seseorang 

karena dari pengalaman dan 

penelitian ternyata perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan akan lebih 

bertahan lama dari pada yang tidak 

didasari oleh pengetahuan 

(Notoadmodjo, 2010).  

Menurut Murty (2003), peran 

keluarga dalam merawat pasien 

halusinasi pendengaran terbagi 

dalam tiga tingkatan. Pertama, 

keluarga harus mampu melihat 

kebutuhan-kebutuhan klien dan 

mempertahankan kekohesifan dalam 

keluarga dengan cara belajar 

keterampilan merawat klien, 

memenuhi kebutuhan istirahat dan 

kebutuhan emergensi disaat krisis, 

serta memberikan dukungan 

emosional. Kedua, keluarga harus 

mampu memberikan dukungan 

finansial untuk perawatan klien dan 

terlibat dalam kelompok yang dapat 

memberikan bantuan seperti terapi 

suportif. Ketiga, keluarga harus 

mengembangkan hubungan secara 

benar untuk membantu klien 

halusinasi pendengaran merubah 

sikap dan keterampilan. 

Menurut Mohr (2006), ada 

lima peran dari keluarga yaitu 

memberikan respon terhadap 

kebutuhan anggota keluarga, 

membantu mengatasi masalah dan 

stress dalam keluarga secara aktif, 

memenuhi tugas dalam distribusi 

yang merata dalam keluarga, 

menganjurkan interaksi terhadap 

sesama anggota keluarga dan 

komunitas, dan meningkatkan 

kesehatan personal. 

 

2. Tingkat Kepatuhan pasien 

halusinasi pendengaran dalam 

minum obat  
Berdasarkan data yang 

diperoleh didapatkan bahwa 70,9% 

pasien yang mengalami gangguan 

jiwa halusinasi pendengaran patuh 

dalam minum obatnya. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sebagian besar 

pasien patuh dalam mengkonsumsi 

obat-obatannya baik secara mandiri 

karena pasien tersebut telah 

memahami tentang obat-obatan yang 

dikonsumsinya maupun karena 

masih dipantau oleh keluarganya.  

Hasil penelitian bertolak 

belakang dengan pendapat Charles 

(2006), seuai dengan teorinya yang 

mengatakan bahwa pada umumnya 

semakin banyak jenis dan jumlah 

obat yang digunakan pasien, semakin 

tinggi resiko ketidakpatuhan pasien 

dimana pemberian obat pada jangka 

waktu yang sering membuat 

ketidakpatuhan dan berbagai studi 

menunjukkan bahwa tingkat 

ketidakpatuhan menjadi lebih besar, 

apabila periode pengobatan lama 

karena ketaatan pada pengobatan 

jangka panjang lebih sulit dicapai. 

Hal senada juga dikatakan oleh 

Wardani, (2009) yang mengatakan 

kompleksitas penggunaan obat 

(jumlah maupun dosis) merupakan 

faktor risiko ketidakpatuhan, pasien 

yang mendapatkan tiga jenis 

medikasi dalam satu hari atau jika 

medikasinya harus digunakan lebih 

dari empat kali dalam sehari 

cenderung tidak patuh terhadap 

pengobatannya.  

Kepatuhan (Compliance), 

juga dikenal sebagai ketaatan 

(adherence) adalah derajat dimana 

pasien mengikuti anjuran klinis dari 

dokter yang mengobatinya. 

Kepatuhan dalam pengobatan 

(medication compliance) adalah 

mengkonsumsi obat-obatan yang di 

resepkan dokter pada waktu dan 

dosis yang tepat dan pengobatan 

hanya akan efektif apabila anda 

mematuhi peraturan dalam 

penggunaan obat (Maharani, 2007).  

Sebanyak 29,1% pasien tidak 

patuh terhadap pengobatannya. Hal 

ini dikarenakan berdasarkan 

wawancara yang dilakukan terhadap 

keluarga pasien bahwa pasien tidak 

patuh dalam pengobatan karena 

pasien tidak mau meminum obatnya 

karena bosan menelan obat setiap 

hari dan tidak suka dengan rasa obat 

dan karena lama rawat pasien yang 

cukup lama. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Charles (2006), bahwa 

masalah kepatuhan berkaitan dengan 

rasa obat-obatan dimana sejumlah 

pasien menghentikan penggunaan 

obat karena alasan rasa dan 

ketidakpatuhan menjadi lebih besar 

apabila periode pengobatan lama 

dimana ketaatan pada pengobatan 

jangka lama lebih sulit dicapai.  

Sesuai dengan hasil kuesioner 

didapat sebanyak 89,1% pasien 

selalu meminum obat sesuai dengan 

dosis yang diberikan dari klinik / 

Rumah sakit, sebanyak 98,2% 

keluarga selalu mengingatkan pasien 

dalam minum obat dan keluarga 

selalu mengajak pasien untuk 

berobat melakukan jadwal kontrol 

ulang. 74,5% mengatakan bahwa 

pasien minum obat secara teratur 

tanpa diingatkan oleh keluarga.  

 

3. Hubungan Peran Keluarga 

Dengan Tingkat Kepatuhan 

Pasien Halusinasi Pendengaran 

Minum Obat  

Berdasarkan analisa 

identifikasi hubungan peran keluarga 

dengan tingkat kepatuhan minum 

obat pasien halusinasi pendengaran 

dengan derajat kebebasan (     ) = 

0,05 diperoleh nilai  = 0,001, 

dimana nilai  <  = 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan ada hubungan 

yang signifikan antara peran 
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keluarga dengan kepatuhan minum 

obat pasien halusinasi pendengaran 

di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan. Dan nilai p = 0,824 

yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan sangat kuat antara peran 

keluarga dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pasien halusinasi 

pendengaran di Unit Rawat Jalan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Medan. 

 Salah satu yang 

mempengaruhi kepatuhan pasien 

adalah pendidikan. Berdasarkan 

observasi pendidikan responden yang 

tinggi meningkatkan kepatuhan 

pasien dalam minum obat dimana 

pendidikan tertinggi responden 

adalah berpendidikan tinggi (SLTA) 

yaitu 41 orang (74,5%) dimana  

pengetahuan dan pemahaman 

responden tentang kepatuhan minum 

obat kemungkinan lebih baik 

dibandingkan yang berpendidikan 

rendah (SD dan SLTP).  

Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang diharapkan 

diikuti oleh semakin tingginya 

tingkat pengetahuan seseorang. 

Niven, (2006) menyatakan bahwa 

pendidikan dapat meningkatkan 

kepatuhan, sepanjang bahwa 

pendidikan tersebut merupakan 

pendidikan yang aktif seperti 

penggunaan buku-buku dan kaset 

oleh pasien secara mandiri.  

Niven (2006) mendefinisikan 

kepatuhan pasien sebagai sejauh 

mana perilaku pasien sesuai dengan 

ketentuan yang diberikan oleh 

professional kesehatan.  

Berdasarkan analisa tersebut, 

peneliti berasumsi bahwa peran 

keluarga dapat menjadi faktor yang 

berpengaruh dalam menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan 

individu serta dapat juga menentukan 

tentang program pengobatan yang 

dapat diterima. Niven, (2006) telah 

memperhatikan bahwa peran yang 

dilakukan keluarga dalam 

pengembangan kebiasaan kesehatan 

dan pengajaran terhadap anggota 

keluarga mereka dimana keluarga 

juga memberi dukungan dan 

membuat keputusan mengenai 

perawatan dari anggota keluarga 

yang sakit.  

Disamping itu peran keluarga 

menurut Keliat (2006) yaitu keluarga 

adalah tempat klien belajar dan 

mengembangkan berbagai perilaku, 

keluarga merupakan lingkungan 

yang dikenal klien, keluarga 

merupakan sistem pendukung utama 

yang merawat klien, program 

pendidikan klien dan keluarga dapat 

mengurangi angka kambuh.  

Selain itu faktor sosial lain 

seperti dukungan sosial juga 

berhubungan dengan kepatuhan 

pasien halusinasi pendengaran 

minum obat. Berdasarkan observasi 

bahwa sebagian besar keluarga selalu 

memberi dukungan kepada anggota 

keluarganya agar cepat sembuh 

dengan menemani pasien pada saat 

jadwal berobat atau kontrol ulang. 

Dukungan sosial dalam bentuk 

dukungan emosional dari anggota 

keluarga, teman, waktu dan uang 

merupakan faktor-faktor penting 

dalam kepatuhan terhadap program-

program medis.  

Keluarga dan teman dapat 

membantu mengurangi atau 

menghilangkan godaan pada 

ketidaktaatan, dan mereka sering kali 

dapat menjadi kelompok pendukung 

dalam mencapai kepatuhan. 

Dukungan dari professional 



34 
 

kesehatan dapat mempengaruhi 

kepatuhan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Wardani, (2009) yang 

menyebutkan pemberian reward 

seperti uang, memberikan barang-

barang kesukaan pasien, atau lainnya 

bisa dilakukan untuk membuat 

pasien patuh terhadap 

pengobatannya.  

Dukungan profesional 

kesehatan dapat mempengaruhi 

perilaku pasien dengan cara 

menyampaikan antusias mereka 

terhadap tindakan pasien dan secara 

terus – menerus memberikan 

penghargaan positif bagi pasien 

dalam program pengobatannya dan 

memberikan penjelasan tentang 

penyebab penyakit pasien dan 

bagaimana pengobatannya dapat 

meningkatkan kepercayaan pasien 

dan membantu meningkatkan 

kepatuhan pasien. Tenaga kesehatan 

mempunyai peranan penting untuk 

menjadikan pasien patuh. Menurut 

Wardani, (2009) 54% pasien 

terhadap pengobatan akibat adanya 

hubungan saling percaya antara 

pasien dan tenaga kesehatan. 

Hubungan saling percaya terbina 

karena pasien merasa tenaga 

kesehatan bersikap perduli, tulus 

(compass) dan mau mengerti pasien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  
Penelitian yang dilakukan 

terhadap 55 keluarga yang menjadi 

responden yang salah satu anggota 

keluarganya menderita halusinasi 

pendengaran dan berobat jalan di 

Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan dapat disimpulkan: 

1. Peran keluarga pada pasien 

halusinasi pendengaran 

menunjukkan bahwa sebanyak  

63,6% responden memiliki 

peran keluarga yang cukup. 

2. Tingkat kepatuhan minum pada 

pasien halusinasi pendengaran 

sebanyak 39 orang (70,9%) 

patuh minum obat dan sebanyak 

16 orang (29,1%) tidak patuh 

minum obat.  

3. Berdasarkan analisa statistik 

dengan menggunakan formula 

korelasi Spearman dengan 

derajat kebebasan ( α ) = 0,05 

diperoleh nilai ρ = 0,001, 

dimana nilai  <  = 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan ada 

hubungan peran keluarga tingkat 

kepatuhan minum obat pada 

pasien halusinasi pendengaran di 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan. Dan nilai p = 0,824 yang 

menyatakan bahwa terdapat 

hubungan sangat kuat antara 

peran keluarga dengan tingkat 

kepatuhan minum obat pasien 

halusinasi pendengaran di Unit 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Medan. 

 

2. Saran 
1. Praktik Keperawatan  

Dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan kepada anggota 

keluarga yang salah satu anggota 

keluarganya mengalami gangguan 

jiwa, hendaknya perawat 

memperhatikan masalah peran 

keluarga dalam merawat anggota 

keluarganya yang mengalami 

gangguan jiwa dengan 

memberikan pendidikan 

kesehatan yang dapat dimengerti 

oleh keluarga. 
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2. Pendidikan Keperawatan  

Pada penelitian ini di dapatkan 

data bahwa adanya hubungan 

peran keluarga dengan tingkat 

kepatuhan minum obat pasien 

halusinasi pendengaran, sehingga 

perlu diharapkan adanya 

peningkatan dan pengembangan 

asuhan keperawatan dalam 

pemberian pendidikan kesehatan 

khususnya dalam Keperawatan 

Jiwa dan Keperawatan 

Komunitas. Diharapkan agar 

memberikan penyuluhan pada 

keluarga pasien halusinasi 

pendengaran agar keluarga 

memahami pentingnya peran 

keluarga terhadap pengobatan 

pasien halusinasi pendengaran.  

3. Penelitian Keperawatan 

Pada penelitian ini didapatkan 

data adanya hubungan yang kuat 

antara peran keluarga dengan 

tingkat kepatuhan minum obat 

pasien halusinasi pendengaran 

dan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan kepatuhan 

minum obat pasien halusinasi 

pendengaran diharapkan perlu 

meneliti faktor – faktor lain yang 

mempengaruhi kepatuhan minum 

obat pasien halusinasi 

pendengaran. 

4. Keluarga 

Pada penelitian ini didapatkan 

data adanya hubungan yang kuat 

antara peran keluarga dengan 

tingkat kepatuhan minum obat 

pasien halusinasi pendengaran 

dan dianjurkan bagi keluarga 

untuk lebih memperhatikan 

anggota keluarganya dalam 

pemberian obat karena dukungan 

keluarga sangat diperlukan untuk 

kesembuhan pasien. 
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HUBUNGAN   PENGETAHUAN  KELUARGA  DENGAN   KEMAMPUAN 

PERAWATAN KLIEN HALUSINASI PENDENGARAN DI POLIKLINIK 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  

TAHUN 2014 

 

Evayanti Ratna Dewi Silalahi 

 

Abstrak 

 

Halusinasi merupakan salah satu bentuk prilaku yang sering ditemukan pada 

pasien dengan gangguan jiwa. Pengetahuan keluarga sangat diperlukan dalam 

merawat pasien halusinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hubungan pengetahuan keluarga dengan kemampuan perawatan pasien 

halusinasi di poliklinik RSJ daerah Provsu medan. Penelitian ini bersifat  

deskriptif korelasi  dengan menggunakan tehnik probability sampling terhadap 56 

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 71,4 % memiliki pengetahuan 

baik dan 80,4 % mempunyai kemampuan perawatan yang baik. Analisis data 

dilakukan dengan uji Fisher Exact diperoleh nilai p value < taraf nyata α = 0,000  

artinya ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan kemampuan perawatan 

pasien halusinasi pendengaran di Poliklinik RSJ Daerah Provsu Medan. 

Diharapkan RSJ Daerah Provsu Medan lebih memberikan pendidikan kesehatan 

kepada keluarga pasien agar lebih  meningkatkan pengetahuan keluarga sehingga 

kemampuan keluarga didalam merawat pasien halusinasi pendengaran menjadi 

lebih baik. 

 

Kata kunci  :  pengetahuan, halusinasi, kemampuan perawatan 

 

 

PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah 

satu kebutuhan dasar manusia yang 

menunjukkan salah satu segi kualitas 

hidup manusia.  Oleh karena itu, 

setiap individu mempunyai hak 

untuk memperoleh kesehatan yang 

sama (Suliswati, 2005). 

Kesehatan jiwa menurut undang 

undang no 3 tahun 1996, adalah 

suatu kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik,intelektual dan 

emosional yang optimal dari 

seseorang dan perkembangan itu 

selaras dengan keadaan orang lain 

(Sujono, 2009). 

 Memperoleh kesehatan yang 

lebih baik, tidak terlepas dari 

pemahaman ataupun pengetahuan 

yang dimiliki setiap individu. 

Pengetahuan merupakan domain 

yang penting dalam membentuk 

tindakan seseorang  (overt behavior). 

Perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan  akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo,2003).Selain individu, 

keluarga merupakan sistem 

pendukung utama yang memberikan 

perawatan dasar langsung pada setiap 

keadaan (sehat-sakit) dan juga 

merupakan suatu unit pelayanan 
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dalam memberikan pelayanan 

kesehatan (Suliswati, 2005). 

 Gangguan jiwa merupakan 

salah satu empat masalah kesehatan 

yang utama di negara-negara 

maju,modern dan industri. Keempat 

masalah kesehatan itu yaitu penyakti 

degeneratif, gangguan jiwa, kanker 

dan kecelakaan. Meskipun gangguan 

jiwa bukanlah suatu penyakit yang 

dapat menyebabkan kematian secara 

langsung, tetapi beratnya gangguan 

tersebut dalam arti ketidakmampuan 

secara individu maupun kelompok 

dapat menghambat pembangunan 

karena tidak produktif dan tidak 

efisien (Hawari, 2006). 

 Data statistik WHO 

menyebutkan bahwa setiap saat 1% 

dari seluruh penduduk berada dalam 

kondisi membutuhkan. Angka 

kejadian (prevalensi) berbagai 

bentuk gangguan jiwa dari spektrum 

ringan sampai berat di Asia Selatan 

dan timur adalah sebesar lebih 

kurang 25%. Dimasa masa 

mendatang bisa jadi kasusnya akan 

semakin bertambah, penderita 

gangguan jiwa banyak yang kembali 

kambuh karena mereka tidak kontrol 

dan tidak minum obat rutin karena 

tidak mampu beli obat sedangkan 

pasien baru bermunculan karena 

faktor stressor psikososial yang 

meningkat (Hadi, 2006). 

Gangguan jiwa mengakibatkan 

bukan saja kerugian ekonomis, 

material dan tenaga kerja, akan tetapi 

juga penderitaan yang sulit dapat 

digambarkan besarnya bagi 

penderitanya, maupun bagi 

keluarganya dan orang yang 

dicintainya, yaitu seperti 

kegelisahan, kecemasan, 

keputusasaan, kekecewaan, 

kekhawatiran dan kesedihan yang 

mendalam.  

     Hasil penelitian menyatakan 

15% dari populasi penduduk di 

Indonesia terdeteksi mengalami 

gangguan kesehatan jiwa atau sekitar 

34.350.000 jiwa dan persentase itu 

juga berlaku disemua daerah,” kata 

Gerald, (dalam symposium dan 

workshop tentang deteksi dini 

gangguan jiwa khusus para dokter, 

yang digelar di Mataram tahun 

2008). Diperkirakan jumlah 

penduduk indonesia pada tahun 2008 

berjumlah 229 juta jiwa (Rahmad, 

2008). 

Salah satu gangguan jiwa 

adalah halusinasi. Halusinasi 

merupakan gangguan penerimaan 

panca indra tanpa ada stimulus 

eksternal (halusinasi pendengaran, 

penglihatan, pengecapan, penciuman 

dan perabaan) Keliat (2011). 

Halusinasi adalah kesan, respon dan 

pengalaman sensori yang salah 

(Stuart,2007). Menurut Trygstad,et 

all (2002) dalam Stuart and Laraia 

(2005), kira-kira 70% klien dengan 

halusinasi pendengaran, sisanya 10% 

adalah gustatori, tactil, olfactory, 

kinestetik atau cenestetic. Gejala 

terbanyak yang terjadi pada kasus 

psikotik adalah halusinasi 

pendengaran(99%) (Tio,2009). 

Gejala yang muncul pada halusinasi 

yaitu : berbicara sendiri, sibuk 

dengan dirinya sendiri, menarik diri, 

perawatan diri kurang dan bisa 

terjadi marah- marah. Dengan 

adanya tanda-tanda diatas dapat 

memberikan dampak gangguan jiwa 

lebih lanjut, seperti perilaku 

kekerasan,resiko mencederai diri 

sendiri dan orang lain (maramis, 

1998). 
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Halusinasi merupakan tantangan 

bagi keluarga karena adanya stigma 

dalam keluarga. Penanganan yang 

kurang memadai, kesempatan dan 

kemampuan untuk reintegrasi 

kedalam masyarakat sangat kurang, 

dukungan psikososial dan 

keterlibatan keluarga yang tidak 

memadai, modalitas terapi yang 

berbeda. Perekonomian masyarakat 

yang rendah khususnya  keluarga 

yang mempunyai  penderita 

gangguan jiwa dengan halusinasi 

mengalami kesulitan dalam 

pemenuhan untuk memberikan obat 

yang harus diberikan kepada klien. 

Dihubungkan dengan pengetahuan 

keluarga yang masih rendah tentang 

penyakit gangguan jiwa menjadi 

salah satu kendala dalam 

penanganan. Ditambah lagi obat 

yang dianjurkan oleh dokter harus 

dikonsumsi secara terus menerus 

namun keluarga sering tidak mampu 

untuk membeli obat sehingga 

keluarga pasien sering 

memberhentikan pengobatan 

(Rudyanto,2007).  

Penderita gangguan jiwa sering 

mendapatkan stigma dan 

diskriminasi dari masyarakat 

sekitarnya dibandingkan individu 

yang menderita penyakit medis 

lainnya. Hal ini tampak jelas dialami 

penderita halusinasi, mereka sering 

mendapatkan perlakuan kekerasan, 

diasingkan, atau dipasumg. Hal ini 

semakin memperberat keluarga 

dalam memberikan penanganan 

(Rudyanto, 2007).  

Di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provsu Medan, jumlah pasien 

meningkat dengan cepat 

dibandingkan tahun–tahun 

sebelumnya. Dari data rekam medis 

yang ada jumlah pasien kategori 

berobat jalan tahun 2009 sebanyak 

12.337 jiwa, pada tahun 2010 

sebanyak 15.729 jiwa dan pada tahun 

2011 sebanyak 15.966 jiwa.  

Sedangkan kategori rawat inap, 

pasien rawat inap pada tahun 2009 

sebanyak 1.929 jiwa, pada tahun 

2010 sebanyak 15.729 jiwa dan pada 

tahun 2011 sebanyak 2.216 jiwa.  

Dari studi pendahuluan yang 

didapat dari rekam medik Rumah 

sakit Jiwa Daerah provinsi Sumatera 

Utara Medan jumlah pasien rawat 

jalan pada tahun 2012 sebanyak 

16.770 jiwa dengan jumlah pasien 

laki-laki sebanyak 10.948 jiwa dan 

jumlah pasien perempuan sebanyak 

5.822 jiwa. Jumah pasien rawat jalan 

dengan kasus halusinasi pendengaran 

pada tahun 2012 adalah sebanyak 

6.711 jiwa 

Dari seluruh pasien yang datang 

berobat jalan ada beberapa pasien 

yang sudah berobat lebih dari 

3x,bahkan ada yang lebih dari 5 kali. 

Melihat banyaknya jumlah pasien 

yang gangguan jiwa perlu adanya 

penanganan dari segala pihak baik 

dari pihak rumah sakit, lingkungan 

khususnya adanya dukungan sosial 

dan pengetahuan yang memadai dari 

keluarga (Medical Record Poliklinik 

: 2012). 

 Pengetahuan  umum yang  

dimiliki keluarga tentang gangguan 

jiwa sangat kurang karena 

disebabkan dari kurangnya 

pemahaman keluarga terhadap 

penanganan prilaku klien dirumah. 

Berdasarkan pendidikan keluarga 

sangat mendukung dalam 

penanganan klien, karena semakin 

tinggi tingkat pendidikan maka dapat 

menambah pengetahuan atau 

wawasan keluarga dalam 

penanganan klien halusinasi. 
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Berdasarkan uraian diatas 

maka saya ingin mengetahui 

bagaimana  Hubungan Pengetahuan 

Keluarga Dengan kemampuan 

Perawatan Klien Halusinasi 

Pendengaran di Poliklinik Rumah 

Sakit Jiwa Daerah provinsi Sumatera 

Utara. 

2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang 

masalah diatas, maka masalah yang 

ingin diteliti adalah bagaimanakah 

“hubungan pengetahuan keluarga 

dengan kemampuan perawatan klien 

halusinasi pendengaran di poliklinik 

Rumah sakit Jiwa daerah provinsi 

Sumatera utara medan tahun 2014. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini 

untuk mengetahui apakah ada 

hubungan Pengetahuan Keluarga 

dengan kemampuan perawatan klien 

halusinasi pendengaran di poliklinik 

rumah sakit jiwa  daerah provinsi 

sumatera utara. 

Tujuan khusus penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk memperoleh gambaran  

Pengetahuan Keluarga Tentang 

Halusinasi 

2. Untuk melihat kemampuan 

keluarga dalam merawat klien 

halusinasi 

3. Untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan keluarga dengan 

kemampuan perawatan klien 

halusinasi pendengaran 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Dan Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan 

perencanaan penelitian menyeluruh 

yang menyangkut semua komponen 

dan langkah penelitian dengan 

mempertimbangkan etika penelitian, 

sumber daya penelitian dan kendala 

penelitian. Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

DESKRIPTIF KORELASI dimana 

penelitian jenis ini digunakan untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan 

dan apabila ada berapa eratnya 

hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan itu, (Arikunto,2010 ). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara  

pengetahuan keluarga tentang 

halusinasi pendengaran dengan 

kemampuan perawatannya yang 

berobat jalan di poliklinik rumah 

sakit jiwa daerah provsu medan. 

 

 

2. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah subjek (manusia, klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan, (Nursalam, 2009). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah  keluarga pasien yang datang 

berobat dengan membawa anggota 

keluarga yang mengalami masalah 

Halusinasi Pendengaran di Poliklinik 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera 

Utara pada   tahun 2013. Jumlah 

pasien yang berobat jalan dalam 

enam bulan terakhir yaitu sebanyak 

560 jiwa/bulan. Ini didapatkan dari 

jumlah pasien tahun 2012 yang 

berjumlah 6.711 jiwa dibagi 12 

bulan, maka didapatkan hasil 560 

jiwa perbulan. 

 Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang akan  diteliti atau 

sebagian jumlah dari karakteristik 

yang dimiliki populasi  ( Azis 

Alimul, 2007 ). 

 Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dengan menggunakan 

metode representatif, adalah sampel 

yang dapat mewakili populasi yang 

ada. Untuk memperoleh hasil / 
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kesimpulan yang menggambarkan 

keadaan populasi penelitian, maka 

sampel yang diambil harus mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2009 ). 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari teori 

Sevila (2006) yang mengatakan 

bahwa jika jumlah populasi diatas 

100 orang , maka sampel yang 

diambil adalah 10% - 20% dari 

jumlah populasi. Pada penelitian ini 

jumlah populasi pasien halusinasi 

yang rawat jalan di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provsu Medan adalah 

sebanyak 560 jiwa maka yang 

menjadi sampel pada penelitian ini 

adalah 10% dari 560 jiwa, yaitu 

sebanyak 56 orang. Yang menjadi 

sampel pada penelitian ini adalah 

keluarga pasien halusinasi yang 

datang membawa pasien untuk 

berobat ke poli jiwa pada saat 

peneliti melakukan penelitian dan 

juga sudah memenuhi kriteria inkusi 

pada penelitian ini. 

 

HASIL PENELITIAN 

1.Gambaran umum lokasi 

penelitian Rumah Sakit Jiwa 

Provsu Medan adalah Rumah Sakit 

Jiwa Sumatera Utara berdiri atas 

nama pemerintahan Provinsi 

Sumatera Utara yang terletak di Jln. 

Let. Jend. Jamin Ginting Km 10/  Jl. 

Tali Air No. 21 Medan. Rumah Sakit 

Jiwa Provsu medan ini memiliki 

motto “ HORAS” Harmonis, 

Objektif, Rapi, Aman dan Sigap. Arti 

dalam motto ini adalah harmonisasi 

dalam melayani, objektif dalam 

mengobati, rapi dalam pelayanan 

yang memberikan keamanan dan 

kesigapan kepada pasien. Dengan 

visi yaitu menjadikan pelayanan 

kesehatan jiwa dan fisik yang terbaik 

secara profesionalisme untuk 

kepuasan masyarakat. Tujuan dari 

Rumah Sakit Jiwa Provsu Medan ini 

adalah meningkatkan upaya 

pencegahan dan penanggulangan 

gangguan jiwa dan masalah 

psikososial di masyarakat. 

 Rumah sakit Jiwa Provsu 

Medan menyediakan beberapa 

pelayanan medis yaitu poli rawat 

jalan, poli napza, UGD, ruang 

laboratorium, ruang Brain Mapping, 

ruang ECT, ruang fisiotherapi, dan 

ruang rawat inap. Ruang rawat inap 

terbagi menjadi 3 kelas, kelas 1 

terdiri dari 2 ruangan, kelas 2 terdiri 

dari 4 ruangan dan kelas 3 terdiri dari 

8 ruangan. 

 

3. Distribusi Karakteristik 

Keluarga 

Karakteristik Keluarga pasien 

dengan diagnosa halusinasi terdiri 

dari jenis kelamin, umur, pendidikan 

dan penghasilan yang dapat dilihat 

dari tabel sebagai berikut.  

 Dari hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan (tabel 5.1) 

bahwa mayoritas keluarga pasien 

mempunyai jenis kelamin perempuan 

sebanyak 30 orang (53,6%), usia > 

40 tahun sebanyak 36 orang (64,3%), 

jenjang pendidikan SMA sebanyak 

25 oarang (44,6%) dan jumlah 

penghasilan dalam 1 bulan < Rp 

965.000 sebanyak 23 orang (41,1%). 

 

3. Pengetahuan Keluarga 

 Dari hasil penelitian yang 

dilakukan (tabel5.2) menemukan 

mayoritas keluarga pasien 

mempunyai tingkat pengetahuan baik 

sebanyak 40 orang (71,4 %). 
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Tabel 5.2 Distribusi dan persentase 

tingkat pengetahuan 

keluarga pasien halusinasi 

di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provsu Medan 

tahun 2014 (n=56 orang) 

No Tingkat 

Pengetahuan 

Keluarga 

Frekuensi  % 

1. 

2. 

Baik 

Cukup 

 

        40 

        16 

           

1,4 

28,6 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi dan persentase karakteristik keluarga pasien 

dengan halusinasi   pendengaran berdasarkan  jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan jumlah penghasilan di Poliklinik 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provsu Medan tahun 2014 (n=56 

orang) 

No Karakteristik  Frekuensi (f) Persentase (%) 

1.      Jenis Kelamin                                          

 - Laki-laki 26 46,6% 

  - Perempuan 30 53,6% 

2.      Usia 

 - < 30 tahun   5   8,9% 

 - 30- 40 tahun 15 26,8% 

 - > 40 tahun 36 64,3% 

3.      Pendidikan 

 - Tidak Sekolah   1   1,8% 

 - SD 14      25  % 

 - SMP   9      16,1% 

 - SMA 25 44,6% 

 - PT   7 12,5% 

4.       Penghasilan / bulan 

 - < Rp 965.000 23 41,1% 

 - Rp 965.000- Rp 1.800.000 18 32,1% 

 ->Rp1.800.000 15 26,8%

  26,8% 
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Tabel 5.1 Distribusi frekuensi dan persentase karakteristik keluarga pasien 

dengan halusinasi   pendengaran berdasarkan  jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan jumlah penghasilan di Poliklinik 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provsu Medan tahun 2014 (n=56 

orang) 

No Karakteristik  Frekuensi (f) Persentase (%) 

1.      Jenis Kelamin                                          

 - Laki-laki 26 46,6% 

  - Perempuan 30 53,6% 

2.      Usia 

 - < 30 tahun   5   8,9% 

 - 30- 40 tahun 15 26,8% 

 - > 40 tahun 36 64,3% 

3.      Pendidikan 

 - Tidak Sekolah   1   1,8% 

 - SD 14      25  % 

 - SMP   9      16,1% 

 - SMA 25 44,6% 

 - PT   7 12,5% 

4.       Penghasilan / bulan 

 - < Rp 965.000 23 41,1% 

 - Rp 965.000- Rp 1.800.000 18 32,1% 

 - > Rp 1.800.000 15 26,8% 

 

4. Kemampuan Perawatan Klien 

Halusinasi 

      Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan (tabel 5.3) ditemukan 

bahwa mayoritas kemampuan 

keluarga dalam merawat pasien 

halusinasi baik yaitu sebanyak 45 

orang (80,4%). 

 

Tabel 5.3 Distribusi dan frekuensi 

kemampuan keluarga 

dalam merawat klien 

halusinasi di Poliklinik 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provsu Medan tahun 2014 

(n=56 orang) 

No Kemampuan 

Keluarga 

Frekuensi % 

1. 

2. 

Baik 

Tidak Baik 

       45 

       11 

  80,4       

19,6 

 

5. Hubungan Pengetahuan 

Keluarga Dengan kemampuan 

Perawatan Pasien Halusinasi  

Hasil penelitian (tabel 5.4) 

menjelaskan bahwa mayoritas 

responden yang mempunyai 

pengetahuan yang baik mempunyai 

kemampuan merawat yang baik 

juga yaitu sebanyak 38 orang 

(95%) 
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Tabel 5.4 Tabulasi silang 

Hubungan Pengetahuan 

Keluarg Dengan 

Kemampuan Perawatan 

Klien Halusinasi 

Pendengaran Di Poliklinik 

Jiwa Daerah Provsu 

Medan tahun 2014 (n=56 

orang). 

 
Pengeta 

huan 

Kemam 

Puan 

keluarga P  

value 
Keluar 

ga 

Baik Tidak  

baik 

 

Total  

 f % f % f %  

Baik 38 95,0 2 5 40 100 0,000 

Cukup   7 43,8 9 56,2 16 100  

Total 45 80,4 11 19,6 56 100  

 

 Berdasarkan hasil uji Fisher 

Exact  ditemukan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

tingkat pengetahuan dengan 

kemampuan keluarga dalam merawat 

pasien dengan halusinasi yaitu 

dengan nilai pvalue = 0,000 

 

PEMBAHASAN 

 

Dari hasil analisa data yang 

diperoleh maka peneliti mencoba 

menguraikan bagaimana hubungan 

pengetahuan keluarga dengan 

kemampuan perawatan kllien 

halusinasi di Poliklinik RSJ Daerah 

provsu Medan. 

1. Data Demografi Responden 

            Berdasarkan hasil penelitin 

yang didapat bahwa mayoritas 

responden adalah dewasa tua (> 40 

tahun) sebanyak 36 orang (64,3%), 

usia ini termasuk kedalam usia 

dewasa tua. Usia seseorang pada 

kelompok usia dewasa tua ini 

merupakan usia yang sangat matang 

dalam pengalaman hidupnya 

termasuk dalam merawat pasien dan 

mengambil keputusan mencari 

fasilitas kesehatan bagi anggota 

keluarganya yang sakit. Menurut 

Stuart dan Laraia (2005) bahwa usia 

mempengaruhi cara pandang 

individu dalam menyelesaikan 

masalah. Menurut peneliti umur 

seseorang menunjukkan kematangan 

dalam berpikir dan bertindak 

sehingga semakin usia bertambah 

maka pengetahuan seseorang juga 

akan berkembang. Usia responden 

dalam penelitian ini adalah 

kelompok usia dewasa tua. Usia 

yang dianggap sudah matang dalam 

mengolah informasi dan pengetahuan 

yang diperoleh. Semakin bertambah 

usia responden semakin bertambah 

keyakinan mereka untuk datang 

kefasilitas kesehatan (Stuart dan 

Laraia, 2005). 

            Keluarga yang mendampingi 

pasien berobat lebih banyak wanita 

daripada laki-laki yaitu sebanyak 30 

orang, dalam hal ini peneliti dapat 

melihat bahwa wanita lebih banyak 

yang mengantar pasien yang 

gangguan jiwa kerumah sakit jiwa 

untuk kontrol kesehatan karena 

wanita lebih perhatian dan peduli 

didalam memberikan perawatan 

kepada pasien. Friedman (2010) 

mengatakan bahwa kondisi dimana 

anggota keluarga khususnya 

perempuan mempunyai peranan 

penting sebagai care giver primer 

pada pasien. Perempuan dalam 

perannya sebagai ibu, tentunya 

mempunyai naluri perasaan yang 

lebih peka dalam merawat anggota 

keluarganya yang sakit. Perempuan 

dalam kodratnya diciptakan lebih 

sabar, telaten dan penuh kasih 

sayang. Begitu juga bagi perempuan 

yang merawat anggota keluarga 

dengan halusinasi, mereka dengan 
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sabar merawat dan menemani 

mereka berobat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian 

Suwardiman bahwa sebagian besar 

(59,5%) kelurga yang merawat klien 

dengan halusinasi berjenis kelamin 

perempuan. Sehungga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mayoritas pasien 

halusinasi dirawat oleh perempuan. 

Anggapan bahwa perempuan lebih 

tekun, teliti dan sabar dalam 

menghadapi masalah menjadikan 

sebagian besar perempuan menjadi 

pemberi perawatan bagi pasien 

gangguan jiwa termasuk halusinasi. 

             Hasil penelitian juga 

mendapatkan bahwa mayoritas 

responden berpendidikan SMU yaitu 

sebanyak 25 orang (44.6%) sesuai 

dengan konsep Notoadmodjo (2003), 

pendidikan akan menghasilkan 

perubahan atau peningkatan 

pengetahuan keluarga. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang semakin 

mudah orang tersebut menerima 

informasi kesehatan sehingga 

memotivasi mereka untuk 

menggunakan fasilitas kesehatan. 

Peneliti juga mendapatkan 

bahwa jumlah penghasilan terbanyak 

dalam satu bulan adalah < Rp 

965.000 sebanyak 23 orang (41,1%), 

secara umum penghasilan sangat 

berhubungan dengan sosial ekonmi 

keluarga yang akan mempengaruhi 

keluarga dalam mencari pelayanan 

kesehatan saat anggota keluarga 

mereka sakit. Hal ini menunjukkan 

faktor ekonomi memegang peranan 

penting bagi kesehatan keluarga. 

Dalam hal ini peneliti berpendapat 

meskipun penghasilan keluarga 

cukup rendah namun hal itu tidak 

begitu berpengaruh terhadap 

perawatan pasien halusinasi karena 

sudah banyak keluarga yang  

memanfatkan fasilitas yang 

disediakan pemerintah yaitu berobat 

dengan menggunakan Kartu 

JAMKESMAS sehingga tidak 

memerlukan biaya untuk membeli 

obat yang diresepkan oleh dokter. 

 

2. Pengetahuan Keluarga 

Pendidikan adalah suatu 

proses belajar, yang berarti didalam 

pendidikan itu terjadi proses 

pertumbuhan, perkembangan atau 

perubahan kearah lebih dewasa dan 

lebih baik. Berdasarkan hasil 

penelitian yang didapat di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provsu dapat kita 

lihat pada tabel 5.1  bahwa 

responden berdasarkan dengan 

pendidikan lebih banyak SMU 

dibandingkan dengan Perguruan 

Tinggi. Dikaitkan dengan tabel 5.2 

bahwa responden yang 

berpengetahuan baik adalah 

berpendidikan Perguruan Tinggi dan 

SMU. Sedangkan berpengetahuan 

cukup lebih banyak berpendidikan 

SMP dan untuk berpengetahuan 

kurang baik lebih banyak 

berpendidikan SD dan tidak sekolah.  

            Hasil penelitian ini di dukung 

oleh notoadmodjo (2003) yang 

mengatakan bahwa tingkat 

pendidikan mempengaruhi dan 

menghasilkan banyak perubahan 

khususnya dibidang kesehatan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan 

formal semakin mudah menyerap 

informasi termasuk juga informasi 

kesehatan, semakin tinggi pula 

kesadaran untuk berperilaku  hidup 

sehat. Pengetahuan keluarga akan 

penyakit halusinasi yang diderita 

pasien akan sangat mempengaruhi 

kemampuan keluarga didalam 

merawat pasien dengan halusinasi 

pendengaran. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa 40 responden 

memiliki pengetahuan yang baik, hal 

ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

dalam merawat pasien halusinasi 

sudah diketahui oleh keluarga. 

Seringnya keluarga berinteraksi 

dengan petugas kesehatan 

memungkinkan mereka sering 

terpapar dan memperoleh informasi 

tentang halusinasi sehingga berimbas 

pada peningkatan pengetahuan 

mereka.  Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Yuyun Yusnipah (2012) 

yang menyebutkan bahwa mayoritas 

responden memiliki pengetahuan 

yang baik tentang halusinasi 

termasuk, defenisi, tanda dan gejala 

pasien dengan halusinasi 

pendengaran. 

            Hasil penelitian Wulansih 

dan Widodo (2009), menggambarkan 

tingkat pengetahuan keluarga tentang 

skizofrenia yang mengalami 

halusinasi di RSJD Surakarta adalah 

sedang (36%) dan tinggi (32%). Hal 

ini didukung oleh Riyandini (2011) 

yang menyebutkan bahwa tingkat 

pengetahuan pada keluarga pasien 

skizofrenia yang mengalamin 

halusinasi adalah tinggi (55,6%). Hal 

ini dimungkinkan karena responden 

penelitian ini adalah keluarga dari 

pasien  dengan halusinasi yang 

pernah dirawat. Lamanya proses 

perawatan dan seringnya pasien 

keluar masuk dirawat menjadikan 

keluarga banyak memperoleh 

informasi dan bertemu petugas 

kesehatan sehingga pengetahuan 

mereka tentang halusinasi juga 

tinggi.  

      .  Pada saat pengambilan data 

beberapa responden menyebutkan 

ketika mereka mengambil pulang 

pasien dari ruang rawat inap 

biasanya petugas kesehatan 

memberikan pendidikan tentang 

halusinasi pendengaran. 

Pemberian informasi dari petugas 

ikut berpengaruh dalam 

meningkatkan pengetahuan keluarga. 

Informasi yang diperoleh baik dari 

pendidikan formal maupun non 

formal dapat memberikan pengaruh 

jangka pendek sehingga 

menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan  

(Notoadmojo, 2003).  

 

3. Kemampuan Perawatan 

keluarga 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang didapat di RSJ Daerah Provsu 

Medan dapat diketahui bahwa dari 

56  keluarga pasien yang menjadi 

responden mayoritas mempunyai 

kemampuan yang baik didalam 

merawat klien dengan halusinasi 

pendengaran yaitu sebanyak 45 

orang (80,4%) dan yang mempunyai 

kemampuan tidak baik sebanyak 11 

orang (19,6%). 

Keluarga merupakan sistem 

pendukung utama yang memberikan 

perawatan langsung pada setiap 

keadaan sakit pasien khususnya 

ketika pasien dirumah. Umumnya, 

keluarga meminta bantuan tenaga 

kesehatan jika mereka tidak mampu 

lagi merawatnya. Perawatan yang 

berfokus pada keluarga bukan hanya 

memulihkan keadaan penderita, 

tetapi bertujuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan serta kemampuan 

keluarga dalam mengatasi masalah 

kesehatan dalam keluarga tersebut 

(Keliat, 1996). 

Kemampuan keluarga dalam 

merawat pasien dengan halusinasi 

pendengaran disesuaikan dengan 

konsep lima tugas keluarga yang 
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dikemukakan oleh Bailon dan 

Maglaya (1978) dalam Efendi (2007) 

yaitu mengenal masalah kesehatan, 

mengambil keputusan, merawat 

anggota keluarga, memodifikasi 

lingkungan dan memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang ada di 

masyarakat. Menurut pendapat 

peneliti dengan tingkat pengetahuan 

yang baik dari keluarga akan 

memberikan dampak terhadap 

kemampuan keluarga didalam 

merawat pasien halusinasi 

pendengaran. Peneliti juga 

memasukkan aspek obat kedalam 

komponen kemampuan keluarga 

dalam merawat pasien dengan 

halusinasi dirumah. Menurut peneliti 

pengetahuan tentang obat juga sangat 

penting dalam proses perawatan dan 

bermanfaat bagi kesembuhan pasien, 

karena ketika dirumah keluargalah 

yang menggantikan peran perawat 

dalam merawat pasien. Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian 

besar responden mengetahui tentang 

manfaat minum obat, akibat jika 

tidak minum obat dan dosis obat 

yang harus diminum oleh  pasien. 

Keluarga merupakan pemberi 

perawatan utama pada pasien 

halusinasi dirumah, proses perawatan 

yang melibatkan pasien dan keluarga 

akan membantu proses 

penyembuhan. 

 

4. Analisa korelasi antara 

pengetahuan keluarga dengan 

kemampuan perawatan pasien 

halusinasi pendengaran 

            Dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti di RSJ Daerah 

Provsu, kemampuan perawatan 

pasien halusinasi adalah tinggi. hal 

ini dapat dilihat dari hasil pertanyaan 

kuesioner yang diberikan kepada 

responden sebanyak 56 orang ada 45 

orang (80,4%) yang mempunyai 

kemampuan yang baik. Sejalan 

dengan hasil penelitian sebelumnya 

mengatakan apabila tingkat 

pengetahuan keluarga baik maka 

kemampuan keluarga didalam 

merawat pasien halusinasi juga akan 

baik dan sebaliknya apabila tingkat 

pengetahuan keluarga rendah maka 

kemampuan perawatan keluarga juga 

akan rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti di RSJ 

Daerah Provsu Medan bahwa dari  

40 orang (71,4%) dengan tingkat 

pengetahuan yang baik terdapat 38 

orang yang mempunyai kemampuan 

perawatan yang baik, dan dari 16 

orang yang berpengetahuan cukup 

terdapat 7 orang yang mempunyai 

kemampuan perawatan yang baik. 

Untuk melihat bagaimana hubungan 

kedua variabel ini, peneliti 

menggunakan uji statistik chi-

square.    Setelah dilakukan uji chi 

square ditemukan adanya sel yang 

bernilai satu dan nilai expectednya 

kurang dari 5 (<5) dan nilai 

signifikance pada uji chi square 

dengan uji pada table 2 x 2. Sesuai 

dengan kaidah pengambilan 

keputusan chi square, bila pada tabel 

2 x 2 dijumpai nilai harapan 

(expected value = E) kurang dari 5, 

maka uji yang digunakan adalah 

Fisher Exact. 

 Berdasarkan hasil uji statistik  

Fisher Exact  diperoleh nilai Phitung 

= 0,000 < 0,05 atau 0,000 berarti Ha 

diterima. Hal ini menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara 

kedua variabel pengetahuan keluarga 

dengan kemampuan perawatan 

pasien halusinasi pendengaran. Dari 

uji statistik diatas dapat ditarik 
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kesimpulan terdapat hubungan yang 

bermakna dari kedua variabel 

pengetahuan keluarga dan 

kemampuan perawatan pasien 

halusinasi pendengaran. 

Hasil hipotesis sebelumnya 

yang mengatakan adanya hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan 

keluarga dengan kemampuan 

perawatan pasien halusinasi 

pendengaran dapat diterima, karena 

sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan peneliti di RSJ Daerah 

Provsu Medan yang menyatakan 

adanya hubungan pengetahuan 

dengan kemampuan perawatan 

pasien halusinasi yang berobat jalan 

di poli jiwa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tingkat pengetahuan keluarga 

yang baik akan mampu memberikan 

perawatan yang baik pula terhadap 

pasien halusinasi pendengaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarakan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Mayoritas pengetahuan 

keluarga tentang halusinasi di 

Rumah Sakit jiwa daerah 

Provsu Medan adalah baik 

yaitu sebanyak 40 orang 

(71,4%). 

2. Mayoritas kemampuan 

keluarga didalam merawat 

pasien halusinasi di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah provsu 

medan adalah baik sebanyak 

45 orang (80,4%). 

3. Ada hubungan tingkat 

Pengetahuan keluarga dengan 

kemampuan perawatan 

pasien halusinasi 

pendengaran di Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provsu Medan. 

Yaitu dengan hasil uji Fisher 

Exact  diperoleh nilai Asymp. 

Sig (p value) = 0,000.  

 

2.  Saran 

a. Institusi Rumah sakit 

Bagi RSJ Daerah Provsu 

Medan khususnya Poliklinik Jiwa 

hendaknya dapat meningkatkan 

pelayanan keperawatan jiwa, 

terutama bagi keluarga pasien agar 

dapat mempertahankan 

pengetahuannya serta 

mengaplikasikannya dalam merawat 

pasien halusinasi dirumah. Petugas di 

poliklinik mungkin dapat menyusun 

program pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan rutin dan singkat bagi 

keluarga pasien pada saat berobat 

sehingga keluarga selalu 

mendapatkan informasi terbaru yang 

bermanfaat bagi proses 

penyembuhan pasien. Pemberian 

leaflet bagi keluarga pasien 

diharapkan dapat dilakukan setiap 

keluarga datang berobat sehingga 

mereka selalu mengingat tentang 

bagaiman perawatan pasien 

halusinasi di rumah. 

b. Bagi institusi pendidikan 

 Hasil penelitian ini dapat 

menambah daftar bacaan yang akan 

dijadikan referensi untuk 

meningkatkan pendidikan dan 

pengetahuan bagi mahasiswa STIKes 

Binalita Sudama Medan, 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

 Diharapkan ada penelitian 

lebih lanjut yang bisa dikembangkan 

dari penelitian ini yang terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan keluarga dalam 

merawat pasien halusinasi sehingga 

hasilnya akan lebih komprehensif 

karena menilai tingkat pengetahuan 
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dari berbagai segi sehingga 

menghasilkan informasi yang lebih 

luas dan menyeluruh. 
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HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK 

OLEH PERAWAT PADA PASIEN DI RUANG RAWAT INAP 

RUMAH SAKIT JIWA PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA UTARA MEDAN 

 

Heti Susani Surbakti  

 

Abstrak 

 

Penerapan komunikasi terapeutik oleh perawat di lingkungan rumah sakit jiwa 

berperan besar dalam mencapai tujuan dari tindakan keperawatan, untuk itu 

perawat memerlukan keterampilan khusus untuk melakukan komunikasi dalam 

melaksanakan proses keperawatan, karena dalam pelaksanaan proses 

keperawatan, komunikasi dibutuhkan sebagai alat untuk menggali informasi, 

menentukan apa yang pasien inginkan dan untuk menilai hasil tindakan 

keperawatan. Permasalahan penerapan komunikasi terapeutik di RSJ Pemprovsu 

Medan belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh perawat karena kurangnya 

motivasi perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi 

dengan penerapan komunikasi terapeutik pada pasien di ruang rawat inap RSJ 

Pemprovsu Medan. Disain penelitian menggunakan potong lintang (cross 

sectional) dilakukan dari bulan Desember 2013 sampai Januari 2014. Analisa data 

menggunakan uji chi square. Motivasi perawat dalam melakukan komunikasi 

terapeutik sebagian besar memiliki motivasi keseluruhan yang tinggi (76,2%). 

Penerapan komunikasi terapeutik perawat pada pasien gangguan jiwa terbanyak 

pada kategeori baik (71,4%). Terdapat hubungan antara motivasi perawat dengan 

penerapan komunikasi terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dengan nilai p=0,000 < 0,05. Karena perawat yang memiliki 

motivasi tinggi lebih banyak yang menerapkan komunikasi terapeutik dengan 

baik, sedangkan perawat yang memiliki motivasi rendah lebih banyak yang tidak 

baik dalam penerapan komunikasi terapeutik. Disarankan Bidang Keperawatan 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan supervisi 

berjenjang secara berkala. Kepala ruangan juga perlu mengadakan pertemuan 

rutin minimal sebulan sekali untuk saling memberikan masukan dalam penerapan 

komunikasi terapeutik. Bagi  perawat yang belum menerapkan komunikasi 

terapeutik pada pasien dengan baik perlu meningkatkan motivasi dalam bekerja 

khususnya dalam menerapkan komunikasi terapeutik. 

 

Kata Kunci : Motivasi, Komunikasi Terapeutik, Perawat. 
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PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk 

sosial melakukan komunikasi secara 

verbal maupun nonverbal untuk 

berinteraksi, menunjukkan apa yang 

diinginkan dan dirasakan sehingga 

manusia mampu mempertahankan 

dan meningkatkan hubungan dengan 

orang lain. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Varcarolis 

dan  Halter (2010), yang menyatakan 

bahwa manusia memiliki keinginan 

untuk berinteraksi dengan orang lain 

dikarenakan manusia merupakan 

makhluk sosial, dan kemampuan 

untuk berkomunikasi dalam interaksi 

ini dapat memberikan makna untuk 

kehidupan. Komunikasi merupakan 

komponen dasar dalam hubungan 

antar manusia, termasuk 

keperawatan. Saat berhubungan 

dengan rekan kerja, pasien dan 

keluarga pasien dalam melaksanakan 

proses keperawatan, perawat 

menggunakan komunikasi (Kozier, 

2004). 

Proses keperawatan sendiri 

merupakan suatu metode 

perencanaan dan pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang tahapannya 

dilakukan dengan sistematis dan 

rasional dengan tujuan untuk 

menangani masalah kesehatan pasien 

(Timby, 2009; Kozier, 2004). 

Arwani mengungkapkan bahwa 

perawat memerlukan keterampilan 

khusus untuk melakukan komunikasi 

dalam melaksanakan proses 

keperawatan (Arwani, 2003), karena 

dalam pelaksanaan proses 

keperawatan komunikasi dibutuhkan 

sebagai alat untuk menggali 

informasi, menentukan apa yang 

pasien inginkan dan untuk menilai 

hasil tindakan keperawatan.  

Keterampilan dalam 

berkomunikasi menentukan hasil 

akhir dari proses keperawatan karena 

perawat selain mendengarkan respon 

verbal pasien, dia juga harus mampu 

memperhatikan respon nonverbal 

pasien pada saat berinteraksi (Potter 

dan Perry, 2010). Hasil akhir dari 

komunikasi adalah tercipta hubungan 

yang terapeutik antara perawat 

dengan pasien dan keluarga. Hal ini 

akan meningkatkan kepuasaan 

keluarga dan pasien terhadap hasil 

yang dicapai. 

Tercapainya kepuasan pasien 

dan keluarga terhadap kinerja 

perawat memerlukan pemahaman 

tentang hubungan yang terapeutik 

dan konstruktif antara perawat 

dengan pasien, sehingga penerapan 

atau praktik dalam melakukan 

komunikasi terapeutik sangat 

dibutuhkan. Pratiwi dkk (2010) 

menyatakan pula bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara 

komunikasi terapeutik perawat 

dengan tingkat kepuasaan pasien 

dalam menerima asuhan 

keperawatan. Dalam penelitian 

tersebut mereka menyimpulkan 

bahwa penerapan komunikasi 

terapeutik yang baik oleh perawat, 

membuat pasien merasa puas dalam 

menerima asuhan keperawatan.  

Penerapan komunikasi 

terapeutik oleh perawat di 

lingkungan rumah sakit jiwa 

berperan besar dalam mencapai 

tujuan dari tindakan keperawatan. 

Witojo dan Widodo (2008), 

menyatakan bahwa komunikasi 

terapeutik dapat dilakukan pada 

semua pasien dengan semua 

diagnosa keperawatan. Dalam 

penelitian tersebut, ditemukan bahwa 

penerapan komunikasi terapeutik 
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mampu menurunkan tingkat perilaku 

kekerasan pada pasien skizofrenia, 

dari berat menjadi sedang sebanyak                      

3 responden (10%) dan dari perilaku 

kekerasan sedang menjadi ringan 

sebanyak                              1 

responden (3,3%). 

Hasil dari penelitian tersebut 

sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Copel (2007) menyatakan 

bahwa penerapan komunikasi 

terapeutik dapat dilakukan untuk 

membina hubungan terapeutik pada 

pasien gangguan jiwa dan 

merupakan modalitas intervensi 

utama pada proses keperawatan 

psikiatrik baik di Rumah Sakit 

Umum (RSU) maupun Rumah Sakit 

Jiwa (RSJ). 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara (RSJ 

Pemprovsu) Medan sebagai salah 

satu pusat rujukan untuk gangguan 

jiwa wilayah Provinsi Sumatera 

Utara dan sekitarnya. Saat ini 

perawat yang bekerja di RSJ 

Pemprovsu berjumlah 140 orang 

dengan tingkat pendidikan terendah 

Sekolah Perawat Kesehatan (SPK). 

Tenaga perawat tersebut bertugas 

memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan jiwa dan 

keluarganya baik dirawat jalan 

maupun di ruang rawat inap. 

Pada bulan Juli 2013 jumlah 

pasien yang telah dirawat di RSJ 

Pemprovsu Medan berjumlah 525 

orang dengan diagnosa keperawatan 

yang beragam yaitu gangguan 

persepsi sensori : halusinasi, isolasi 

sosial, harga diri rendah, perilaku 

kekerasan, defisit perawatan diri, 

resiko bunuh diri dan waham. 

Komunikasi terapeutik dapat 

digunakan oleh perawat di RSJ 

Pemprovsu Medan dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan 

pada pasien dengan berbagai 

diagnosa keperawatan. Pemberian 

asuhan keperawatan dapat 

menggunakan pedoman proses 

keperawatan kesehatan jiwa yang 

pada setiap tahapannya 

menggunakan teknik, prinsip dan 

fase-fase dalam komunikasi 

terapeutik.  

Penerapan komunikasi 

terapeutik oleh perawat pada 

kenyataannya belum dilaksanakan 

oleh seluruh perawat, perawat 

tampak belum memberikan asuhan 

keperawatan dengan menggunakan 

teknik dan fase dalam komunikasi 

terapeutik (fase pra intraksi, fase 

orientasi, fase kerja dan fase 

terminasi). Berdasarkan hasil 

observasi peneliti ada beberapa 

pasien menolak berinteraksi atau 

menolak tindakan yang diberikan 

atau bahkan terpancing emosinya 

pada saat berinteraksi dengan 

perawat kemungkinan dikarenakan 

oleh kurangnya penerapan 

komunikasi yang terapeutik.  

Kondisi di atas sesuai dengan 

penelitian Hasan (2002) yang 

mengemukakan bahwa pada 

kenyataan di lapangan ditemukan 

masih ada perawat yang jarang 

berkomunikasi dengan pasien. 

Perawat belum melakukan 

komunikasi secara terapeutik saat 

melakukan asuhan keperawatan 

melainkan menggunakan komunikasi 

sosial. Hal ini tidak hanya terjadi 

pada perawat di Indonesia namun 

penelitian tentang penerapan 

komunikasi terapeutik di Portugal 

juga menemukan hal yang sama, 

berdasarkan penelitian Negreiros, 

dkk. (2007). 
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Penelitian tersebut secara 

kualitatif dengan sampel lima orang 

perawat yang melakukan dua puluh 

satu tindakan keperawatan. Hasilnya 

adalah dari kelima perawat tersebut 

hanya satu yang melakukan 

komunikasi dengan cara yang paling 

terapeutik dalam seluruh tindakan 

keperawatan.  Ini menunjukkan 

bahwa tidak semua perawat 

menerapkan komunikasi terapeutik 

pada pasien yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Penelitian tentang hubungan 

motivasi perawat dengan penerapan 

komunikasi terapeutik serta faktor 

yang berhubungan dengan motivasi 

perawat yang dimuat dalam Jurnal of 

Nursing dilakukan oleh Roatib dkk 

(2007) di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang menyimpulkan 

bahwa motivasi perawat berada pada 

kategori tinggi (80,9%) dan diketahui 

bahwa faktor karakteristik perawat 

mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan motivasi perawat 

dalam menerapkan komunikasi 

terapeutik pada fase kerja yaitu pada 

faktor pendidikan, pelatihan, umur 

dan lama kerja. 

Hasil pengamatan peneliti di 

ruang Pusuk Buhit dan Sinabung 

bulan Juli 2013   bahwa penerapan 

komunikasi terapeutik lebih banyak 

dilakukan oleh mahasiswa yang 

sedang praktek, belum semua 

perawat menerapkan komunikasi 

terapeutik baik pada pasien maupun 

keluarganya dengan berbagai alasan. 

Penerapan komunikasi terapeutik 

belum dilaksanakan secara 

menyeluruh oleh perawat di RSJ 

Pemprovsu Medan, menurut 

pendapat beberapa perawat saat 

diwawancara komuniksi terapeutik 

tidak menyelesaikan masalah pasien 

dan memakan waktu lama dalam 

pelaksanaannya. Ada pula yang 

menyebutkan bahwa tidak ada 

teguran dari atasan jika perawat tidak 

melakukan komunikasi terapeutik.  

Penerapan komunikasi 

terapeutik merupakan salah satu 

bentuk kinerja dari perawat. Suarli 

dan Bahtiar (2009) mengungkapkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah motivasi dan 

lingkungan. Penerapan komunikasi 

terapeutik sendiri sebagai bentuk 

kinerja perawat menurut Edyana 

(2008), dipengaruhi oleh motivasi 

baik intrinsik maupun ekstrinsik, 

dimana ditemukan perawat yang 

memiliki motivasi yang tinggi 

mampu menerapkan komunikasi 

terapeutik lebih baik dibandingkan 

dengan perawat yang memiliki 

motivasi rendah. Kesimpulan 

sementara yang dapat diambil adalah 

perawat dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik perlu 

memiliki motivasi, karena motivasi 

merupakan tenaga pendorong yang 

menggerakkan perawat untuk 

melakukan asuhan keperawatan.  

Rumusan Masalah 

Saat memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien, perawat 

diharapkan menggunakan 

komunikasi terapeutik. Penerapan 

komunikasi terapeutik belum 

dilakukan oleh semua perawat  di 

RSJ Pemprovsu Medan. 

Permasalahan ini terjadi 

kemungkinan karena berbagai faktor, 

dan bila kondisi ini tidak segera 

diperbaiki maka dapat menimbulkan 

ketidak puasan pasien dan keluarga 

terhadap pelayanan keperawatan. Hal 

lain yang dapat terjadi adalah pasien 

tidak dapat bekerjasama dalam 

regimen terapeutik dan tujuan dari 
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rencana keperawatan tidak tercapai. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian 

untuk menggali hal-hal yang 

mendasari terjadinya fenomena ini. 

Berdasarkan fenomena yang 

ada menunjukkan belum 

diketahuinya bagaimana tingkat 

motivasi perawat pelaksana di RSJ 

Pemprovsu Medan dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik. 

Perlu untuk diketahui sejauhmana 

hubungan motivasi dengan 

penerapan komunikasi terapeutik 

oleh perawat karena secara teori 

telah diketahui adanya hubungan 

antara motivasi dengan kinerja 

perawat, namun secara empiris di 

RSJ Pemprovsu Medan belum 

terbukti karena belum pernah 

dilakukan penelitian tentang 

fenomena tersebut, sehingga RSJ 

Pemprovsu Medan dijadikan tempat 

penelitian karena rumah sakit ini 

adalah satu-satunya rumah sakit 

khusus jiwa milik pemerintah di 

Provinsi Sumatera Utara dan 

merupakan tempat praktek 

keperawatan jiwa bagi mahasiswa 

keperawatan dari berbagai institusi 

pendidikan baik dari dalam maupun 

dari luar Provinsi Sumatera Utara 

sehingga harus dapat menjadi contoh 

yang baik bagi para mahasiswa yang 

sedang melakukan praktek lapangan.  

Mutu keperawatan di Provinsi 

Sumatera Utara harus ditingkatkan, 

terutama dalam penerapan 

komunikasi terapeutik dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan jiwa karena 

akan meningkatkan kepuasan pasien 

dan keluarganya, sehingga 

kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan di Provinsi 

Sumatera Utara juga meningkat.  

Berdasarkan gambaran di atas 

maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimana hubungan 

motivasi perawat dengan penerapan 

komunikasi terapeutik pada pasien di 

ruang rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan?”. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui 

hubungan motivasi dengan 

penerapan komunikasi terapeutik 

pada pasien di ruang rawat inap RSJ 

Pemprovsu Medan. Tujuan khusu 

penelitian ini dilaksanakan untuk: 

a. Mengetahui tingkat motivasi 

perawat pelaksana dalam 

menerapkan komunikasi 

terapeutik pada pasien di ruang 

rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan. 

b  Mengetahui penerapan 

komunikasi terapeutik oleh 

perawat pada pasien di ruang 

rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan. 

c.  Mengetahui hubungan motivasi 

terhadap penerapan komunikasi 

terapeutik pada pasien di ruang 

rawat inap RSJ Pemprovsu 

Medan. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

desain potong lintang (cross 

sectional) yaitu penelitian yang 

hanya dilakukan satu kali untuk 

mengetahui hubungan variabel 

independen terhadap  variabel 

dependen (Sastroasmoro dan Ismail, 

2011). Pendekatan dalam penelitian 

ini secara kuantitatif yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui 

dan menjelaskan hubungan variabel 

bebas dengan   variabel terikat pada 
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satu kelompok sampel (Burn dan 

Grove, 2009). 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan 

keseluruhan subjek atau objek yang 

karakteristiknya akan diduga dan 

diteliti (Hastono dan Sabri, 2010). 

Populasi yang ditentukan sebagai 

subyek penelitian ini adalah semua 

perawat pelaksana yang bekerja di 

Instalasi Rawat Inap RSJ Pemprovsu 

Medan dengan kriteria inklusi yaitu : 

(1) perawat dengan tingkat 

pendidikan minimal D.III 

Keperawatan karena pada kurikulum 

pendidikannya telah mendapatkan 

materi tentang komunikasi terapeutik 

dan (2) perawat pelaksana yang 

langsung menangani pasien di ruang 

rawat inap di RSJ Pemprovsu 

Medan.  Setelah dilakukan 

penyesuaian dengan kriteria, maka 

diperoleh jumlah populasi yang akan 

dipilih menjadi sampel sebanyak 72  

orang.  

Sampel merupakan objek yang 

akan diteliti, dan dianggap mewakili 

populasi. Hal ini sesuai dengan 

pengertian sampel menurut Hastono 

dan Sabri (2006) serta Sastroasmoro 

dan Ismail (2011) yang menyatakan 

bahwa sampel merupakan sebagian 

dari populasi yang diukur dan 

dianggap mewakili seluruh populasi. 

Jumlah sampel sebanyak 42 

orang diambil dengan teknik acak 

sederhana (simple random sampling) 

sehingga setiap populasi mempunyai 

kesempatan atau peluang yang sama 

untuk terpilih menjadi sampel. 

 

HASIL PENELITIAN 

1.Karakteristik Responden  

Karakteristik responden yaitu 

perawat pelaksana yang menangani 

pasien rawat inap meliputi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan 

lama kerja, seperti pada tabel di 

bawah ini.   

Tabel 1. Distribusi Reponden 

Menurut Karakteristik di Rumah 

Sakit Jiwa      Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014 

No Karakteristik n % 
1 

 

Usia 
a. ≤ 36 tahun 25 59,5 
b. > 36 tahun 17 40,5 

2 

 

Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 2 4,8 
b. Perempuan 40 95,2 

3 

 

Pendidikan 
a. Diploma 30 71,4 
b. Sarjana 12 28,6 

4 

 

Lama Kerja 
a. ≤ 9 tahun 28 66,7 
b. > 9 tahun 14 33,3 

 

Usia responden dikelompokkan 

berdasarkan umur rata-rata seluruh 

responden yaitu 36 tahun dan jumlah 

terbesar adalah dibawah atau sama 

dengan umur rata-rata (≤ 36 tahun) 

sebanyak 25 orang (59,5%) dan 

diatas umur rata-rata (> 36 tahun) 

sebanyak 17 orang (40,5%). 

Jenis kelamin responden paling 

banyak adalah perempuan yaitu 40 

orang (95,2%), sedangkan yang laki-

laki hanya 2 orang (4,8%). Tingkat 

pendidikan responden 

dikelompokkan berdasarkan 

pendidikan terakhir yaitu jumlah 

terbanyak adalah diploma atau 

Akademi Keperawatan  sebanyak 30 

orang (71,4%) sedangkan responden 

yang mempunyai tingkat pendidikan 

sarjana sebanyak 12 orang (28,6%). 

Lama kerja responden 

dikelompokkan berdasarkan rata-rata 

lama kerja seluruh responden yaitu 9 

tahun dan jumlah terbesar adalah 

dibawah atau sama dengan rata-rata 
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lama kerja (≤ 9 tahun) sebanyak 28 

orang (66,7%), sedangkan di atas 

rata-rata  lama kerja (> 9 tahun) 

sebanyak 14 orang (33,3%). 

2.Motivasi dalam Menerapkan 

Komunikasi Terapeutik 

Motivasi perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik diukur melalui 

15 pernyataan dengan pilihan 

jawaban : Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Setuju (STS), hasil terlampir.   

Variabel motivasi perawat di 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

dikategorikan atau dikelompokkan 

menjadi 2 kategori yaitu tinggi dan 

rendah seperti pada grafik di bawah 

ini. 

 
Gambar 1. Distribusi Responden 

Menurut Kategori Motivasi di 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera UtaraTahun 

2014 

Pada Gambar 1. di atas 

menunjukkan perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara lebih banyak yang 

mempunyai motivasi tinggi dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik 

kepada pasien yaitu 32 orang 

(76,2%), sedangkan yang 

mempunyai motivasi rendah 

sebanyak 10 orang (23,8%). 

3.Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

Penerapan komunikasi 

terapeutik oleh perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara diukur melalui 20 

pernyataan yang terdiri dari                 

3 fase, yaitu : fase orientasi, fase 

kerja dan fase terminasi, dengan 

pilihan jawaban : Selalu (SL), Sering 

(SR), Jarang (JR) dan Tidak Pernah 

(TP), hasil terlampir.   

Variabel penerapan 

komunikasi terapeutik oleh perawat 

di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

dikategorikan atau dikelompokkan 

menjadi                   2 kategori yaitu 

baik dan tidak baik seperti pada 

grafik di bawah ini 

 
Gambar 2. Distribusi Responden 

Menurut Kategori Penerapan 

Komunikasi Terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014 

Pada Gambar 2. di atas 

menunjukkan perawat di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara lebih banyak yang 

menerapkan komunikasi terapeutik 

kepada pasien pada kategori baik 

yaitu 30 orang (71,4%), sedangkan 

yang menerapkan komunikasi 

terapeutik kategori tidak baik 

sebanyak 12 orang (28,6%). 

4.Hubungan Motivasi dengan 

Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 
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Uji statistik dalam analisis 

bivariat untuk menjelaskan tentang 

hubungan antara variabel bebas 

(motivasi) dengan variabel terikat 

(penerapan komunikasi terapeutik) 

menggunakan uji chi square yang 

ditampilkan dalam tabel silang 

(cross-tab). Hasil uji bivariat seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hubungan Motivasi 

Perawat dengan Penerapan 

Komunikasi Terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014 
  Penerapan Komunikasi Terapeutik Exact 

Fisher Motiva

si 

Baik Tidak baik Total 

n % n % n % 
Tinggi 

29 69,0 3 7,2 32 76,2 

p=0,00 
Rendah 

1 2,4 9 21,4 10 23,8 

Total 30 71,4 12 28,6 42 100 

 

Berdasarkan Tabel di atas 

diketahui bahwa perawat yang 

memiliki motivasi kategori tinggi 

lebih banyak yang menerapkan 

komunikasi terapeutik dengan baik 

yaitu 29 orang (69,0.%). Sedangkan 

perawat yang memiliki motivasi 

kategori rendah  lebih banyak yang 

menerapkan komunikasi terapeutik 

dengan tidak baik yaitu   9 orang 

(21,4%). 

Hasil uji menunjukkan terdapat 

1 sel (25%) yang mempunyai nilai 

harapan (expected count) kurang dari 

5, maka untuk melihat nilai 

signifikan yang menunjukkan ada 

atau tidak ada hubungan antara 

motivasi dengan penerapan 

komunikasi terapeutik adalah nilai p 

yaitu = 0,000 < 0,05,  artinya ada 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi dengan penerapan 

komunikasi terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. 

 

PEMBAHASAN 

1. Motivasi Perawat 

Hasil penelitian tentang 

motivasi perawat dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara diketahui bahwa 

jumlah responden yang menyatakan 

paling banyak sangat setuju adalah 

tentang perawat mempunyai 

keinginan yang ikhlas untuk 

menolong pasien dengan 

memberikan asuhan keperawatan 

yang berkualitas yaitu sebanyak 23 

orang (54,8%).  

Pernyataan motivasi yang 

dinyatakan responden paling banyak 

setuju adalah tentang perawat ketika 

berinteraksi dengan pasien, 

menggunakan komunikasi terapeutik 

walau ada mahasiswa yang praktek 

yaitu sebanyak 26 orang (61,9%). 

Responden paling banyak tidak 

setuju adalah tentang melakukan 

komunikasi terapeutik dengan pasien 

agar dapat angka kredit (kredit point) 

yaitu sebanyak 21 orang (50,0%) 

Sedangkan jumlah dan 

persentase responden yang paling 

banyak menyatakan sangat tidak 

setuju adalah tentang perawat 

melakukan komunikasi terapeutik 

dengan pasien jika dapat menambah 

jumlah uang jasa pelayanan (JP) 

yang diterima yaitu dinyatakan 

sebanyak 18 orang (42,9%). 

Dilihat dari persentase kategori 

motivasi perawat maka kondisi ini 

cukup mendukung dalam 

pelaksanaan atau penerapan 

komunikasi terapeutik. Seperti kita 

ketahui bahwa motivasi yang paling 

utama adalah motivasi yang berasal 
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dari dalam diri perawat itu sendiri 

dan didasari oleh rasa tanggung 

jawab, nilai dan keyakinan serta 

kepuasan kerja. Sehingga jika 

seorang perawat tidak memiliki 

motivasi yang berasal dari dalam diri 

sendiri, (misalnya : rasa tanggung 

jawab dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik pada pasien 

yang menjadi tanggung jawabnya), 

maka kemungkinan besar perawat 

tersebut kurang bertanggung jawab 

juga pada hal-hal yang lainnya 

terkait penerapan komunikasi 

terapeutik.  

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan motivasi dalam 

penerapan komunikasi terapeutik 

hanya dapat dilakukan oleh individu 

atau perawat yang bersangkutan, 

orang disekitarnya hanya dapat 

menyarankan atau mengingatkan. 

Kemampuan untuk meningkatkan 

motivasi diperlukan perawat di 

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara sehingga 

dapat diupayakan meningkatkan 

kinerjanya, khususnya dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik 

pada pasien yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

2. Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

Pada fase orientasi paling 

banyak selalu dilakukan perawat 

adalah menciptakan hubungan saling 

percaya saat berinteraksi dengan 

pasien yaitu 14 orang (33,3%). Hal 

yang paling sering dilakukan adalah 

mengarahkan pasien untuk 

mengungkapkan apa yang 

dirasakannya saat ini yaitu 25 orang 

(59,5%). Hal yang jarang dan tidak 

pernah dilakukan perawat adalah 

melakukan kontrak waktu pada awal 

berinteraksi dengan pasien yaitu 17 

orang (40,5%) dan 3 orang (7,1%). 

Fase kerja dalam penerapan 

komunikasi terapeutik diketahui 

jumlah responden yang paling 

banyak selalu dilakukan perawat 

adalah saat berkomunikasi dengan 

pasien, perawat menanyakan 

keluhannya yaitu 21 orang (50,0%). 

Hal yang paling sering dilakukan 

pada fase kerja adalah saat berbicara 

dengan pasien, perawat 

melakukannya dengan sabar yaitu 30 

orang (71,4%). Pada fase kerja yang 

jawaban paling banyak jarang 

dilakukan perawat adalah waktu 

yang digunakan selama melakukan 

komunikasi terapeutik sesuai dengan 

kontrak diawal interaksi yaitu 14 

orang (33,3%). Sedangkan hal yang 

paling banyak tidak pernah 

dilakukan oleh perawat adalah waktu 

yang digunakan selama melakukan 

komunikasi terapeutik sesuai dengan 

kontrak diawal interaksi yaitu 6 

orang (14,3%). 

Fase terminasi dalam 

penerapan komunikasi terapeutik 

diketahui jumlah responden yang 

paling banyak selalu dilakukan 

perawat adalah mengungkapkan 

pendapat kepada pasien tanpa 

membuat pasien merasa bersalah 

yaitu 9 orang (21,4%). Hal yang 

paling sering dilakukan pada fase 

terminasi adalah meminta pendapat 

pasien untuk menguraikan 

persepsinya jika perawat belum jelas 

dengan pernyataan yang 

diucapkannya yaitu 22 orang 

(52,4%). Jawaban paling banyak 

jarang dan tidak pernah dilakukan 

perawat adalah setiap mengakhiri 

interaksi dengan pasien, perawat 

mengucapkan salam dan berjabat 

tangan yaitu 18 orang (42,9%) untuk 
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jawaban jarang dan 4 orang (9,5%) 

untuk jawaban tidak pernah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan yang telah 

disusun sebelum melaksanakan 

penelitian ini, maka peneliti 

mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Motivasi perawat dalam 

melakukan komunikasi terapeutik 

di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

menunjukkan sebagian besar 

memiliki motivasi yang tinggi 

(76,2%). 

2. Penerapan komunikasi terapeutik 

perawat pada pasien gangguan 

jiwa di Rumah Sakit Jiwa 

Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara menunjukkan jumlah dan 

persentase terbanyak pada 

kategeori baik (71,4%). 

3. Terdapat hubungan antara 

motivasi perawat dengan 

penerapan komunikasi di Rumah 

Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. Karena perawat 

yang memiliki motivasi tinggi 

lebih banyak yang menerapkan 

komunikasi terapeutik dengan 

baik, sedangkan perawat yang 

memiliki motivasi rendah lebih 

banyak yang tidak baik dalam 

penerapan komunikasi terapeutik. 

Saran   
Berdasarkan hasil penelitian ini 

ada beberapa saran yang perlu 

dijadikan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1.  Bagi Rumah Sakit Jiwa 

Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara perlu melakukan pelatihan 

oleh ahli komunikasi terapeutik 

kepada perawat yang belum 

menerapkan komunikasi 

terapeutik dengan baik, serta 

membuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) untuk penerapan 

komunikasi terapeutik. 

2.   Bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan supaya 

mengupayakan strategi 

pelaksanaan komunikasi 

terapeutik sehingga perawat 

termotivasi untuk menerapkan 

asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan jiwa  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti 

dengan lebih mendalam untuk 

mengetahui variabel selain 

motivasi yang berhubungan 

dengan penerapan komunikasi 

terapeutik. Untuk menilai 

penerapan komunikasi terapeutik 

dapat dilakukan dengan teknik 

observasi untuk mendapatkan 

hasil yang lebih objektif.  
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PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI AKSEPTOR KB  

METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG  PADA PASANGAN 

USIA SUBUR MUDA PARITAS RENDAH DI KOTA SURABAYA 

(Studi Di Kecamatan Tambaksari dan Sawahan) 

 

Elvi Susanti Lubis 

Staf Pengajar dan Peneliti Akper Binalita Sudama Medan 

  

Abstract 

 

This study began with decreased users of long-term contraceptive method (LTM) 

in couples of childbearing age. The purpose of this study was to analyze the 

decision-making process to be an acceptor contraceptive  user using long-term 

contraceptive method for low parity eligible young couple. The design of this 

research was a quantitative study with case-control approach at Tambaksari and 

Sawahan district Surabaya city. We analized the different by  low  parity young 

couples who took the decision to use long-term contraceptive methods and non-

long term contraceptive method. 186 sample size calculated  in proportion. The 

results showed that attitudes affected intention to use a long-term contraceptive 

methods, social support influenced the intention to use a long-term contraceptive 

methods, characteristic of family planning long-term contraceptive methods 

influenced the intention to use a long-term contraceptive methods, perceived 

behavioral control influence intention to use a long-term contraceptive methods, 

and intentions affect the decision to use long-term contraceptive methods.With 

these results hopefully can be use as a basis for developing strategies to manage 

and popularized National Family Planning and Demographic Organization long-

term contraceptive methods. 

 

Keywords: decision making, family planning acceptors, long-term contraceptive 

methods, fertile couples young low parity. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan proyeksi 

penduduk yang dihasilkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), pada 

tahun 2025 diperkirakan penduduk 

Indonesia sekitar 273,65 juta jiwa. 

Laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia cenderung menurun, 

dimana pada tahun 1971-1980 adalah 

2,30 persen, tahun 1980-1990 adalah 

1,97 persen, tahun 1990-2000 

sebanyak 1,49 persen dan tahun 

2000-2005 turun lagi menjadi 1,3 

persen. Namun bila dilihat menurut 

provinsi, laju pertumbuhan penduduk 

tersebut tidak merata, berfluktuasi 

dan malah ada yang meningkat. 

Sementara itu, angka Total Fertility 

Rate (TFR) pada pasangan usia subur 

di Indonesia menurut hasil Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia  

(SDKI) tahun 2007 dibanding 

dengan tahun 2002 dari survei yang 

sama tidak mengalami perubahan 

atau stagnasi (BPS, 2005).  

Pengendalian jumlah dan laju 

pertumbuhan penduduk diarahkan 

pada peningkatan pelayanan keluarga 

berencana (KB) dan kesehatan 

reproduksi yang terjangkau, bermutu 

dan efektif menuju terbentuknya 

keluarga kecil yang berkualitas. 

Program KB merupakan upaya untuk 

menekan laju pertumbuhan 

penduduk dan meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak. Program KB 

secara nasional maupun internasional 

diakui sebagai salah satu program 

yang mampu menurunkan angka 

fertilitas. Perkembangan program 

KB Nasional dipengaruhi oleh 

dinamika yang terjadi di dunia 

internasional. Pada kurun waktu 

1970-an hingga 1990-an, 

keberhasilan program KB di 

Indonesia sangat ditentukan pada 

aspek demografis semata yaitu 

pengendalian angka kelahiran. 

Namun pasca ditandatanganinya 

International Conference on 

Population and Development (ICPD) 

di Cairo Tahun 1994, telah terjadi 

pergeseran paradigma yang cukup 

signifikan dalam pelaksanaan 

program KB yaitu dari pendekatan 

demografis menjadi mengedepankan 

aspek hak asasi manusia 

(Witjaksono, 2012). 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2010-2014 

diarahkan kepada pengendalian 

fertilitas penduduk melalui tiga 

prioritas utama: (1) Revitalisasi 

Program KB; (2) Penyerasian 

kebijakan pengendalian penduduk; 

dan (3) Peningkatan ketersediaan dan 

kualitas data serta informasi 

kependudukan yang memadai, akurat 

dan tepat waktu. Di dalam RPJMN 

disebutkan pula bahwa dalam rangka 

mempercepat pengendalian fertilitas 

melalui penggunaan kontrasepsi, 

program keluarga berencana nasional 

di Indonesia lebih di arahkan kepada 

pemakaian Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP). 

Menggunakan MKJP atau 

tidak menggunakan MKJP 

merupakan suatu bentuk perilaku 

yang diperlihatkan oleh PUS sebagai 

sebuah hasil dari pengambilan 

keputusan. Rendahnya pemakaian 

MKJP di kalangan PUS MUPAR 

diduga berhubungan dengan 

pengambilan keputusan dan berbagai 

variabel atau faktor yang 

mempengaruhinya.  

The Innovation Decision 

Process (Proses Keputusan Inovasi) 

merupakan proses mental yang mana 

seseorang atau lembaga melewati 
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dari pengetahuan awal tentang suatu 

inovasi sampai membentuk sebuah 

sikap terhadap inovasi tersebut, 

membuat keputusan apakah 

menerima atau menolak inovasi 

tersebut, mengimplementasikan 

gagasan baru tersebut, dan 

mengkonfirmasi keputusan ini. 

Seseorang akan mencari informasi 

pada berbagai tahap dalam proses 

keputusan inovasi untuk mengurangi 

ketidakyakinan tentang akibat atau 

hasil dari inovasi tersebut.  

Rogers (2003),  

menggambarkan The Innovation 

Decision Process ( proses keputusan 

inovasi) sebagai kegiatan individu 

untuk mencari dan memproses 

informasi tentang suatu inovasi 

sehingga dia termotivasi untuk 

mencari tahu tentang keuntungan 

atau kerugian dari inovasi tersebut 

yang pada akhirnya akan 

memutuskan apakah dia akan 

mengadopsi inovasi tersebut atau 

tidak. 

METODE 

Rancang bangun penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kasus-kontrol (case-control) 

yaitu membandingkan subjek dengan 

KB MKJP sebagai kasus dengan 

subjek KB Non-MKJP sebagai 

kontrol. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di dua kecamatan, 

yakni kecamatan Tambaksari dan 

kecamatan Sawahan Kota Surabaya. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan 

bulan Desember 2012 sampai dengan 

bulan Juni 2013.  

Pengambilan Sampel 

dilakukan secara Stratified Simple 

Random Sampling.  Sampel untuk 

kasus diambil dari populasi yang 

dipilih dengan karakteristik untuk 

kasus adalah PUS MUPAR akseptor 

KB yang menggunakan metode 

kontrasepsi jangka panjang. 

Sedangkan sampel untuk kontrolnya 

adalah PUS MUPAR akseptor KB 

yang tidak menggunakan metode 

kontrasepsi jangka panjang.  Besar 

sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 186 responden yang dibagi 

ke dalam kelompok kasus sebanyak 

62 responden dan kelompok kontrol 

sebanyak 124 responden.  

Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara langsung kepada 

responden. Data sekunder diambil 

dari laporan bulanan dan tahunan 

jumlah akseptor KB di kecamatan 

Tambaksari dan Sawahan Kota 

Surabaya serta laporan tahunan 

jumlah akseptor KB di Kota 

Surabaya yang diperoleh dari 

BKKBN  Provinsi dan Bappemas 

dan KB Kota Surabaya. 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Kuesioner terstruktur. Kuesioner ini 

digunakan dalam pengumpulan data 

melalui proses wawancara secara 

langsung kepada responden. 

Variabel dalam penelitian ini 

adalah karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi, pengetahuan, 

sikap, dukungan sosial, karakteristik 

KB MKJP, perceived  behavior 

control, niat dan pengambilan 

keputusan menggunakan MKJP. 

HASIL 

Kecamatan Tambaksari 

memiliki luas wilayah 868,843 Ha 

dengan jumlah kelurahan yang ada 

sebanyak 8 Kelurahan. Jumlah 

Pasangan Usia Subur (PUS) 

berdasarkan data dari Bappemas dan 
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KB Kota Surabaya (2012), adalah 

sebanyak 41.716 PUS.  

Kecamatan Sawahan 

memiliki luas wilayah 763,75 Ha 

dengan jumlah Kelurahan yang ada 

sebanyak 6 Kelurahan. Jumlah 

Pasangan Usia Subur berdasarkan 

data dari Bappemas dan KB Kota 

Surabaya (Juni 2013), adalah 

sebanyak 34.140 PUS. 

1) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi dan Informasi 

terhadap Variabel 

Pengetahuan tentang MKJP 
Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi,motivasi 

dan informasi terhadap pengetahuan 

tentang MKJP dapat dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi dan informasi 

terhadap pengetahuan tentang MKJP 

di Kecamatan Tambaksari dan 

Sawahan Kota Surabaya Tahun 

2013. 

Varabel  

Independen 
Pengetahuan tentang 

MKJP 

Beta p 

Pendidikan  0.285 0.000 

Etnis atau 

Suku 
0.267 0.000 

Motivasi  0.216 0.002 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat akhir pada tabel 1 dapat 

dilihat bahwa pendidikan responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap pengetahuan tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 

0,285.Etnis atau suku responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap pengetahuan tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,267. 

Motivasi berpengaruh signifikan 

(p=0,002) terhadap pengetahuan 

tentang MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,216. 

2) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi, Informasi  dan 

Pengatahuan terhadap 

Variabel Sikap tentang MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi dan pengetahuan 

terhadap Sikap tentang MKJP dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi, informasi, 

pengetahuan terhadap sikap tentang 

MKJP di Kecamatan Tambaksari dan 

Sawahan Kota Surabaya Tahun 2013 

Varabel  

Independen 
Sikap tentang MKJP 

Beta P 

Pendidikan  0.240 0.000 

Jlh anak 

yang 

dimiliki 

0.200 0.000 

Informasi  -0.269 0.000 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa pendidikan responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap sikap tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,240. 

Jumlah anak yang dimiliki responden 

berpengaruh signifikan (p=0,000) 

terhadap sikap tentang MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,200. 

Informasi berpengaruh signifikan 

(p=0,000) terhadap sikap tentang 

MKJP, dengan kuat pengaruh 

sebesar - 0,269. 

3) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi, Informasi dan 
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pengetahuan terhadap 

Variabel Dukungan Sosial 

menggunakan MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi dan pengetahuan 

terhadap dukungan sosial 

menggunakan MKJP dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Berdasarkan analisis 

multivariat pada tabel 3 dapat dilihat 

bahwa pendidikan  responden 

berpengaruh signifikan (p=0,020) 

terhadap dukungan sosial 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,169. 

Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi, informasi dan 

pengetahuan terhadap dukungan 

sosial menggunakan MKJP di 

Kecamatan Tambaksari dan Sawahan 

Kota Surabaya Tahun 2013 

Varabel 

 

Independen 

Dukungan Sosial 

menggunakan MKJP 

Beta P 

Pendidikan  0.169 0.020 

Jlh 

anakyang 

dimiliki 

0.155 0.011 

 

Jumlah anak yang dimiliki 

berpengaruh signifikan (p=0,011) 

terhadap dukungan sosial 

menggunakkan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,155. 

4) Pengaruh Variabel 

Karakteristik Sosial Ekonomi, 

Motivasi, Informasi dan 

Pengetahuan terhadap 

Variabel Karakteristik KB 

MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi, informasi dan pengetahuan 

terhadap Persepsi mengenai 

Karakteristik MKJP dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh Karakteristik Sosial 

Ekonomi, motivasi, informasi dan 

pengetahuan terhadap karakteristik 

KB MKJP di Kecamatan Tambaksari 

dan Sawahan Kota Surabaya Tahun 

2013 

Varabel  

Independen 
Karakteristik KB 

MKJP 

Beta P 

Jlh anak 

yang 

dimiliki 

0.164 0.004 

Motivasi  0.187 0.009 

Pengetahuan  0.138 0.048 

Etnis atau 

suku 
0.165 0.030 

Agama  -0.216 0.015 

Penghasilan  0.188 0.001 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat  pada tabel 4 dapat dilihat 

bahwa jumlah anak yang dimiliki 

responden berpengaruh signifikan 

(p=0,004) terhadap karakteristik KB 

MKJP, dengan kuat pengaruh 

sebesar 0,164.  Motivasi berpengaruh  

signifikan terhadap karakteristik KB 

MKJP (p=0,009) dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,187. Pengetahuan 

berpengaruh signifikan (p=0,048) 

terhadap karakteristik KB MKJP,    

dengan  kuat pengaruh sebesar 0,138. 

Etnis atau suku berpengaruh  

signifikan terhadap karakteristik KB 

MKJP (p=0,030) dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,165. Agama 

berpengaruh  signifikan terhadap 

karakteristik KB MKJP (p=0,015) 

dengan kuat pengaruh sebesar -

0,216. Penghasilan berpengaruh  

signifikan terhadap karakteristik KB 
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MKJP (p=0,001) dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,188. 

5) Pengaruh Variabel Sikap, 

Dukungan Sosial, 

Karakteristik KB MKJP dan 

Perceived Behavioral Control 

terhadap Variabel Niat 

Menggunakan MKJP 

Berdasarkan analisis data 

gabungan dua kecamatan, pengaruh 

Sikap, Dukungan Sosial, 

karakteristik KB MKJP dan 

Perceived Behavioral Control 

terhadap Niat Menggunakan MKJP 

dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5. Hasil Analisis Multivariat 

Pengaruh sikap, dukungan sosial, 

karakteristik KB MKJP dan 

perceived behavioral control, 

terhadap niat menggunakan MKJP di 

Kecamatan Tambaksari dan Sawahan 

Kota Surabaya Tahun 2013 

Variabel 

Independen 
Niat menggunakan 

MKJP 

Beta p 

Sikap 0.156 0.028 

Dukungan 

sosial 
0.124 0.035 

Karakteristik 

KB MKJP 
0.219 0.000 

Perceived BC -0.251 0.000 

 

Berdasarkan analisis 

multivariat pada tabel 5 dapat dilihat 

bahwa sikap mengenai MKJP  

berpengaruh signifikan (p=0,028) 

terhadap niat menggunakan MKJP, 

dengan kuat pengaruh sebesar 0,156. 

Dukungan sosial menggunakan 

MKJP  berpengaruh signifikan 

(p=0,035) terhadap niat 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,124. karakteristik 

KB MKJP  berpengaruh signifikan 

(p=0,000) terhadap niat 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar 0,219. Perceived 

Behavioral Control  berpengaruh 

signifikan (p=0,000) terhadap niat 

menggunakan MKJP, dengan kuat 

pengaruh sebesar  -0,251. 

 

PEMBAHASAN 

1) Hubungan karakteristik sosial 

ekonomi, motivasi dan 

informasi dengan penggunaan 

MKJP 

Menurut Kusumaningrum 

dalam Fienalia (2012) Usia atau 

umur dalam hubungannya dengan 

pemakaian KB berperan sebagai 

faktor intrinsik. Umur berhubungan 

dengan struktur organ, fungsi faaliah, 

komposisi biokimiawi termasuk 

system hormonal seorang wanita. 

Perbedaan fungsi faaliah, komposisi 

biokimiawi, dan system hormonal 

pada suatu periode umur 

menyebabkan perbedaan pada 

kontrasepsi yang dibutuhkan. Tetapi 

dalam penelitian ini usia tidak 

mempuyai pengaruh . terhadap 

pengetahuan tentang MKJP , sikap 

tentang MKJP , dukungan sosial 

menggunakan MKJP , persepsi 

mengenai karakteristik MKJP. Hal 

ini bisa saja terjadi karena usia 

responden umumnya < 30 tahun 

artinya masih berusia muda dimana 

pada usia ini  wanita yang muda 

cenderung untuk mempunyai 

keinginan anak yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita yang 

berumur tua. Oleh karena keinginan 

tersebut, wanita muda cenderung 

memilih menggunakan metode 

kontrasepsi non jangka panjang 

seperti suntik dan pil. 

Pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang sangat menentukan 

pengetahuan dan persepsi seseorang 

terhadap pentingnya sesuatu hal, 
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termasuk pentingnya keikutsertaan 

dalam KB. Pendidikan dalam 

penelitian ini mempuyai pengaruh . 

terhadap pengetahuan tentang MKJP 

, sikap tentang MKJP , dukungan 

sosial menggunakan MKJP , persepsi 

mengenai karakteristik MKJP. Ini 

disebabkan seseorang yang 

berpendidikan tinggi akan lebih luas 

pandangannya dan lebih mudah 

menerima ide dan tata cara 

kehidupan baru (BKKBN, 1980). 

Dalam hubungan dengan pemakaian 

kontrasepsi pendidikan akseptor 

dapat mempengaruhi dalam hal 

pemilihan jenis kontrasepsi yang 

secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kelangsungan 

pemakaiannya (Kusumaningum, 

2010). 

Hasil analisis bivariat 

memperlihatkan bahwa pekerjaan 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengetahuan tentang MKJP, 

sikap tentang MKJP, sikap tentang 

MKJP, dukungan sosial 

menggunakan MKJP,  dan persepsi 

mengenai karakteristik MKJP. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Amiranty (2003) yang 

menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

status pekerjaan dengan penggunaan 

MKJP. Ibu yang bekerja memiliki 

peluang sebesar 2 kali untuk 

memakai MKJP dibandingkan ibu 

yang tidak bekerja (Fienalia, 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan 

penghasilan responden tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengetahuan tentang MKJP, sikap 

tentang MKJP, dukungan sosial 

menggunakan MKJP, persepsi 

mengenai karakteristik MKJP.  Hasil 

penelitian di atas berbeda dengan 

pendapat Bertrand (1984) yang 

menyatakan bahwa penghasilan 

seseorang mempengaruhi 

penggunaan alat kontrasepsi 

(Maryatun, 2007).  

KB bukan hanya masalah 

demografi dan klinis tetapi juga 

mempunyai dimensi sosial-budaya 

dan agama, khususnya perubahan 

sistem nilai dan norma masyarakat 

(Kusumaningrum, 2012). Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian 

besar responden beragama Islam. 

Hasil analisis bivariat 

memperlihatkan bahwa agama 

responden tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengetahuan 

tentang MKJP,  sikap tentang MKJP, 

dukungan sosial menggunakan 

MKJP, dan karakteristik MKJP. Oleh 

karena itu KB perlu mendapat 

dukungan masyarakat, termasuk 

tokoh agama. Walaupun awalnya 

mendapat tantangan akhirnya 

program KB didukung tokoh agama 

dengan pemahaman bahwa KB tidak 

bertentangan dengan agama dan 

merupakan salah satu upaya dalam 

pengaturan masalah kependudukan 

untuk memerangi kemiskinan, 

kebodohan, keterbelakangan dan 

ketidakpedulian masyarakat sehingga

 dapat mendukung 

pembangunan bangsa. Program KB 

juga telah memperoleh dukungan 

dari Departemen Agama Republik 

Indonesia. Hal ini terlihat dengan 

penandatanganan bersama Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Memorandum 

of Understanding (MoU) Nomor 1 

Tahun 2007 dan Nomor: 

36/HK.101/F1/2007 tentang 

Advokasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi Program KB Nasional 

melalui Peran Lembaga Keagamaan, 

pada 9 Februari 2007, yang berlaku 
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sampai dengan 31 Desember 2009 

(Maryatun, 2012). 

Berdasarkan analisis 

multivariat diketahui etnis atau suku 

responden berpengaruh signifikan 

terhadap pengetahuan, sikap dan  

karakteristik KB MKJP.  

Setiap anak merupakan 

cerminan harapan serta keinginan 

orang tua yang menjadi pedoman 

dari pola pikir, sikap maupun 

perilaku dari orang tua tersebut. 

Dengan demikian, setiap anak yang 

dimiliki oleh pasangan suami istri 

akan memberi pertimbangan tentang 

apakah mereka ingin memiliki anak 

dan jika ingin, berapa jumlah yang 

diinginkan (Indira, 2009). 

Berdasarkan analisis dalam 

penelitian ini, didapatkan sebagian 

besar responden memiliki  anak 1 

orang. Hasil analisis multivariat 

memperlihatkan bahwa Jumlah anak 

yang dimiliki responden berpengaruh 

signifikan terhadap pengetahuan 

tentang MKJP 

Anak adalah harapan atau 

cita-cita dari sebuah perkawinan. 

Berapa jumlah yang diinginkan, 

tergantung dari keluarga itu sendiri. 

Apakah satu, dua, tiga dan 

seterusnya. Dengan demikian 

keputusan untuk memiliki sejumlah 

anak adalah sebuah pilihan, yang 

mana pilihan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh nilai yang dianggap 

sebagai satu harapan atas setiap 

keinginan yang dipilih oleh orang 

tua. 

Yang dimaksud Umur anak 

terkecil dalam peneitian ini adalah 

lama  hidup anak terakhir responden 

(dalam tahun). Hal ini penting 

diketahui untuk  membantu 

memberikan informasi alat 

kontrasepsi yang tepat yang sesuai 

dengan kebutuhan anak dan ibu. 

Hasil penelitian menunjukkan umur 

anak responden pada umumnya 

berada pada usia ≥ 1 tahun. Hasil 

analisis bivariat menunjukkan bahwa  

usia  anak terakhir tidak berpengaruh 

signifikan terhadap vareiabel 

penelitian yang lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi responden untuk ber 

KB dalam kategori tinggi. Demikian 

halnya bila dihubungkan motivasi 

dengan pengetahuan  akan terlihat 

bahwa motivasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

pengetahuan tentang MKJP. 

Motivasi adalah upaya untuk 

menimbulkan rangsangan , dorongan 

dan ataupun pembangkit tenaga pada 

seseorang dan ataupun sekelompok 

orang untuk mau berbuat 

melaksanakan sesuatu (Notoatmodjo, 

2010). Secara sederhana motivasi 

dapat diartikan sebagai faktor yang 

mendorong seseorang untuk 

bertindak dengan cara tertentu guna 

mencapai tujuan yang diinginkannya.  

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat di lihat bahwa informasi 

responden tentang KB pada 

umumnya berada pada kategori 

tinggi.  Hasil penelitian menujukkan 

bahwa informasi berpengaruh 

signifikan terhadap sikap tentang 

MKJP dan karakteristik KB MKJP. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat  Ekarini (2008), yang 

menjelaskan bahwa Informasi 

merupakan suatu bagian dari 

pelayanan yang sangat  berpengaruh 

bagi calon akseptor maupun akseptor 

pengguna, mengetahui apakah 

kontrasepsi yang dipilih telah sesuai 

dengan kondisi kesehatan dan sesuai 

dengan tujuan akseptor dalam 

memakai kontrasepsi tersebut. 
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Informasi sangat menentukan 

pemilihan alat kontrasepsi yang 

dipilih, sehingga informasi yang 

lengkap mengenai kontrasepsi sangat 

diperlukan guna memutuskan pilihan 

metode  kontrasepsi yang akan 

dipakai.  

2) Pengaruh Pengetahuan 

terhadap Keputusan 

Menggunakan KB MKJP 

Dalam memperkenalkan 

cara-cara kontrasepsi kepada 

masyarakat tidak mudah untuk 

segera diterima karena menyangkut 

pengambilan keputusan oleh 

masyarakat untuk menerima cara-

cara kontrasepsi tersebut. Menurut 

Rogers, ada empat tahap untuk 

mengambil keputusan untuk 

menerima inovasi tersebut yaitu 

tahap pengetahuan (knowledge), 

tahap persuasi (persuasion), tahap 

pengambilan keputusan (decision),  

tahap implementasi (implementation)  

dan tahap konfirmasi (confirmation). 

Melalui tahap-tahap tersebut, inovasi 

bisa diterima maupun ditolak.  

Menurut WHO dalam 

Notoatmodjo (2010), pengetahuan 

dapat membentuk keyakinan tertentu 

sehingga seseorang berperilaku 

sesuai dengan keyakinan tersebut. 

Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. 

Hasil yang didapatkan pada 

penelitian ini adalah sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan 

tentang MKJP yang dikategorikan 

kurang sampai dengan sedang. Hasil 

analisis bivariat memperlihatkan 

bahwa pengetahuan  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

sikap responden tentang MKJP dan 

dukungan sosial menggunakan 

MKJP, tetapi pengetahuan 

berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi tentang karakteristik MKJP. 

3) Pengaruh Sikap terhadap Niat 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa sikap responden 

tentang MKJP pada umumnya 

dikategorikan positif.  Hasil analisis 

bivariat memperlihatkan bahwa sikap 

berpengaruh signifikan terhadap niat 

responden untuk menggunakan 

MKJP. Artinya semakin positif sikap 

individu mengenai MKJP maka 

semakin tinggi pula niat untuk 

menggunakan MKJP.  

Hasil analisis multivariat 

menunjukkan bahwa sikap tentang 

MKJP berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat untuk menggunakan 

MKJP. Hal ini berarti juga semakin 

positif sikap individu mengenai 

MKJP maka semakin tinggi pula niat 

untuk menggunakan MKJP.  

Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ajzen & Fishbein (1980) 

dalam Yuniar (2011) bahwa sikap 

seseorang terhadap suatu perilaku 

merupakan penentu proximal apakah 

dia akan mengambil tindakan. 

Menurut Ajzen (1991), sebuah sikap 

mengacu pada evaluasi hasil 

terhadap suatu objek (misalnya 

kebijakan atau  perilaku), dan objek 

biasanya dievaluasi pada beberapa 

dimensi (misalnya ekonomi efek, 

pengaruh lingkungan, dll). 

Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sikap seseorang 

untuk menggunakan MKJP sangat 

ditentukan oleh evaluasi akhir 

seseorang terhadap manfaat dan efek 

samping MKJP yang akan 

diterimanya. 
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4) Pengaruh Dukungan Sosial 

terhadap Niat Menggunakan 

KB MKJP 

Menurut BKKBN (2001) 

penggunaan kontrasepsi merupakan 

tanggung jawab bersama pria dan 

wanita sebagai pasangan, sehingga 

metode kontrasepsi yang dipilih 

mencerminkan kebutuhan serta 

keinginan suami dan istri. Suami dan 

istri harus saling mendukung dalam 

penggunaan metode kontrasepsi 

karena KB dan kesehatan reproduksi 

bukan hanya urusan pria atau wanita 

saja.  

Hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa dukungan sosial 

yang diterima oleh responden 

dikategorikan tinggi.  Hasil analisis 

bivariat memperlihatkan bahwa 

dukungan sosial berpengaruh 

signifikan  terhadap niat responden 

untuk menggunakan MKJP.  

5) Pengaruh Karakteristik KB 

MKJP terhadap Niat 

Menggunakan MKJP 

Hasil pengujian bivariat dan 

multivariat didapatkan hasil 

karakteristik KB MKJP berpengaruh 

terhadap niat menggunakan MKJP.  

Pemakaian alat kotrasepsi 

merupakan bentuk perilaku 

seseorang yang didasari nilai positif 

pada kegiatan tersebut baik dengan 

tujuan tertentu maupun sekedar 

mengikuti lingkungannya. Hal 

tersebut menekankan pentingnya 

sebuah niat dan pemikiran yang 

positif terhadap perilaku seseorang. 

Fishbein dan Ajzen (1975) 

menyebutkan bahwa keyakinan 

akibat perilaku merupakan 

pengetahuan yang berasal dari diri 

sendiri yang positif maupun negatif. 

Dari hal tersebut akan menghasilkan 

sikap yang selanjutnya akan 

menumbuhkan niat untuk melakukan 

sesuatu (Maryatun, 2009). 

Connor dan Norman (1995) 

menyebutkan bahwa persepsi 

kerentanan (persepsi kemungkinan 

pribadi) merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi apa yang 

orang putuskan kemudian (Glanz, 

2003). 

6) Pengaruh Perceived Behavior 

Control terhadap Niat 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  perceived behavior control 

berpengaruh signifikan terhadap niat 

menggunakan MKJP. Hasil analisis 

data tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi perceived behavior 

control  maka semakin ketat atau 

tinggi niat untuk menggunakan 

MKJP. 

Dalam penelitian ini perilaku 

dinterpretasikan juga sebagai niat 

sebagai bagian dari perilaku 

seseorang untuk menggunakan 

MKJP. Oleh karena itu seseorang 

dianggap mempunyai perceived 

behavior control apabila komposisi 

keyakinan mengendalikan atau 

keyakinan tentang berbagai faktor 

yang memfasilitasi atau menghambat 

perilaku untuk menggunakan MKJP 

dan daya kontrol yang dimiliki oleh 

seseorang lebih dari berbagai faktor 

yang dimiliki. 

 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ajzen (2002) menyatakan 

bahwa selain sikap dan norma 

subjektif, perilaku individu juga 

dipengaruhi oleh  Perceived 

behavior control. 

7) Pengaruh Niat terhadap 

Pengambilan Keputusan 

Menggunakan KB MKJP 

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa niat 
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menggunakan KB MKJP 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pengambilan keputusan 

menggunakan KB MKJP. 

Hasil analisis data ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi niat 

menggunakan KB MKJP 

makaseseorang akan  semakin ketat 

melakukan tindakan pengambilan 

keputusan. 

Perilaku individu   untuk 

menggunakan MKJP dapat 

diprediksi melalui niat atau 

intensnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Fishbein dan Ajzen (1957), 

menyatakan bahwa cara yang paling 

efektif untuk mengetahui apakah 

individu akan menampilkan atau 

tidak menampilkan suatu perilaku 

adalah dengan menanyakan atau 

mengetahui niat individu tersebut 

untuk melakukan suatu perilaku. Niat 

merupakan maksud yang dapat 

digunakan untuk memprediksikan 

suatu perilaku tertentu. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan ini merupakan 

kesimpulan hasil, analisis hasil dan 

pembahasan penelitian pada bab 

sebelumnya. Berdasarkan hal 

tersebut maka kesimpulan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Karakteristik sosial ekonomi 

(pendidikan, penghasilan, etnis 

atau suku, agama, jumlah anak 

yang dimiliki), motivasi, 

informasi, pengetahuan, sikap, 

dukungan sosial, karakteristik 

KB MKJP, perceived behavior 

control dan niat berhubungan 

dengan pengambilan keputusan 

menggunakan MKJP. 

2. Karakteristik sosial ekonomi, 

motivasi dan informasi 

berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan 

menggunakan MKJP. 

3. Pengetahuan, sikap, dukungan 

sosial, karakteristik KB MKJP , 

perceived behavior control dan 

niat  berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan 

menggunakan MKJP  

4. Ada perbedaan pengambilan 

keputusan menggunakan MKJP 

dan non MKJP pada PUS 

MUPAR di Kecamatan 

Tambaksari dan Sawahan Kota 

Surabaya. 

Sesuai hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa untuk dapat 

memahami proses pengambilan 

keputusan menjadi akseptor KB 

MKJP, maka disaranan kepada pihak 

BKKBN untuk : 

1. Perlunya peningkatan 

pengetahuan tentang KB MKJP 

bagi calon akseptor KB baru dan 

pasangannya, yang dapat 

dilakukan melalui  pemberian 

informasi secara lengkap tentang 

KB MKJP  pada saat konsultasi 

pertama sebelum memutuskan 

memilih salah satu alat 

kontrasepsi tertentu. 

2. Perlunya membangun informasi 

positif tentang KB MKJP yang 

dapat  dilakukan dengan  

melibatkan peran kader 

kesehatan, tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan tokoh adat  

melalui kegiatan penyuluhan dan 

penyebaran  informasi tentang 

keberhasilan  pemakaian KB 

MKJP.    

3. Perlunya membangun kesadaran 

kepada PUS MUPAR bahwa 

pemanfaatan MKJP  merupakan  

suatu kebutuhan dan alternatif 

berkontrasepsi yang aman. 
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4. Perlunya peningkatan kesadaran 

dan komitmen dari petugas 

pemberi pelayanan kesehatan 

dalam melaksanakan tugas KIE 

dalam  pelayanan kontrasepsi, 

sehingga diharapkan setiap 

tenaga kesehatan akan bersedia 

memberikan informasi lengkap 

tentang MKJP. 

5. Perlunya peningkatan kesadaran 

dan komitmen dari petugas 

pemberi pelayanan kesehatan 

agar senantiasa memotivasi calon 

akseptor KB untuk 

memanfaatkan MKJP sebagai 

salah satu pilihan kontrasepsi. 
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PENGARUH  TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI PERSEPSI 

TERHADAP KONSEP DIRI PADA KLIEN HARGA DIRI RENDAH DI 

RUMAH SAKIT JIWA PROVSU TAHUN 2014 

 

Natalia Johanna Tarigan  

 

Abstrak 

 

Jumlah pasien dengan harga diri rendah setiap tahunnya mengalami 

peningkatandan masih kurangnya dilakukan terapi aktivitas kelompok di Rumah 

Sakit Jiwa Provsu.TAK stimulasi persepsi merupakan TAK untuk 

mempersepsikan stimulus yang dipaparkan dengan tepat dan dapat menyelesaikan 

masalah yang timbul dari masalah yang dialami sehingga membantu klien 

menstimulus persepsi dalam upaya memotivasi proses berfikir dan afektif serta 

mengurangi perilaku maladaptif. Tujuan  penelitian untuk mengetahui pengaruh 

konsep diri klien harga diri rendah sebelum dan sesudah TAK stimulasi persepsi. 

Metode penelitian dilakukan quasi eksperiment without control. Teknik sampel 

yaitu purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 36 orang. Alat pengumpulan 

data menggunakan lembar kuesioner dengan uji statistik paired sample t-test. Dari 

hasil analisa data dapat disimpulkan sebelum TAK sebanyak 36 orang (100%) 

responden memiliki konsep diri rendah, dan setelah TAK sebanyak 33 orang 

(91.7%) memiliki konsep diri baik dan sebanyak 3 orang (8.3%) memiliki konsep 

diri rendah. Hasil uji statistik menunjukan Ada Pengaruh  yang signifikan antara 

Konsep diri Pada Klien Harga Diri Rendah Sebelum dan Sesudah TAK Stimulasi 

Persepsi di  Rumah Sakit Jiwa Provsu Tahun 2013 dengan nilai p = 0.000 < α = 

0.05. Diharapkan TAKS dapat diterapkan oleh setiap perawat dalam asuhan 

keperawatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provsu dalam meningkatkan konsep diri 

pada klien harga diri rendah 

 

Kata Kunci: Terapi Aktivitas Kelompok, Stimulasi Persepsi, Konsep Diri, Harga 

Diri Rendah 

 

 

 

PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang 

Menurut UU Kesehatan RI 

no 23 Tahun 1992, Sehat adalah 

keadaan sejahtera tubuh, jiwa, sosial 

yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis (Erlinafsiah, 2010). 

Menurut WHO sehat adalah keadaan 

keseimbangan yang sempurna baik 

fisik, mental dan sosial, tidak hanya 

bebas dari penyakit dan kelemahan 

(Dalami, 2010).  Menurut Roy dalam 

(Nursalam, 2008) mendefenisikan 

sehat merupakan suatu keadaan dan 

proses dalam upaya menjadikan 

dirinya terintegrasi secara 

keseluruhan, yaitu fisik, mental, dan 

sosial sehingga individu mampu 

mempertahankan pertumbuhan dan 

reproduksi. 

Sakit adalah keadaan tidak 

normal atau tidak sehat. Secara 

sederhana, sakit dapat pula disebut 



70 
 

penyakit yang merupakan suatu 

bentuk kehidupan atau keadaan 

diluar batas normal. Tolak ukur yang 

paling mudah untuk menentukan 

kondisi penyakit adalah jika terjadi 

perubahan dari nilai rata-rata normal 

yang telah ditetapkan (Asmadi, 

2008). 

Kesehatan jiwa adalah satu kondisi 

sehat emosional, psikologis, dan 

sosial yang terlihat dari hubungan 

interpersonal yang memuaskan, 

perilaku dan koping yang efektif, 

konsep diri yang positif dan 

kestabilan emosional (Videbeck, 

2008). Departement of Human 

Service (1999), memperkirakan 51 

juta penduduk Amerika didiagnosis 

mengalami gangguan jiwa 

(Videbeck, 2008). Berdasarkan data 

statistik, angka penderita gangguan 

kesehatan jiwa memang 

mengkhawatirkan. Secara global, 

dari sekitar 450 juta orang yang 

mengalami gangguan mental, sekitar 

satu juta orang diantaranya 

meninggal karena bunuh diri setiap 

tahunnya. Angka ini lumayan kecil 

jika dibandingkan dengan upaya 

bunuh diri dari para penderita 

kejiwaan yang mencapai 20 juta jiwa 

setiap tahunnya (Yosep, 2011).  Di 

Indonesia diperkirakan sebanyak 264 

dari 1000 anggota rumah tangga 

menderita gangguan kesehatan jiwa.

 Angka ini menunjukkan 

jumlah penderita gangguan 

kesehatan jiwa di masyarakat sangat 

tinggi, yakni satu dari empat 

penduduk Indonesia menderita 

kelainan jiwa dari cemas, depresi, 

stres, penyalahgunaan obat, 

kenakalan remaja sampai 

skizofrenia. Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2007 

menyebutkan 14,1% penduduk 

mengalami Gangguan jiwa dari yang 

ringan sampai berat termasuk di 

dalamnya gangguan mental dan 

emosional. Angka ini hampir setara 

dengan 19 juta penduduk Indonesia. 

Sementara sekitar 0,46 persen atau 

setara dengan satu juta penduduk 

terdeteksi menderita gangguan jiwa 

berat (Widyastuti, 2011). Data 

jumlah pasien gangguan jiwa di 

Indonesia terus bertambah, data dari 

33 rumah sakit jiwa di seluruh 

Indonesia menyebutkan hingga kini 

jumlah penderita gangguan jiwa 

berat mencapai 2,5 juta orang, 

kenaikan jumlah penderita gangguan 

jiwa terjadi di sejumlah kota besar. 

Menurut data Rekam Medik RSJD 

Aminogondohutomo, Semarang 

(Lubis,N.L) angka kejadian penderita 

gangguan jiwa di Jawa Tengah 

berkisar 3300 orang hingga 9300 

orang, angka kejadian ini merupakan 

penderita yang sudah terdiagnosa. 

Diantara penderita gangguan jiwa 

tersebut salah satunya adalah harga 

diri rendah, dengan permasalahan 

umumnya adalah masalah 

perekonomian keluarga dan masalah 

rumah tangga dengan presentase 

90%. Menurut studi pendahuluan 

pada bulan Desember 2010 di ruang 

VI (Gatotkoco) RSJD Dr. 

Aminogondohutomo dari 25 klien, 

yang mengalami halusinasi 10 atau 

40%, perilaku kekerasan orang 7 

atau 28%, harga diri rendah 

mencapai 5 orang atau 20%, menarik 

diri 3 orang atau 12%. Rata-rata dari 

mereka berkisar antara usia 25-40 

tahun.  

Tahun 2010 rawat jalan 

15.720 orang dan rawat inap 1.949 

orang dan pasien harga diri rendah 

532 orang (27.29%),
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Tahun 2010 rawat jalan 15.720 orang 

dan rawat inap 1.949 orang dan 

pasien harga diri rendah 532 orang 

(27.29%), Tahun 2011 rawat jalan 

15.966 orang dan rawat inap 2.216 

orang dan pasien harga diri rendah 

567 orang (25.28%), Tahun 2012 

rawat jalan 16.388 orang dan rawat 

inap 2.338 orang, dan pasien harga 

diri rendah 589 orang (25.19%) 

(Data Rekam Medik RS Jiwa Provsu 

2012). Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti 

di Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Sumatera Utara bahwa pasien dengan 

gangguan jiwa pada bulan Januari -  

Desember 2012 sebanyak 2.338 

orang pasien rawat inap didalam nya 

juga termasuk pasien dengan 

gangguan harga diri rendah sebanyak 

589 orang.  

Harga diri rendah di 

gambarkan sebagai perasaan yang 

negatif terhadap diri sendiri, 

termasuk hilangnya percaya diri dan 

harga diri, merasa gagal mencapai 

keinginan, mengkritik diri sendiri, 

penurunan produktivitas, destruktif 

yang diarahkan pada orang lain, 

perasaan tidak mampu, mudah 

tersinggung dan menarik diri secara 

sosial. Menurut (Boyd, 2005) dalam 

(Purba, dkk, 2012) Individu yang 

memiliki harga diri yang positif akan 

lebih percaya diri untuk mencoba 

perilaku sehat yang baru dan sangat 

kecil kemungkinan untuk mengalami 

depresi. Sedangkan gangguan harga 

diri dapat digambarkan sebagai 

perasaan yang negatif terhadap diri 

sendiri, hilang kepercayaan diri, dan 

merasa gagal mencapai keinginan 

(Purba, dkk, 2012). 

Pemberian pelayanan 

kesehatan klien dengan harga diri 

rendah, seorang perawat dituntut 

keterampilan dan kiat-kiat sesuai 

perkembangan ilmu dan teknologi 

berdasarkan hubungan terapeutik. 

Hubungan terapeutik merupakan 

serangkaian suasana dan situasi yang 

tercipta antara individu yang 

memerlukan dan individu yang 

memberi bantuan dalam suatu setting 

pelayanan kesehatan. Proses 

keperawatan merupakan metode 

ilmiah yang digunakan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

klien pada semua tatanan pelayanan 

kesehatan. Berbagai terapi 

keperawatan yang dikembangkan 

dalam perawatan klien gangguan 

jiwa difokuskan pada klien secara 

individu, kelompok, keluarga 

maupun komunitas. Pemberian jenis-

jenis terapi harus sesuai dengan 

tahap penanganan klien gangguan 

jiwa yaitu tahap penanganan krisis, 

tahap penanganan fase akut, tahap 

penanganan fase pemeliharaan dan 

tahap peningkatan kesehatan. Pada 

klien fase pemeliharaan salah satu 

intervensi yang diberikan adalah 

pemberian terapi aktivitas kelompok. 

TAK stimulasi persepsi 

adalah terapi yang menggunakan 

aktivitas sebagai stimulus dan terkait 

dengan pengalaman dan atau 

kehidupan untuk didiskusikan dalam 

kelompok. TAK stimulasi persepsi 

bertujuan agar pasien dapat 

mempersepsikan stimulus yang 

dipaparkan kepadanya dengan tepat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul dari stimulus yang 

dialami (Keliat, 2011). 

Pengaruh TAK pernah diteliti 

sebelumnya terhadap peningkatan 

harga diri, komunikasi maupun 

penurunan perilaku menarik diri, 

depresi dan halusinasi pada pasien.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh 
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TAK terhadap peningkatan harga diri 

pada pasien menarik diri di RS.Jiwa 

DR.Radjiman Wediodiningrat 

Lawang, menunjukkan adanya  

penurunan tanda gejala harga diri 

rendah setelah dilakukan TAK 

(Widowati, dkk. 2010). Penelitian 

Susilowati (2009) mengenai 

Pengaruh TAKS terhadap tingkat 

depresi di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta menunjukkan adanya 

pengaruh TAK Sosialisasi terhadap 

penurunan tingkat depresi pada klien 

di Rumah Sakit tersebut.  

Salah satu psikoterapi yang 

dapat dilakukan untuk menangani 

gejala yang ditimbulkan pasien 

gangguan jiwa adalah terapi aktivitas 

kelompok. Menurut (Keliat, dan 

Akemat 2005), terapi aktivitas 

kelompok adalah metode pengobatan 

untuk penderita gangguan jiwa yang 

dilakukan dalam rancangan waktu 

tertentu dengan tenaga yang 

memenuhi persyaratan tertentu. 

Terdapat penelitian yang dilakukan 

Wulansari (2010) menunjukkan 

terapi aktivitas kelompok pemenuhan 

kebutuhan dasar berpakaian dan 

berhias terhadap harga diri rendah 

sangat bermakna terhadap klien. 

Berdasarkan pengalaman 

peneliti sendiri yang sudah bekerja 

selama 4 tahun di RS Jiwa dan 

dengan banyaknya mahasiswa 

praktek yang melakukan TAKS 

kepada pasien dengan halusinasi 

pendengaran dibandingkan dengan 

pasien harga diri rendah, sehingga 

peneliti ingin melihat secara 

langsung pengaruh TAKS terhadap  

konsep diri pada klien harga diri 

rendah. Pasien harga diri rendah 

apabila dilakukan pendekatan dengan 

mengajak klien berbicara dan 

mengikutsertakan dalam melakukan 

kegiatan akan lebih cepat mengalami 

perubahan positif. Dengan dilakukan 

TAKS maka secara lebih banyak 

pasien harga diri rendah dapat 

dibantu proses penyembuhannya, 

karena target dari TAKS adalah 

kelompok bukan individu.  Oleh 

karena itu peneliti ingin melihat 

secara langsung pengaruh TAKS 

terhadap konsep diri pada klien harga 

diri rendah yang dirawat di RS Jiwa 

Medan. 

 Berdasarkan hal tersebut 

peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Pengaruh Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap  Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah Di Rumah 

Sakit Jiwa Provsu Tahun 2014”.  

2.Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Adakah 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap  Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

Di Rumah Sakit Jiwa Provsu Tahun 

2014. 

3.Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

Di Rumah Sakit Jiwa Provsu Tahun 

2014. Tujuan khusus penelitian 

adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep 

diri klien sebelum dilakukan 

terapi aktivitas kelompok     

stimulasi persepsi. 

b. Untuk mengetahui konsep 

diri klien sesudah dilakukan 

terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi. 

c. Untuk mengetahui pengaruh 

terapi aktivitas kelompok 
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stimulasi persepsi terhadap 

konsep diri klien harga diri 

rendah. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Desain penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif, dengan rancangan 

penelitian adalah Quasi 

Eksperimental  without control, 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Time Series 

Design (Notoatmodjo, 2010). Dalam 

desain ini observasi dilakukan secara 

berulang yaitu sebelum eksperimen 

dan setelah eksperimen yang 

bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap  Konsep 

Diri Pada Klien Konsep Diri Rendah 

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014. 

 

2.Populasi, sampel, dan tehnik 

Pengambilan sampel 

Populasi adalah subjek 

(misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2008). 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pasien gangguan 

harga diri rendah yang dirawat di  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara  Tahun 2012 

sebanyak   589 orang. 

 Sampel adalah subset (bagian) 

populasi yang dipilih dengan cara 

tertentu hingga dianggap dapat 

mewakili populasinya 

(Sastroasmoro, 2011). Jumlah 

populasi klien harga diri rendah yang 

dirawat di Rumah Sakit Jiwa 589 

orang, maka diambil rata-rata setiap 

bulan jumlah klien harga diri rendah 

adalah 589 orang/ 12 Bulan = 49 

orang. Untuk populasi kecil atau 

lebih kecil dari 10.000, dapat 

menggunakan rumus sederhana 

(Notoadmodjo, 2010) sebagai berikut  

n =  
N

1+N (d)2    

Keterangan : 

N = Besar populasi 

n =  Besar sampel 

d =  Tingkat kepercayaan/ 

ketepatan yang diinginkan  

n =  
49

1+49(0,05)2 
 

n =  
49

1+49(0,0025)
 

n =  
49

1.1225
 

n =  43 orang 

 

 Teknik sampling yang 

digunakan adalah Non Probability 

Sampling dengan teknik Purposive 

Sampling yaitu penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti 

(Notoadmodjo, 2010).   

 

3.Metode Analisa Data 

Penelitian ini dilakukan dengan  

teknik analisa data univariat yang 

dilakukan terhadap variabel dari hasil 

penelitian. Setelah didapatkan hasil 

distribusi frekuensi atau besarnya 

proporsi dari variabel, dilanjutkan 

dengan menggunakan teknik analisa 

data bivariat. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisa data 

paired sample t-test yaitu subyek 

yang sama diperiksa pre dan post-

intervensi (before and after) 

(Sastroasmoro, 2011). Analisa data 

yang dilakukan yaitu: 

a.Univariat  

Analisa ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran distribusi 

frekuensi atau besarnya proporsi 

berdasarkan variabel yang diteliti 

yaitu variabel independent (terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 
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persepsi) dan variabel dependent 

(konsep diri pada klien harga diri 

rendah). 

b. Bivariat  

Analisa bivariat dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

(variabel independent) terhadap 

konsep diri klien harga diri rendah 

(variabel dependent). Penelitian ini 

menggunakan teknik analisa data 

paired sample t-test yaitu untuk 

mengetahui adanya pengaruh terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

terhadap konsep diri pada klien harga 

diri rendah dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05). Jika 

hasil penelitian didapatkan p < α = 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti Ada Pengaruh 

Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah Di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2014. 

 

HASIL PENELITIAN  

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Medan ber 

alamat di Jl. Letjend. Djamin Ginting 

Km 10/Jl. Tali Air No.21 Medan, 

diresmikan pada tanggal 15 Oktober 

1981 oleh Menteri Kesehatan RI, Dr. 

Suwardjono Suryaningrat. Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara mempunyai luas tanah 38.210 

m2 dengan luas bangunan 9.410 m2. 

Rumah Sakit ini merupakan satu-

satunya Rumah Sakit Jiwa 

Pemerintah yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara yang memiliki 

kemampuan pelayanan 

diklasifikasikan kelas A. Selain 

melaksanakan pelayanan kesehatan 

jiwa juga menyelenggarakan 

pendidikan.  

Penelitian ini dilaksanakan 

mulai tanggal 21 Desember 2013 

sampai 21 Januari 2014. Penelitian 

melibatkan 36 klien harga diri rendah 

yang rawat inap di RS Jiwa Provsu. 

Peneliti memilih tempat penelitian 

ini karena di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara ini 

pasien harga diri rendah tiap 

tahunnya meningkat dan masih 

sedikit sekali dilakukan terapi 

aktivitas kelompok dalam penerapan 

asuhan keperawatan jiwa. Maka 

peneliti ingin meneliti dan 

membuktikan seberapa besar 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah  

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Medan Tahun 2014. 

 

berada dalam kelompok. 

Dengan demikian pula dasarnya 

individu memerlukan hubungan 

timbal balik yang didapatkan melalui 

kelompok. Penggunaan kelompok 

dalam praktek  

 

2. Gambaran Karakteristik 

Responden 

Hasil penelitian yang didapat 

dari data yang di kumpulkan peneliti 

terhadap 36 responden, untuk 

mengetahui Pengaruh Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah  di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan Tahun 2014, maka data 

demografi responden sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.1  Distribusi Frekuensi 

Responden  Klien 

Harga Diri Rendah 

Berdasarkan Data 

Demografi di RS Jiwa 

Provsu Tahun 2014.  

No Data 

Demografi 

Frek Persen 

(%) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Usia 

< 30 Thn 

30-40Thn  

> 41 Tahun 

Jenis 

kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

Pekerjaan 

Tidak 

bekerja 

Wiraswasta 

Guru 

Petani 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan 

Tinggi 

Status 

perkawinan 

Kawin 

Tidak kawin 

Suku 

Batak 

Jawa 

Melayu 

Tionghoa 

Aceh 

 

4 

26 

6 

 

 

25 

11 

 

 

8 

15 

 2 

11 

 

4 

10 

17 

5 

 

 

 

11 

25 

 

24 

5 

4 

2 

1 

 

11.1  

72.2  

16.7  

 

 

69.4  

30.6  

 

 

22.2  

41.7  

5.6  

30.6  

 

11.1 

27.8 

47.2  

13.9  

 

 

 

30.6  

69.4  

 

66.7  

13.9  

11.1  

5.6  

2.8  

 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas 

dapat dilihat bahwa responden yang 

berusia < 30 tahun sebanyak 4 orang 

(11.1%), yang berusia 30 – 40 tahun 

sebanyak 26 orang (72.2%) dan yang 

berusia >41 tahun sebanyak 6 orang 

(16.7%), responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 25 orang 

(69.4%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 11 orang 

(30.6%), responden yang tidak 

bekerja  sebanyak 8 orang (22.2%), 

Wiraswasta sebanyak 15 orang 

(41.7%), Guru sebanyak 2 orang (5.6 

%), dan Petani sebanyak 11 orang 

(30.6%), responden yang 

berpendidikan SD sebanyak 4 orang 

(11.1%), SMP sebanyak 10 orang 

(27.8%), SMA sebanyak 17 orang 

(47.2%), dan PT sebanyak 5 orang 

(13.9%), responden yang sudah 

kawin sebanyak 11 orang (30.6%) 

dan belum kawin sebanyak 25 orang 

(69.4%), responden yang memiliki 

suku Batak sebanyak 24 orang 

(66.7%), Jawa sebanyak 5 orang 

(13.9%), Melayu sebanyak 4 orang 

(11.1%), Tionghoa sebanyak 2 orang 

(5.6%) dan Aceh 1 orang (2.8%). 

 

3. Hasil Analisa Univariat 

Hasil penelitian yang dilakukan 

pada 36 orang responden untuk 

melihat pengaruh terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi 

terhadap konsep diri klien harga diri 

rendah menggunakan analisa data 

univariat adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.2  Distribusi Frekuensi 

Konsep Diri Klien 

Harga Diri Rendah 

Sebelum Dilakukan 

TAKS Persepsi. 

Konsep Diri Frek % Mean 

Baik= 13-25 

Rendah=0-

12 

0 

36 

0 

100 

7,94 

Jumlah 36 100  
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Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat 

dilihat bahwa klien harga diri rendah 

memiliki konsep diri rendah 

sebanyak 36 orang (100%), dimana 

skor nilai pretes 0-12 yang berarti 

nilai konsep diri rendah dengan nilai 

mean 7.94.      

                  

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi 

Konsep Diri Klien Harga 

Diri rendah Sesudah 

Dilakukan TAKS Persepsi. 

 

Konsep 

Diri 

Frek % Mean 

Baik= 13-25 

Rendah=0-

12 

33 

3 

91,7 

8,3 

18,78 

Jumlah 36 100  

 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas 

dapat dilihat bahwa klien harga diri 

rendah yang memiliki konsep diri 

rendah sebanyak 3 orang (8.3%) dan 

klien yang memiliki konsep diri baik 

sebanyak 33 orang (91.7%) dengan 

nilai mean 18.78. 

 

4. Hasil Analisa Bivariat 

Tabel 5.4 Perbandingan Konsep 

Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sebelum Dan 

Sesudah   TAKS 

Persepsi. 

 
 Konsep 

Diri 

Sebelum 

TAKS 

Konsep 

Diri 

Sesudah 

TAKS 

P- 

Value 

Kosep 

Diri 

Baik 

n % n %  

 

0,000 
0 0 33 91,7 

Konsep 

Diri 

Rendah 

36 100 3 8,3 

 36 100 36 100  

 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas 

dapat dilihat bahwa perbandingan 

konsep diri klien harga diri rendah 

sebelum dan sesudah TAKS Persepsi  

yaitu 33 orang (91.7%) memiliki 

konsep diri baik dan 3 orang (8.3%) 

memiliki konsep diri rendah.  

Hasil analisa dengan 

menggunakan uji statistik paired 

sample t-test diperoleh hasil korelasi 

yang dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

yaitu  hasil uji statistik menunjukan 

bahwa perbedaan nilai signifikan 

selama menjalani sebelum dan 

sesudah terapi aktivitas kelompok 

dapat dilihat dari angka sig (2-tailed) 

p = 0.000 < α = 0.05. Sehingga  Ho 

ditolak artinya Ada Pengaruh Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendahri di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2014. 

 

PEMBAHASAN 

1. Konsep Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sebelum Terapi 

Aktivitas Kelompok       

Stimulasi Persepsi  
Dari hasil distribusi frekuensi 

tentang Konsep Diri Pada Klien 

Harga Diri Rendah sebelum 

dilakukan Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi persepsi yang 

dilakukan kepada 36 responden, 

diperoleh seluruhnya responden 

memiliki konsep diri rendah. Dari 

hasil uji statistik diperoleh nilai rata-

rata (mean) konsep diri klien harga 

diri rendah sebelum TAKS persepsi 

adalah 7.94. TAKS Persepsi adalah 

terapi yang menggunakan aktivitas 
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sebagai stimulus dan terkait dengan 

pengalaman dan atau kehidupan 

untuk didiskusikan dalam kelompok, 

yang bertujuan agar pasien dapat 

mempersepsikan stimulus yang 

dipaparkan kepadanya dengan tepat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul dari stimulus yang 

dialami (Keliat, dkk, 2011).  

Kesehatan jiwa merupakan suatu 

kondisi sehat emosional, psikologi 

dan sosial yang terlihat dari 

hubungan interpersonal yang 

memuaskan, perilaku dan koping 

yang efektif, konsep diri yang positif, 

dan kestabilan emosi. Upaya 

kesehatan jiwa dapat dilakukan oleh 

perorangan, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan 

pekerjaan, lingkungan masyarakat 

yang didukung sarana pelayanan 

kesehatan jiwa dan sarana lain 

seperti keluarga dan lingkungan 

sosial. Lingkungan tersebut selain 

menunjang upaya kesehatan jiwa 

juga merupakan stressor yang dapat 

mempengaruhi kondisi jiwa 

seseorang, pada tingkat tertentu 

dapat menyebabkan seseorang jatuh 

dalam kondisi gangguan jiwa 

(Videbeck, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti pada 

Bulan Desember 2013 - Januari 

2014, yang membahas tentang 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

di Rumah Sakit Jiwa Provsu. Konsep 

diri terbentuk dengan bertambahnya 

usia dimana usia 20-40 tahun 

mempunyai positif diri sendiri, 

memiliki perasaan yang stabil 

mengontrol emosi diri, dan 

mempunyai hubungan kuat dengan 

pasangan, keluarga, orang-orang 

terdekat dan terpenting. Pada usia 

dewasa konsep diri sangat 

dipengaruhi juga oleh status sosial 

dan pekerjaan (Kusumawati, 2011). 

Pengetahuan merupakan bagian dari 

pengalaman yang sangat tinggi 

dalam proses pembentukan konsep 

diri. Pengetahuan membutuhkan 

proses belajar sehingga kemampuan 

kognitif seorang individu dapat 

dengan sendirinya meningkat sesuai 

pendapat Epstein (1973) (dalam 

Potter dan Perry, 2005). Setiap orang 

yang bekerja tentunya akan mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya, 

sehingga pekerjaan sangat 

mempengaruhi konsep diri seseorang 

(Azizah, 2011). Pada usia dewasa 

setiap orang akan menginginkan 

pasangan hidup yang tetap, sehingga 

mereka memiliki pasangan sebagai 

teman yang mampu mengerti 

keadaannya, yang bisa memberi 

dukungan sehingga akan mampu 

membentuk konsep diri kearah baik 

(Azizah, 2011).   

 

2. Konsep Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sesudah Terapi 

Aktivitas Kelompok         

Stimulasi Persepsi                 

Dari hasil distribusi frekuensi 

tentang konsep diri klien harga diri 

rendah sesudah terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi 

dilakukan kepada 36 responden, 

diperoleh hasil sebanyak 33 orang 

(91.7%) memiliki konsep diri baik 

dan 3 orang (8.3%) memiliki konsep 

diri rendah. Dari hasil uji statistik 

diperoleh nilai rata-rata (mean) 

konsep diri klien harga diri rendah 

sesudah TAKS persepsi adalah 

18.78. 
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Penggunaan terapi aktivitas 

kelompok dalam praktek 

keperawatan jiwa memberikan 

dampak positif dalam upaya 

pencegahan kekambuhan serta 

pemulihan konsep diri klien harga 

diri rendah selama dirawat di Rumah 

Sakit. Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi dapat memberikan 

dampak positif serta membantu klien 

meningkatkan perilaku adaptif dan 

mengurangi perilaku maladaptif 

terutama pada klien harga diri rendah 

(Purwaningsih, 2009). Tujuan umum 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi adalah klien mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah yang diakibatkan oleh 

paparan stimulus kepadanya. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah 

klien dapat mempersepsikan stimulus 

yang dipaparkan kepadanya dengan 

tepat, klien dapat menyelesaikan 

masalah yang timbul dari stimulus 

yang dialami. 

         Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi mampu 

menyalurkan emosi, merupakan 

suatu kesempatan yang sangat 

dibutuhkan oleh seseorang untuk 

menjaga kesehatan mentalnya. Di 

dalam kelompok akan ada waktu 

bagi setiap anggota untuk 

menyalurkan emosinya untuk 

didengar dan dimengerti oleh 

anggota kelompok lainnya. Terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

meningkatkan keterampilan 

hubungan sosial untuk kehidupan 

sehari-hari, terdapat kesempatan bagi 

anggota kelompok untuk saling 

berkomunikasi yang memungkinkan 

peningkatan hubungan sosial dalam 

kesehariannya. Setelah dilakukan 

Terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi klien mulai menyadari 

bahwa bukan ia sendiri yang 

mempunyai masalah melainkan 

setiap orang memiliki masalah atau 

pengalaman yang tidak 

menyenangkan di dalam hidupnya. 

Di dalam Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi  mampu 

memberikan informasi tentang 

keadaan yang tidak baik sehingga 

menjadi umpan balik untuk tidak 

melakukan hal yang tidak baik 

tersebut serta akan mempunyai 

kesempatan untuk belajar dan 

melatih cara baru berinteraksi.  

Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi mampu memberi 

pengaruh kuat dan memberi perasaan 

memiliki dan menerima sehingga 

menjadi kekuatan dalam kehidupan 

seseorang. Terjadinya interaksi yang 

diharapkan dalam aktivitas kelompok 

dapat memberikan dampak yang 

bermanfaat bagi komponen yang 

terlibat. Menanamkan harapan, 

sebagian diperantarai dengan 

menemukan yang lain yang telah 

dapat maju dengan masalahnya, dan 

dengan dukungan emosional yang 

diberikan oleh kelompok lainnya. 

Menanamkan harapan, dapat dialami 

karena anggota memberikan 

dukungan satu sama lain dan 

menyumbangkan ide mereka, bukan 

hanya menerima ide dari yang 

lainnya (Kusumawati, 2011).  

3. Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 

Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah 
Dari hasil analisa dengan 

menggunakan uji statistik paired 

sample t-test diperoleh hasil korelasi 

yang dilakukan untuk mengetahui 

Perbandingan Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah Sebelum 

dan Sesudah terapi Aktivitas 
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Kelompok Stimulasi persepsi yaitu 

sig 0.253. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa nilai signifikan 

selama menjalani sebelum dan 

sesudah terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi dapat dilihat dari 

angka sig (2-tailed) p = 0.000 ,α = 

0.05. Sehingga Ho ditolak artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara 

konsep diri klien harga diri rendah 

sebelum dan sesudah terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi di 

Rumah sakit jiwa daerah provsu 

tahun 2014. 

Manusia sebagai makhluk 

sosial hidup berkelompok dan saling 

berhubungan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial. Secara alamiah 

individu selalu berada dalam 

kelompok. Dengan demikian pula 

dasarnya individu memerlukan 

hubungan timbal balik yang 

didapatkan melalui kelompok. 

Penggunaan kelompok dalam 

praktek keperawatan jiwa 

memberikan dampak positif dalam 

upaya pencegahan. pengobatan atau 

terapi serta pemulihan kesehatan jiwa 

seseorang (Purwaningsih, 2009). 

Salah satu terapi aktivitas 

kelompok yang mempunyai tujuan 

agar pasien mampu mempersepsikan 

stimulus yang dipaparkan sehingga 

dapat memotivasi proses berpikir dan 

afektif serta mengurangi perilaku 

maladaptif adalah TAKS persepsi 

(Keliat, dkk, 2011).  

Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi adalah terapi yang 

menggunakan aktivitas sebagai 

stimulus dan terkait dengan 

pengalaman dan atau kehidupan 

untuk didiskusikan dalam kelompok, 

yang bertujuan agar pasien dapat 

mempersepsikan stimulus yang 

dipaparkan kepadanya dengan tepat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul dari stimulus yang 

dialami (Keliat, dkk, 2011). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji statistik 

dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Konsep  Diri Klien Harga 

Diri Rendah Sebelum Terapi 

Aktivitas          Kelompok 

Stimulasi Persepsi Sebanyak 

36 orang (100%) memiliki 

konsep diri rendah. 

b. Konsep Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sesudah Terapi 

Aktivitas     Kelompok 

Stimulasi Persepsi Sebanyak 

33 orang (91.7%) memiliki 

konsep diri baik dan 

sebanyak 3 orang (8.3%) 

memiliki konsep diri rendah. 

c. Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 

Terhadap   Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri rendah 

adalah Ada Perbedaan yang 

signifikan Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah 

Sebelum dan Sesudah Terapi 

Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Sensori p = 0.000 < 

α = 0.05. 

Saran 

a. Diharapkan bagi pasien 

setelah dilakukan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi membantu 

mempercepat proses 

penyembuhan klien dengan 

gangguan harga diri rendah, 

sehingga pasien dapat sehat 

kembali. 

b. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menjadi informasi 
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dan masukan bagi masyarakat 

agar masyarakat mengetahui 

tentang penanganan 

gangguan harga diri rendah 

dengan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi 

dan meningkatkan kerja sama 

antara masyarakat dengan 

petugas kesehatan. 

c. Diharapkan hasil penelitian 

ini bisa diterapkan oleh setiap 

perawat yang  bekerja 

diruangan rawat inap RS Jiwa 

Provsu Medan dalam 

meningkatkan keterampilan 

perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan terhadap 

klien harga diri rendah 

dengan melakukan terapi 

aktivitas kelompok. 

d. Diharapkan hasil penelitian 

ini  dapat menjadi referensi 

bagi institusi pendidikan 

dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dibidang 

keperawatan, dalam 

penerapan TAKS khususnya 

Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi pada klien 

harga diri rendah. 

e. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat digunakan oleh 

organisasi profesi 

keperawatan untuk 

mengetahui adanya Pengaruh 

Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap 

Konsep Diri Pada Klien harga 

Diri Rendah. 

f. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan peneliti. Untuk 

penelitian selanjutnya  agar 

dimasukkan  penilaian 

terhadap klien dalam 

melakukan TAKS, dan dapat 

menjadi acuan bagi peneliti 

lainnya tentang adanya 

Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 

Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien harga Diri Rendah. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

konflik peran ganda perawat dan self-efficacy dengan kepuasan kerja perawat 

wanita pada ruang rawat inap di RSUD. dr. Pirngadi Medan. Alat pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Populasi subjek penelitian ini adalah perawat 

wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 330 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 174 orang. Analisis data dengan regresi liniear berganda dan uji 

hipotesis menggunakan uji t dan uji F pada level siginifikan 5%. Uji asumsi klasik 

juga dilakukan pada uji hipotesis. Selama periode penelitian variabel dan data 

penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji. Maka gejala multikoliniaritas dan 

otokorelasi tidak ditemukan, hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi kondisi 

untuk menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel konflik peran ganda berhubungan negatif dengan 

kepuasan kerja perawat. Artinya, bahwa jika variabel konflik peran ganda 

meningkat 1% maka variabel kepuasan kerja lebih rendah sebesar 0.462 persen, 

begitu juga sebaliknya. Disisi lain, jika variabel self-efficacy meningkat 1% maka 

variabel kepuasan kerja perawat juga naik sebesar 0.553%. kemampuan prediksi 

dari dua variabel  terhadap kepuasan kerja adalah 79%,  sedangkan sisanya 21% 

dijelaskan  oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Kata kunci: Konflik, peran ganda, self-efficacy, kepuasan kerja, perawat 

 

ABSTRACT 

 

    The objective of the research was to find out whether there was the correlation 

of the conflict of nurses’ double role and self efficacy with female nurses’ work 

satisfaction in the inpatient wards of RSUD dr. Pirngadi, Medan. The data were 

gathered by using questionnaires. The population was 330 married nurses who 

had children, and 174 of them were used as the samples. The data were analyzed 

by using multiple linear regression analysis, and the hypothesis was tested by 

using t-test and F-test at the significance level of 5% and by using classic 

assumption test. The variables and the data distributed normally during the period 

of the research. Based in the test, it was found that there were no multicoliniarity 

and autocorrelation phenomena; it indicated that the data were available to use 

multiple linear regression tests. The result of the research showed that the variable 

of conflict of double role had negative correlation with nurses’ work satisfaction 

which indicated that if the variable of conflict of double role increased to 1%, the 

mailto:Rinyapriani55@gmail.com
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variable of work satisfaction would decrease 0.462% and vice versa. On the other 

hand, if the variable of self-efficacy increased to 1%, the variable of nurses’ work 

satisfaction also increased 0,553%. The capacity of prediction of the two variables 

on work satisfaction was 79A%, while the rest (21%) was explained by other 

factors which were excluded from the research. 

 

Keywords: Conflict, double Role, self-Efficacy,work satisfaction, Nurses. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan 

sarana layanan kesehatan masyarakat 

(public services) khususnya 

pelayanan kesehatan rujukan yang 

komprehensif, terpadu dan efisien 

serta dapat memberikan pelayanan 

kesehatan bermutu terjangkau secara 

adil dan merata, baik yang bersifat 

dasar maupun yang spesialistik 

(Ilyas, 2002).  

Depkes RI (2002) 

mendefinisikan seorang perawat 

yaitu seseorang yang berperan dalam 

merawat atau memelihara, 

membantu  dan melindungi 

seseorang karena sakit, luka dan 

proses penuaan. Berdasarkan definisi 

di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perawat memegang peranan 

yang penting tanpa meniadakan 

 peran yang lainnya dalam 

memberikan pelayanan kepada 

pasien karena tugas perawat secara 

langsung bertemu dan paling lama 

kontak dengan pasien. Sebagian 

besar tenaga perawat didominasi 

oleh tenaga kerja perempuan (Lilis 

dan Taylor,1999). 

Seiring dengan 

perkembangan perekonomian dan 

meningkatnya kebutuhan akan 

sandang, pangan dan papan, 

mendorong perempuan berperan 

aktif dalam sektor publik. Data 

badan pusat statistik sumatera utara 

menunjukkan bahwa tahun  2010 

jumlah tenaga kerja perempuan 

2.404.430 orang dan meningkat pada 

tahun  2011 menjadi  2.489.413 

orang dan pada tahun 2012 terjadi 

penurunan menjadi 2.156.091 orang.  

Partisipasi aktif perempuan 

dalam dunia keperawatan berdampak 

pada pergeseran peran sebagai ibu 

rumah tangga dan sebagai wanita 

bekerja. Bekerja dan keluarga 

merupakan dua bagian yang sangat 

vital dalam kehidupan masyarakat. 

Pada saat wanita tetap memilih 

mengurus rumah tangga dan 

sekaligus bekerja maka hal pertama 

yang harus dipegang adalah izin dari 

orang-orang terdekat. Dalam hal ini 

kemampuan mengatur waktu untuk 

keluarga dan kerja demi menjaga 

keseimbangan sangat penting. Tanpa 

adanya keseimbangan, akan sulit 

bagi wanita untuk memenuhi kedua 

perannya dengan baik. Perlu dicatat 

bahwa dalam hal ini wanita juga 

harus bersikap profesional, artinya 

ketika berada dalam lingkungan 

pekerjaan sebisa mungkin fokus pada 

pekerjaan dan ketika berada di rumah 

fokus pada urusan rumah. Jika kedua 

kondisi di atas menjadi tumpang 

tindih maka pada saat itulah terjadi 

konflik (Dacey, Travers dan Fiore, 

2009).  

Interaksi seseorang dengan 

lingkungan pekerjaannya dapat 

menyebabkan terjadinya tekanan 

psikologis yang selanjutnya akan 

mempengaruhi perilaku, baik di 

lingkungan kerja maupun lingkunga 

keluarga (Wiwik, 2008). Bentuk 

nyata tekanan psikologis tersebut 

adalah konflik peran ganda. 

Konflik peran ganda sangat 

signifikan berdampak profesionalitas 

perawat dalam menjalankan tugasnya 

(Baghban et.al, 2010). Nurhayati 

(2003) menyatakan bahwa konflik 

peran ganda ini merupakan salah satu 
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hal yang harus diperhatikan 

perusahaan dalam mengolah sumber 

daya manusia untuk dapat 

meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja. Konflik peran 

ganda di antaranya disebabkan oleh 

tekanan organisasi di tempat kerja 

dan atau ketidaksesuaian antara 

harapan dengan pencapaian hasil.  

 Tekanan organisasi pada 

perawat wanita dapat muncul ketika 

perawat tersebut terlalu bersungguh-

sungguh dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dan atau malah merasa 

terbebani dan merasa tidak mampu 

mengerjakan tugas yang diberikan 

tersebut. 

Manajemen pelayanan 

kesehatan juga menuntut self-efficacy 

tinggi dari setiap karyawannya. 

Bandura (1977) menyatakan bahwa 

seseorang yang memiliki self-

efficacy yang tinggi lebih percaya ia 

akan mampu mencapai kinerja 

meskipun ada tekanan pada 

pekerjaan. Dengan demikian perawat 

wanita yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi akan berusaha bekerja 

secara maksimal, sesuai dengan 

harapan. Namun demikian apabila 

mengalami kegagalan, mereka yang 

memiliki self-efficacy rendah 

cenderung mengalami konflik peran.  

Menurut Baghban et.al 

(2010) terdapat hubungan negatif 

antara konflik peran ganda wanita 

yang tinggi dengan tingkat self-

efficacy yang tendah. Perawat wanita 

yang memiliki self-efficacy tinggi 

 lebih mengarahkan diri mereka 

untuk karir dibandingkan dengan 

perawat wanita yang memiliki 

tingkat self-efficacy rendah lebih 

mudah dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal. 

Perawat wanita merupakan 

bagian tim kesehatan garda depan 

yang menghadapi masalah kesehatan 

pasien selama 24 jam secara terus-

menerus, oleh karena itu kepuasan 

kerja perawat merupakan sasaran 

penting dalam manajemen sumber 

daya manusia, karena secara 

langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja 

yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan kepada pasien.  

Kepuasan kerja merupakan 

salah satu faktor untuk mencapai 

hasil yang optimal. Apabila 

seseorang merasakan kepuasan kerja, 

ia akan berusaha dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan tugasnya secara 

optimal (Johan, 2002). Kepuasan 

kerja berkontribusi terhadap prestasi 

kerja, ketika individu merasakan 

puas terhadap pekerjaannya, maka 

dia akan berupaya semaksimal 

mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimiliki untuk 

menyelesaikan tugasnya, yang 

akhirnya akan menghasilkan kinerja 

dan pencapaian yang baik bagi 

perusahaan/organisasi (Davis,2002). 

Kepuasan kerja juga 

mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap produktivitas 

organisasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Menurut 

Cortese, Colombo dan Ghislieri 

(2010) faktor-faktor penentu dari 

kepuasan kerja perawat adalah 

konflik peran ganda, permintaan 

kerja, perubahan emosional (afeksi) 
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dan dukungan sosial. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lee dan Choo (2001) 

menunjukkan bahwa  job-spouse 

conflict (mengurangi kadar), job 

satisfaction (kepuasan kerja), marital 

satisfaction (kepuasan akan 

pernikahan), dan life satisfaction 

(kepuasan hidup). Konflik keluarga 

berpengaruh positif pada konflik 

pekerjaan, yang berarti bahwa 

terjadinya konflik keluarga akan 

mendorong terjadinya konflik 

pekerjaan yang pada ujungnya 

berpotensi mengurangi tingkat 

kepuasan kerja.  

Penelitian Laksmi dan Hadi 

(2012) tentang hubungan antara 

konflik peran ganda dengan 

kepuasan kerja karyawati, dengan 

sampel 54 orang menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konflik peran 

ganda maka kepuasan kerja semakin 

rendah, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah konflik peran ganda 

maka semakin tinggi kepuasan kerja.  

Penelitian Yildirim dan 

Acyan (2008) tentang  keperawatan 

di Turki menunjukkan bahwa konflik 

peran ganda berdampak terhadap 

penurunan kepuasan kerja perawat. 

Ahmad dan Omar (2012) juga 

menyatakan bahwa konflik peran 

ganda mengarah pada penurunan 

tingkat kepuasan kerja dan kinerja. 

Hasil penelitian Susanto (2010) juga 

menunjukkan bahwa konflik peran 

ganda berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja. 

Kinerja seorang perawat 

dapat dilihat dari mutu asuhan 

keperawatan yang diberikan kepada 

pasien. Acuan yang menjadi dasar 

untuk mengukur kualitas layanan 

keperawatan adalah standar praktek 

keperawatan. Sebagaimana diketahui 

bahwa tenaga perawat merupakan 

tenaga yang paling banyak dan 

paling sering kontak dengan pasien. 

Sehingga kepuasan kerja perawat 

juga menjadi salah satu tolak ukur 

bahwa kualitas layanan keperawatan 

juga sudah berjalan dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan konflik peran 

ganda perawat dan self-efficacy 

dengan kepuasan kerja perawat 

wanita di RSUD.dr. Pirngadi Medan.  

Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 1). Untuk 

mengidentifikasi peran ganda 

perawat dan self-efficacy di 

RSUD.dr.Pirngadi Medan. 2). Untuk 

mengidentifikasi kepuasan kerja 

perawat di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. 3). Untuk mencari hubungan 

konflik peran ganda perawat dan 

self-efficacy dengan kepuasan kerja 

perawat wanita di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Hipotesis yang disusun 

berdasarkan uraian diatas adalah 

terdapat ada hubungan  antara 

konflik peran ganda perawat dan 

self-efficacy dengan kepuasan kerja 

perawat wanita di RSU.Dr.Pirngadi 

Medan. 

  

METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode  Regresi 

berganda untuk mengetahui 

hubungan konflik peran ganda 

perawat dan self-efficacy dengan 

kepuasan kerja perawat wanita di 
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RSUD.dr.Pirngadi Medan. Penelitian 

ini dilakukan di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Penelitian ini di laksanakan 

mulai bulan juni sampai juli 2014. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah  perawat wanita sudah 

menikah yang bekerja di ruang rawat 

inap di RSUD.dr.Pirngadi Medan. 

Secara keselurahan berjumlah 330 

orang. adapun jumlah sampel yang 

akan dipergunakan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin (Umar, 2002), n= 174 

orang. Jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian akan 

ditentukan dengan melakukan 

Proportionate stratified random 

sampling, (Sugiyono, 2002).  

Metode pengumpulan data 

yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengisi 

 kuesioner konflik peran ganda, Self-

efficacy dan kuesioner kepuasan 

kerja perawat wanita  menikah.  

Peneliti telah melakukan Uji 

reliabilitas di RSU Haji Hedan 

Medan kepada 30 responden di luar 

sampel. Berdasarkan uji reliabilitas 

yang telah dilakukan peneliti 

diperoleh hasil reabilitas untuk 

kuesioner konflik peran ganda 

perawat sebesar 0,909, reliabilitas 

untuk kuesioner self-efficacy sebesar 

0,947 dan reliabilitas untuk 

kuesioner kepuasan kerja perawat 

sebesar 0,978. Karena nilai 

reliabilitas lebih dari 0,700 maka 

instrument penelitian ini dinyatakan 

memenuhi persyaratan reliabilitas. 

Setelah data terkumpul maka 

dilakukan proses evaluasi Uji asumsi 

klasik di dalamnya termasuk 

multikolinearitas. Metode statistik 

untuk analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Analisa  univariat  

Statistik univariat adalah 

suatu prosedur untuk menganalisa 

data dari suatu variabel yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan 

suatu hasil penelitian (Polit & 

Hungler, 1999). Pada penelitian ini 

analisa data dengan metode statistik 

univariat digunakan untuk 

menjelaskan karakteristik dari 

responden penelitian meliputi jenis 

kelamin, umur, pendidikan, lama 

bekerja dalam bentuk nilai distribusi 

dan frekuensi. 

b. Analisa multivariat  

Analisis multivariat 

dilakukan dengan tujuan untuk dapat 

menganalisis pengaruh beberapa 

variabel terhadap variabel lainnya 

dalam waktu yang bersamaan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat 

kemaknaan 5% dan kekuatan uji 

95% (Ariawan, 1998).  

Adapun model penelitian sebagai 

berikut: 

Y=β0+β1X1+β2X2 

Dengan: 

Y = variabel Kepuasan kerja perawat 

wanita 

X1= variabel konflik peran ganda 

X2 = variabel self-efficacy 

  

Untuk mendapatkan hasil yang baik 

dilakukan uji statistik meliputi uji 

Determinasi R2, uji t dan uji F. 

  

HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini di lakukan 

mulai dari tanggal 5 juni sampai 5 

juli 20014 di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Responden pada penelitian 
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ini adalah perawat wanita menikah, 

Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini terkait dengan karakteristik 

responden menunjukan bahwa 

responden berdasarkan umur 

 mayoritas sebanyak 69 orang 

(39,7%) berusia antara umur 26-35 

tahun, tingkat pendidikan D3 

Keperawatan sebanyak 86 orang 

(49,4%), lama berkerja sebanyak 152 

orang (87,4%) >6 tahun dan 

memiliki 2 orang anak berjumlah 54 

orang ( 31,0 %). 

  

A. Univariat 

Konflik Peran Ganda Perawat 
Berdasarkan hasil pengolahan data 

konflik peran ganda perawat 

berdasarkan rincian indikator 

dikerangka konsep yaitu konflik 

pekerjaan-keluarga dan konflik 

keluarga-pekerja diperoleh hasil 

yaitu mayoritas sebanyak 52,95% 

responden mengatakan tidak setuju 

bahwa ada konflik pekerjaan-

keluarga pada mereka. Mayoritas 

sebanyak 56,08% responden 

mengatakan tidak setuju bahwa ada 

konflik keluarga-pekerjaan. 

  

Self-efficacy 
Berdasarkan hasil pengolahan data 

self-efficacy maka tingkat setuju 

responden pada  rincian indikator 

pada kerangka konsep yaitu proses 

kognitif(56,67%), motivasi 

(48,16%), afeksi (47,59%), dan 

proses pemilihan/seleksi (50,00%).  

  

Kepuasan kerja perawat wanita 
Berdasarkan hasil pengolahan data 

kepuasan kerja perawat wanita 

berdasarkan rincian indikator pada 

kerangka konsep yaitu proses gaji 

(56,77%), kondisi kerja (52,87%), 

manajemen dan kebijakan rumah 

sakit (58,05%), hubungan antar 

pribadi (59,19%), supervisi 

(62,07%), prestasi (43,10%), 

pengakuan (63,79%), pekerjaan itu 

sendiri (37,93%), tanggung jawab 

(58,62%) dan 

promosi/pengembangan karir 

(41,38%) menjadi indikator yang 

mempengaruhi kepuasan kerja.  

  

B. Multivariat 

Koefisien Determinasi R2  
Nilai koefisien determinasi 

menyatakan hubungan keragaman 

total variabel terikat yang dapat 

diterangkan atau diperhitungkan oleh 

keragaman variabel bebasnya. Pada 

hasil estimasi model penelitian 

dengan metode OLS (metode kuadrat 

terkecil) menunjukkan nilai R2 

sebesar 0.79 yang berarti bahwa 79 

persen perilaku variabel terikat yakni 

nilai kepuasan kerja perawat dapat 

dijelaskan oleh variabel bebasnya 

yaitu konflik peran ganda perawat, 

self-efficacy, sedangkan sisanya 

sebesar 21 persen diterangkan oleh 

variabel lain di luar model. 

  

Signifikansi Keseluruhan (F-test) 
Dengan hasil keluaran ANOVA 

diketahui bahwa untuk model 

penelitian Fhitung = 320,493 signifikan 

pada tingkat α = 5%. Jika 

dibandingkan dengan tabel distribusi 

F pada tingkat signifikansi atau type 

error sebesar 5% maka nilai tabel 

distribusi Fα(k,N-k-1)= 3,06. artinya 

secara bersama-sama semua 

paramater atau variabel independen 
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pada model penelitian yaitu konflik 

peran ganda perawat  dan self-

efficacy mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku 

perkembangan nilai kepuasan kerja 

perawat wanita. 

  

Hasil Uji Signifikansi Individual 

(t-test) 
Pada variabel X1 (konflik peran 

ganda perawat) dengan 

menggunakan uji t dua sisi pada 

tingkat signifikan 5% diperoleh nilai 

ttabel=-1,960, kemudian dibandingkan 

dengan nilai thitung=-4,073. Ternyata 

thitung lebih kecil dari -ttabel (Ho 

ditolak dan Ha diterima). Berarti 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

konflik peran ganda perawat 

memiliki hubungan yang bersifat 

negatif terhadap kepuasan kerja 

perawat wanita diterima dan dapat 

dikatan variabel tersebut memiliki 

pengaruh  yang signifikan. 

Pada variabel X2 (self-efficacy) 

dengan menggunakan uji t dua sisi 

pada tingkat signifikan 5% diperoleh 

nilai ttabel=1,960, kemudian 

dibandingkan dengan nilai 

thitung=8,894. Ternyata thitung lebih 

besar dari ttabel (Ho ditolak dan Ha 

diterima). Berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa self-efficacy 

memiliki hubungan yang bersifat 

positif terhadap kepuasan kerja 

perawat wanita diterima dan dapat 

dikatakan variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

  

Hasil Multikolinieritas 
Dari hasil perhitungan VIFdiperoleh 

nilainya lebih kecil dari 10. Artinya 

 bahwa model regresi diatas sudah 

bebas dari masalah multikolinearitas.  

Dari hasil estimasi regresi diperoleh 

model regresi linier berganda yaitu: 

                                        Y =38,322-

0,462 X1 +0,553 X2 ;  Nilai koefisien 

regresi variabel konflik peran ganda 

perawat (X1) bertanda negatif yaitu 

sebesar 0.462 menunjukkan 

hubungan negatif antara konflik 

peran ganda perawat dan nilai 

kepuasan kerja perawat wanita, 

sehingga jika nilai konflik peran 

ganda perawat  meningkat maka nilai 

kepuasan kerja perawat wanita akan 

menurun. Apabila dilihat dari 

koefisiennya, jika terjadi kenaikan 

konflik peran ganda perawat sebesar 

1 persen, maka rata-rata kepuasan 

kerja perawat wanita hanya akan 

mengalami penurunan sebesar 0.462 

persen.  

Nilai koefisien regresi variabel 

Self-efficacy (X2) bertanda positif 

yaitu sebesar 0.553 menunjukkan 

hubungan positif antara self-efficacy 

dan nilai kepuasan kerja perawat 

wanita, sehingga jika nilai Self-

efficacy  meningkat maka nilai 

kepuasan kerja perawat wanita juga 

akan meningkat. Apabila dilihat dari 

koefisiennya, jika terjadi kenaikan 

self-efficacy sebesar 1 persen, maka 

rata-rata kepuasan kerja perawat 

wanita hanya akan mengalami 

peningkatan  sebesar 0.553 persen.  

  

PEMBAHASAN 

Konflik Peran Ganda Perawat 
Setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil bahwa mayoritas 

perawat wanita menikah di ruang 

rawat inap RSUD.dr. Pirngadi 
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Medan memiliki tingkat konflik 

peran ganda perawat dalam bekerja 

di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

dikatakan sedang sebanyak 93 

responden (53,4%),  perawat wanita 

yang memiliki tingkat konflik peran 

ganda dikatakan ringan sebanyak 77 

responden (44,3%), Hasil ini juga 

menyiratkan bahwa perawat wanita 

cenderung menghabiskan lebih 

banyak waktu dalam urusan keluarga 

sehingga menjadi hal yang biasa jika 

perawat wanita memiliki konflik 

peran ganda dalam tingkat sedang. 

Hasil ini sejalan dengan temuan dari 

Tharenue (1999) yang menunjukkan 

bahwa pada struktur keluarga, 

dimana wanita bersuami dan 

mempunyai anak, wanita karier 

mendapatkan gangguan pekerjaan. 

Namun dengan adanya mayoritas 

 perawat wanita memiliki konflik 

peran ganda pada level sedang maka 

pihak manajemen RSUD.dr. Pirngadi 

Medan harus mampu mengelola 

konflik peran ganda yang dialami 

oleh perawat wanita tersebut 

sehingga tidak akan menganggu 

pelayanan rumah sakit Karena 

menurut temuan Becker (1985) 

bahwa wanita karier yang 

berkeluarga dan mempunyai anak 

diduga kurang mempunyai semangat 

kerja dan intensitas kerja untuk 

bekerja lebih keras dikarenakan 

pertimbangan tanggung jawab 

keluarga lebih utama. Indikator yang 

paling besar mempengaruhi konflik 

peran ganda adalah konflik 

pekerjaan-keluarga. Hal ini juga 

sejalan dengan temuan Azazah 

(2009) bahwa yang paling dominan 

penyebab konflik peran ganda adalah 

konflik pekerjaan-keluarga. Menurut 

Triaryati (2003) ada beberapa kiat 

untuk institusi untuk berperan dalam 

mengurangi konflik peran ganda 

yang dialami oleh perawat wanita 

yaitu: 1) waktu kerja yang lebih 

fleksibel, 2) jadwal kerja alternatif, 

3) adanya tempat penitipan anak, 

4).adanya taman kanak-kanak, 5) 

kebijakan ijin keluarga, 6) job 

sharing. 

  

Self-Efficacy 
Setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil bahwa mayoritas 

perawat wanita di ruang rawat inap 

RSUD.dr Pirngadi Medan memiliki 

tingkat self-efficacy dikatakan  baik 

sebanyak 97 responden (55,8%) 

 dalam bekerja  di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Dari hasil di atas dapat 

dijelaskan bahwa mayoritas perawat 

wanita di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

memiliki keyakinan yang tinggi 

untuk meyelesaikan suatu tugas 

secara berhasil. Hal senada juga 

disampaikan oleh Mujiadi (2003) 

 bahwa self-efficacy dapat menjadi 

penentu keberhasilan performansi 

dan pelaksanaan pekerjaan serta 

sangat mempengaruhi pola pikir, 

reaksi emosional dalam membuat 

keputusan. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Prestiana dan Purbandini (2012) 

bahwa seorang perawat yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi 

akan mengembangkan sikap-sikap 

positif seperti percaya diri, dengan 

demikian ia pun mampu 

menjalankan peran dan fungsi 

dengan baik. 
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Kepuasan Kerja Perawat wanita 
Setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil bahwa mayoritas 

perawat wanita di ruang rawat inap 

di RSUD.dr Pirngadi Medan merasa 

puas dalam bekerja sebanyak 118 

responden  (67,8%) dalam bekerja  di 

RSUD.dr.Pirngadi Medan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa manajemen 

RSUD.dr. Pirngadi Medan sangat 

peduli terhadap perawat. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan 

oleh Hamid Saimah et.all. (2014) 

bahwa rumah sakit dapat melakukan 

investasi jangka panjang kepada 

perawat dengan melakukan 

pengembangan kompetensi staff, 

program yang fokus dan 

pengembangan lingkungan kerja. 

Sehingga perawat merasa bahwa 

organisasi rumah sakit peduli 

terhadap mereka yang pada akhirnya 

muncul kepuasan diri mereka. 

Sebaliknya, menurut Cortese 

G.Cloudio et.al.,(2010) bahwa 

perawat akan mengurangi 

memikirkan kepuasan kerjanya jika 

ada permintaan perawat baru oleh 

managemen meningkat, karena 

perawat yang lama akan merasa takut 

kehilangan pekerjaan jika terlalu 

menuntut kepuasan kerja. kepuasan 

kerja pada mereka. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Pietersen 

(2005) bahwa kondisi kerja, 

supervisi, gaji dan kebijakan rumah 

sakit  mempengaruhi kepuasan kerja 

perawat.  

  

Hubungan konflik peran ganda 

perawat dan self-efficacy dengan 

kepuasan kerja perawat wanita 

pada ruang rawat inap di RSUD. 

dr. Pirngadi Medan. 
Berdasarkan hipotesa diawal 

penelitian adalah terdapat ada 

hubungan  antara konflik peran 

ganda perawat dan self-efficacy 

dengan kepuasan kerja perawat 

wanita di RSUD.dr.Pirngadi Medan. 

Nilai koefisien regresi variabel 

konflik peran ganda perawat (X1) 

bertanda negatif yaitu sebesar 0.462 

menunjukkan hubungan negatif 

antara konflik peran ganda perawat 

dan nilai kepuasan kerja perawat 

wanita, sehingga jika nilai konflik 

peran ganda perawat  meningkat 

maka nilai kepuasan kerja perawat 

wanita akan menurun. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Boles, J.S., 

et.al, 2001 yang menyatakan bahwa 

konflik peran ganda perawat ini bisa 

menurunkan kinerja karyawan, 

sementara menurunnya kinerja 

karyawan bisa memberi dampak 

pada meningkatnya keinginan untuk 

keluar, meningkatnya absensi, dan 

menurunnya komitmen organisasi. 

Hasil ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Azazah tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa konflik peran 

ganda memiliki hubungan yang 

negatif dengan kinerja perawat 

wanita. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Laksmi 

dan Hadi (2012) tentang hubungan 

antara konflik peran ganda perawat 

dengan kepuasan kerja karyawati, 

dengan sampel 54 orang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konflik peran ganda perawat maka 

kepuasan kerja semakin rendah, 

begitu pula sebaliknya semakin 

rendah konflik peran ganda perawat 



92 
 

 
 

 maka semakin tinggi kepuasan 

kerja. Hal senada juga ada pada 

penelitian Yildirim dan Acyan 

(2008) tentang  keperawatan di Turki 

menunjukkan bahwa konflik peran 

ganda berdampak terhadap 

penurunan kepuasan kerja perawat. 

Untuk itu menurut Nurhayati, 2003, 

bahwa konflik peran ganda perawat 

ini merupakan salah satu hal yang 

harus diperhatikan perusahaan dalam 

mengolah sumber daya manusia 

untuk dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas kerja. 

Terdapat hubungan positif antara 

self-efficacy perawat dengan 

kepuasan kerja perawat wanita di 

RSUD.dr. Pirngadi Medan secara 

signifikan. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis sebelumnya bahwa self-

efficacy memiliki hubungan positif 

terhadap kepuasan kerja perawat. 

Nilai koefisien regresi variabel Self-

efficacy (X2) bertanda positif yaitu 

sebesar 0.553 menunjukkan 

hubungan positif antara self-efficacy 

dan nilai kepuasan kerja perawat 

wanita, sehingga jika nilai Self-

efficacy  meningkat maka nilai 

kepuasan kerja perawat wanita juga 

akan meningkat. Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat Bandura (1977) 

yang menyatakan bahwa seseorang 

yang memiliki self-efficacy yang 

tinggi lebih percaya ia akan mampu 

mencapai kinerja meskipun ada 

tekanan pada pekerjaan. Hal ini 

senada dengan pendapat Schunk 

dalam Komandyahrini dan Hawadi 

(2008) mengatakan bahwa self-

efficacy sangat penting perannya 

dalam mempengaruhi usaha yang 

dilakukan, seberapa kuat usahanya 

dan memprediksi keberhasilan yang 

akan dicapai. 

Semakin besar atau tinggi self-

efficacy seseorang maka semakin 

tinggi juga pencapaian kepuasan 

kerja seseorang. Self-efficacy rendah 

berkemungkinan akan menghalangi 

seseorang dari mencoba suatu tugas 

walaupun individu tersebut 

mengetahui bahwa pelaksanaan akan 

menghasilkan hasil yang 

dikehendaki. Sementara itu, perawat 

wanita yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi akan memiliki 

kepercayaan sehingga 

mendorongnya untuk mencapai 

kinerja yang maksimal karena 

pencapaian kinerja maksimal 

merupakan suatu kepuasan individu 

tersendiri. 

  

Keterbatasan Penelitian 
    Ada beberapa keterbatasan 

penelitian pada penelitian ini yaitu: 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perawat wanita 

yang sudah berkeluarga tidak 

membedakan memiliki anak atau 

tidak. Hal ini akan mempengaruhi 

tingkat konflik peran ganda pada 

perawat wanita. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini juga 

masih dalam satu rumah sakit. 

Sehingga belum mampu 

menggambarkan hubungan konflik 

peran ganda dan self-efficacy dengan 

kepuasan kerja perawat wanita untuk 

wilayah Pronvinsi Sumatera Utara. 

Untuk itu diperlukan perluasan 

sampel dengan melibatkan RSU 

lainnya serta rumah sakit swasta 

sehingga dapat diketahui perbedaan 

kepuasan kerja perawat wanita antara 
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rumah sakit pemerintah dengan 

rumah sakit swasta. Secara 

manajerial kepuasan kerja perwat 

tidak hanya dipengaruhi oleh konflik 

peran ganda perawat dan self-

efficacy atau dengan kata lain tidak 

hanya dipengaruhi oleh variabel-

variabel dalam diri seseorang. sangat 

mungkin kepuasan kerja perawat 

wanita dipengaruhi variabel-variabel 

lain selain yang terdefinisi. Misalnya 

budaya kerja dilingkungan tempat 

tinggal, suasana kerja dan lainnya 

Berdasarkan keterbatasan-

keterbatasan tersebut maka peneliti 

berikutnya diharapkan dapat 

mengembangkan model penelitian 

dengan adanya kemungkinan 

variabel-variabel lainnya. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 
    Berdasarkan hasil  penelitian dan 

uraian pembahasan pada penelitian 

ini maka dapat diambil kesimpulan: 

1) Bahwa konflik peran ganda 

perawat di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

 dikategorikan sedang 93 responden 

(53,4%), Self-efficacy perawat di 

RSUD.dr.Pirngadi Medan 

 dikategorikan baik 97 responden 

(55,8%), 2) Tingkat kepuasan kerja 

perawat wanita pada ruang rawat 

inap di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

dikategorikan   puas 118 responden 

(67,8 %). 3) Terdapat hubungan 

negatif  antara konflik peran ganda 

perawat dengan kepuasan kerja 

perawat wanita  pada ruang rawat 

inap di RSUD. dr. Pirngadi Medan 

yaitu dengan nilai koefisien regresi -

0,462. Terdapat hubungan positif 

antara self-efficacy dengan kepuasan 

kerja perawat wanita pada ruang 

rawat ianp di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan yaitu dengan nilai koefisien 

 regresi 0,553. 

  

Saran 

Bagi Praktek Keperawatan: 

Penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai masukan bagi perawat 

bagaimana mengatasi konflik yang 

terjadi di dalam maupun di luar suatu 

organisasi dan diharapkan setiap 

perawat harus memiliki self-efficacy 

yang tinggi. Bagi Pendidikan 

Keperawatan: hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi institusi pendidikan 

untuk pengembangan pendidikan 

keperawatan, Bagi Penelitian 

Keperawatan: Penelitian ini dapat 

 digunakan sebagai data awal bagi 

peneliti selanjutnya  diharapkan 

penelitian ini dapat bermanfaat 

terhadap peneliti sendiri sekaligus 

motivasi untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut baik di 

institusi pendidikan ataupun di 

pelayanan keperawatan. 
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KECEMASAN IBU PRIMIPARA MENGHADAPI 

PERSALINAN  DI POLIKLINIK OBGYN 

RUMAH SAKIT HAJI MEDAN 

 

*Havija Sihotang **Lisda Sry Devi 

 

 

ABSTRAK 

 

Primipara adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kali. 

Kehamilan pertama bagi seorang wanita  merupakan salah satu periode krisis dalam  

kehidupannya. Pengalaman baru ini memberikan perasaan yang bercampur baur, 

antara bahagia dan penuh harapan dengan kekhawatiran tentang apa yang akan 

dialaminya semasa kehamilan, melahirkan (primipara). kehamilan dan persalinan 

dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan, dimana 

seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal 

maupun wujudnya. Dukungan keluarga terutama dukungan yang didapatkan dari 

suami akan meimbulkan ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri. 

Dukungan keluarga baik yang dimiliki calon ibu akan menunjukkan   perasaan 

tenang, sikap positif  terhadap  diri  sendiri  dan  kehamilannya,  atau  sebaliknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi persalinan di poliklinik 

obgyn rumah sakit haji medan. Desain penelitian ini berbentuk korelasi dengan 

metode pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu 

primipara trimester III sebanyak 35 orang, dan seluruh dijadikan sampel. 

Pengolahan data dengan uji Chi Squre. 

Hasil penelitian didapatkan dukungan keluarga sedang yaitu 22 orang 

(62,9%), dukungan tinggi 12 orang (34,3%), dan dukungan rendah 1 orang 

(2,9%). Ibu yang memiliki tingkat kecemasan ringan yaitu 24 orang (68,6%), 

kecemasan sedang 9 orang (25,7%), dan tidak ada cemas 2 orang (5,7%). Nilai p 

yang didapat 0,469 dimana p>0,05 hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan 

antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi 

persalinan.  

Diharapan kepada keluarga agar tetap memberikan dukungan agar ibu 

selamat dan tidak cemas dalam persalinan. 

 

Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Primipara, Kecemasan. 
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PENDAHULUAN 

Primipara adalah seorang 

wanita yang hamil untuk pertama 

kali. Kehamilan pertama bagi seorang 

wanita  merupakan salah satu periode 

krisis dalam  kehidupannya. 

Pengalaman baru ini memberikan 

perasaan yang bercampur baur, antara 

bahagia dan penuh harapan dengan 

kekhawatiran tentang apa yang akan 

dialaminya semasa kehamilan 

(Kartono, 2007).   

Manuaba dalam Saleha, 

(2003), mengatakan bahwa ibu yang 

pernah hamil dan melahirkan 

(multigravida) sudah berpengalaman 

dalam  menghadapi  proses  

perubahan  yang terjadi saat 

kehamilan dan persalinan, maka 

mereka lebih bisa memahami dan 

akan lebih tenang. Pada ibu yang 

belum pernah hamil dan melahirkan 

(primipara), kehamilan dan 

persalinan merupakan hal yang asing 

bagi mereka, apalagi bila pernah 

mendengar trauma atau kegagalan 

dalam menghadapi perubahan-

perubahan  fisiologi  kehamilan  dan  

persalinan  dapat  pula menimbulkan 

kecemasan. 

Kecemasan adalah suatu 

perasaan yang sifatnya umum, 

dimana seseorang merasa metakutan 

atau kehilangan kepercayaan diri 

yang tidak jelas asal maupun 

wujudnya (Wiramihardja, 2005).  

Menurut Kaplan, Sadock, dan 

Grebb (2007), kecemasan adalah 

respon terhadap situasi tertentu yang 

mengancam, dan merupakan hal yang 

normal terjadi menyertai 

perkembangan, perubahan, 

pengalaman baru atau yang belum 

pernah dilakukan, serta dalam 

menemukan identitas diri dan arti 

hidup.  

Dukungan  keluarga  adalah 

dukungan  sosial.  Dukungan sosial 

sering dikenal dengan istilah lain 

yaitu dukungan emosi yang berupa 

simpati, yang merupakan bukti 

kasih sayang, perhatian, dan 

keinginan untuk mendengarkan 

keluh kesah orang lain. Sejumlah 

orang lain yang potensial 

memberikan dukungan tersebut 

disebut sebagai significant other, 

misalnya sebagai seorang istri 

significant other nya adalah suami, 

anak, orang tua, mertua, dan saudara-

saudara (Yanuasti, 2001). 

Teori Buffering Hipothesis 

yang  berpandangan  bahwa 

dukungan sosial mempengaruhi 

kesehatan dengan cara melindungi 

individu dari efek negatif  stress.  

Perlindungan  ini  akan  efektif  hanya  

ketika  individu  menghadapi stressor 

yang berat. Dukungan keluarga 

terutama dukungan yang didapatkan 

dari suami akan meimbulkan 

ketenangan batin dan perasaan 

senang dalam diri isteri. Dukungan 

keluarga baik yang dimiliki calon ibu 

akan menunjukkan   perasaan tenang, 

sikap positif  terhadap  diri  sendiri  

dan  kehamilannya,  atau  sebaliknya.  

Seseorang  yang  memiliki dukungan 

yang kurang dalam  kehidupannya, 

maka cenderung akan terlihat kurang 

peduli. Ketika memiliki dukungan 

keluarga diharapkan wanita hamil 

dapat mempertahankan kondisi 

kesehatan psikologisnya dan lebih 

mudah menerima perubahan fisik 

serta mengontrol gejolak emosi yang 

timbul.  Dukungan  keluarga  

terutama  dukungan  yang  

didapatkan dari orang  terdekat  

akan menimbulkan ketenangan batin 

dan perasaan senang dalam diri ibu 

(Dagun, 2010). Dengan adanya 
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dukungan keluarga yang baik maka 

kecemasan pada ibu akan hilang 

(Friedman, 2010). 

Millennium Development 

Goal’s mencakup delapan tujuan. 

Salah satunya yaitu meningkatkan 

kesehatan ibu (Roeli, 2008). 

Pernyataan tersebut terkait  dengan 

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut 

World Health Organization (WHO) 

di dunia mencapai 586.000 jiwa 

setiap tahun (Ayude, 2009). 

Data statistik mencatat angka 

kematian ibu dalam kehamilan dan 

persalinan mencapai 515.000 jiwa 

setiap tahun, 99% terjadi di negara-

negara berkembang. Di negara 

miskin, sekitar 20-50% kematian 

wanita usia subur disebabkan hal 

yang berkaitan dengan kehamilan 

(Depkes RI, 2014). 

Angka   Kematian   Ibu (AKI)  

di  Indonesia   saat   melahirkan 

berdasarkan Survei Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2014 

sebesar 228 per 100.000 kelahiran 

hidup dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) 34 per 1.000 kelahiran hidup.  

Angka-angka  tersebut  masih  jauh  

dari  kesepakatan Millenium  

Development  Goal (MDGs)  pada  

tahun  2015  di  mana  AKI menjadi 

115 per 100.000 kelahiran hidup dan 

AKB 25 per 1000 kelahiran hidup, 

sehingga masih memerlukan kerja 

keras dari semua komponen untuk 

mencapai target tersebut, dengan 

penyebab kematian ibu di Indonesia 

adalah perdarahan (42%),  eklampsia 

(13%),  komplikasi  abortus (11%),  

infeksi (10%) dan persalinan lama 

(9%) (Depkes RI, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif, yang 

menggunakan desain  korelasional 

dengan metode pendekatan cross 

sectional untuk mengetahui 

hubungan dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan di Poliklinik 

Obgyn Rumah Sakit Haji Medan. 

Sampel dalam penelitian ini 

adalah ibu hamil primipara trimester 

III yang melakukan ANC di 

Poliklinik Obgyn Rumah Sakit Haji 

Medan jumlah sampel dalam 

penelitian ini 35 orang dan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

peneliti adalah Accidental Sampling. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Data Demografi  

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi ibu 

primipara menghadapi persalinan 

     berdasarkan usia tahun 

2015 

Umur  N % 

< 20 2 5,7 

20-30 33 94,3 

   

Pendidikan   

SMP 7 20.0 

SMA 20 57.1 

D3 5 14.3 

S1 3 8.6 

   

Suku N % 

Melayu 5 14.3 

Batak 13 37.1 

Jawa 12 34.2 

Aceh 3 8.6 

Karo 1 2.9 

Minang 1 2.9 

Pekerjaan N % 

IRT 26 74.3 

Karyawan 

swasta 
2 5.7 

Honor 5 14.3 

PNS 2 5.7 
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 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden berumur 

20-30 tahun sebanyak  33 orang 

(94,3%), dan minoritas responden 

berumur < 20 tahun sebanyak 2 

orang (5,7%). 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas responden 

berpendidikan SMA sebanyak  20 

orang (57,1%), dan minoritas 

responden berpendidikan S1 

sebanyak 3 orang (8,6%). 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas suku responden 

batak sebanyak 13 orang (37,1%), 

dan minoritas suku responden karo & 

minang 1 orang (2,9%). 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas pekerjaan 

responden IRT sebanyak  26 orang 

(74,3%), dan minoritas pekerjaan 

responden karyawan swasta & PNS 

masing-masing 2 orang (5,7%). 

 

2. Dukungan Keluarga pada ibu 

primipara Menghadapi 

Persalinan 

 

Tabel 2.1. Distribusi Frekuensi 

dan Persentase dukungan 

keluarga ibu     primipara 

menghadapi persalinan 

tahun 2015 

Dukungan 

keluarga/suami 

N % 

Tinggi 12 34,3 

Sedang 22 62,8 

Randah 1 2,9 

Total 35 100 

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas dukungan keluarga 

pada ibu primipara menghadapi 

persalinan adalah dukungan sedang 

sebanyak 22 orang  (62,9%), dan 

minoritas adalah dukungan terendah 

hanya 1 orang (2,9%). 

 

3. Tingkat kecemasan ibu 

primipara Menghadapi 

Persalinan 
 

Tabel 3.1. Distribusi Frekuensi 

dan Persentase tingkat 

kecemasan ibu    primipara 

menghadapi persalinan 

tahun 2015 

Tingkat 

kecemasan 

n % 

Tidak ada 

cemas 

2 5.7 

Kecemasan 

ringan 

24 68.6 

Kecemasan 

sedang 

9 25.7 

Kecemasan 

berat 

0 0 

Kecemasan 

berat sekali 

0 0 

Total 35 100 

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas tingkat kecemasan 

ibu primipara menghadapi persalinan 

adalah kecemasan ringan  sebanyak 

24 orang (68,6%), dan minoritas 

adalah tidak ada cemas sebanyak 2 

orang (5,7%). 

 

4. Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Tingkat Kecemasan Ibu 

Primipara Menghadapi 

Persalinan 
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Tabel 4.1. Distribusi hubungan dukungan keluarga dengan tingkat 

kecemasan ibu primipara menghadapi persalinan 

 

Dukungan 

Keluarga 

Tingkat Kecemasa 

Tidak 

ada 

cemas 

Kecemasan 

Ringan 

Kecemasan 

sedang 

Total 

p 

Rendah n % n % N % n % 

0,469 

Sedang 0 0 0 0 1 100 1   2,9 

1 4,5 15 68,2 6 27,3 22 62,9 

Rendah 1 8,3 9 75,0 2 16,7 12 34,2

8 

Jumlah 2 5,7 24 68,6 9 25,7 35 100  

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 22 ibu yang memiliki 

dukungan sedang 15 orang (68,2%) 

kecemasan ringan, 6 orang (27,3%) 

kecemasan sedang dan 1 orang 

(4,5%) tidak ada cemas. Dari 12 

orang  yang memiliki dukungan 

tinggi 9 orang (75,0%) kecemasan 

ringan, 2 orang (16,7%) kecemasan 

sedang, dan 1 orang (8,3%) tidak ada 

cemas. Dari 1 orang (100%) yang 

memiliki dukungan keluarga rendah 

dan kecemasan sedang. 

 Hasil analisis menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan 

antara dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan dengan nilai 

p=0,469 (α=0,05) dengan 

perbandingan p>0,05. 

Pembahasan 

        Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, maka pembahasan ini 

akan dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian tentang 

hubungan dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan sebagai 

berikut: 

 

1. Dukungan Keluarga Ibu 

Primipara Menghadapi 

Persalinan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas dukungan keluarga 

pada ibu primipara menghadapi 

persalinan adalah dukungan sedang 

sebanyak 22 orang  (62,9%), dan 

minoritas adalah dukungan terendah 

hanya 1 orang (2,9%). 

Sejalan dengan hasil 

penelitian Jannatunna’im (2010), 

bahwa didapat mayoritas dukungan 

keluarga adalah dukungan cukup 41 

orang (78.8%), dan minoritas adalah 

dukungan baik 2 orang (3.9%). 

Menurut Taylor (2008), 

dukungan keluarga merupakan 

bantuan yang dapat diberikan kepada 

keluarga lain berupa barang, jasa,  

informasi  dan  nasehat,  yang  mana  

membuat penerima dukungan akan 

merasa disayang, dihargai, dan 

tentram. 

Menurut Baron dan Byrne 

(2005), dukungan keluarga berperan 

meningkatkan kesehatan tubuh dan 

menciptakan efek yang positif. 

Dukungan keluarga diartikan sebagai 

bantuan orang saat menghadapi 

keadaan yang kurang menyenangkan 
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dalam hidup. Keluarga merupakan 

bagian dari kelompok sosial. 

Dukungan keluarga yang 

tinggi disebabkan adanya dukungan 

informasi, dukungan 

penilaian,dukungan instrumental, 

dan dukungan emosional yang baik 

yang diberikan keluarga kepada 

seseorang yang membutuhkan 

dukungan (Friedman, 2010). 

Dukungan informasi 

(informational), adalah keluarga 

memberikan informasi, penjelasan 

tentang situasi dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang dihadapi oleh seseorang 

serta memecahkan permasalahan 

seseorang dengan memberikan 

nasehat, anjuran, petunjuk dan 

masukan. Dukungan penilaian 

(appraisal), adalah keluarga 

memberikan umpan balik positif, 

menengahi penyelesaian masalah 

yang merupakan suatu sumber dan 

pengakuan identitas anggota 

keluarga. keberadaan informasi yang 

bermenfaat dengan tujuan penilaian 

diri serta penguatan (pembenaran) 

(Friedman, 2010). 

Dukungan instrumental 

(instrumental), adalah keluarga 

merupakan sumber bantuan yang 

praktis dan konkrit. Bantuan 

mencakup memberikan bantuan yang 

nyata dan pelayanan yang diberikan 

secara langsung bisa membantu 

seseorang yang membutuhkan. 

Dukungan emosional (emotional), 

adalah keluarga berfungsi sebagai 

memberikan ketenangan emosional, 

dalam hal ini mencakup pemberian 

empati, dengan mendengarkan 

keluhan, menunjukkan kasih saying, 

kepercayaan, dan perhatian. 

Dukungan emosional membuat 

seseorang merasa lebih disayangi, 

dihargai, aman serta nyaman 

(Friedman, 2010). 

 

2. Tingkat Kecemasan Ibu 

Primipara Menghadapi 

Persalinan 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas tingkat kecemasan 

ibu primipara menghadapi persalinan 

adalah kecemasan ringan  sebanyak 

24 orang (68,6%), dan minoritas 

adalah tidak ada cemas sebanyak 2 

orang (5,7%). Sejalan dengan hasil 

penelitian Jannatunna’im (2010), 

bahwa didapat mayoritas Tingkat 

kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan adalah 

cemasan ringan sebanyak 34 orang 

(65,4%), dan minoritas adalah tidak 

cemas sebanyak 8 orang (15,4%). 

Menurut Atkinson (2004), 

kecemasan merupakan bentuk dari 

emosi yang tidak menyenangkan, yang 

ditandai dengan istilah-istilah seperti 

kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa 

takut yang kadang-kadang dialami 

dalam tingkat yang berbeda. Konflik, 

ancaman fisik, ancaman terhadap 

harga diri,  bentuk  frustasi  lainnya  

dan  tekanan  untuk  melakukan 

sesuatu  diluar kemampuan 

merupakan sumber yang menimbulkan 

kecemasan. 

Menurut Kartono (2005), 

kehamilan pertama bagi seorang 

wanita merupakan salah satu periode 

krisis dalam kehidupannya. 

Pengalaman baru ini memberikan 

perasaan yang bercampur baur, 

antara bahagia dan penuh harapan 

dengan kekhawatiran tentang apa 

yang akan dialaminya  semasa  

kehamilan.  Kecemasan  tersebut  

dapat  muncul  karena  masa panjang 

saat menanti kelahiran penuh ketidak 

pastian, selain itu bayangan tentang 
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hal-hal yang menakutkan saat 

proses persalinan walaupun apa 

yang dibayangkannya belum tentu 

terjadi. Situasi ini menimbulkan 

perubahan drastis, bukan hanya fisik 

tetapi juga psikologis. 

 

3. Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Tingkat Kecemasan Ibu 

Primipara Menghadapi 

Persalinan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan 

antara dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan dengan nilai 

p=0,469 (α=0,05) dengan 

perbandingan p>0,05. 

Berbedadengan hasil penelitian 

Jannatunna’im (2010), bahwa hasil 

analisis didapat bahwa ada hubungan 

antara dukungan keluarga  dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan dengan nilai 

P= 0,0001. 

Dari berbagai hasil penelitian 

selalu menyimpulkan bahwa 

dukungan suami mempengaruhi 

tingkat kecemasan ibu. Tinggi 

rendahnya dukungan selalu dijadikan 

indikator baik buruknya kecemasan, 

tapi hasil penelitian ini tidak 

mendukung teori yang ada. Menurut 

Suhita (2005), faktor-faktor yang 

mempengaruhi dukungan keluarga 

selain suami adalah keluarga atau 

saudara lainnya , orang tua , mertua , 

teman, sahabat dan masyarakat 

Menurut Heardman (2005), 

keluarga merupakan sumber 

dukungan sosial karena dalam 

hubungan keluarga tercipta 

hubungan yang saling mempercayai. 

Individu sebagai anggota keluarga 

akan menjadikan keluarga sebagai 

kumpulan harapan, tempat bercerita, 

tempat bertanya, dan tempat 

mengeluarkan keluhan-keluhan 

bilamana individu sedang mengalami 

permasalahan. 

Menurut Kail dan Neilsen 

(Suhita, 2005) teman dekat 

merupakan sumber dukungan sosial 

karena dapat memberikan rasa 

senang dan dukungan selama 

mengalami suatu permasalahan. 

Sedangkan menurut Ahmadi (2005), 

bahwa persahabatan adalah 

hubungan yang saling mendukung, 

saling memelihara, pemberian dalam 

persahabatan dapat terwujud barang 

atau perhatian tanpa unsur 

eksploitasi. 

Dukungan dari masyarakat 

dukungan ini mewakili anggota 

masyarakat pada umumnya, yang 

dikenal dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan dilakukan 

secara profesional sesuai dengan 

kompetensi yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. Hal ini berkaitan dengan 

faktor- faktor yang mempengaruhi 

efektifitas dukungan sosial yaitu 

pemberi dukungan sosial. Dukungan 

yang diterima melalui sumber yang 

sama akan lebih mempunyai arti dan 

berkaitan dengan kesinambungan 

dukungan yang diberikan, yang akan 

mempengaruhi keakraban dan 

tingkat kepercayaan penerima 

dukungan. Salah satu kelebihan 

masyarakat di Indonesia adalah 

kekerabatannya yang kuat, dapat 

dilihat dari ketika ada anggota 

keluarga yang sakit, semua keluarga 

dan tetangga memberikan dukungan 

dengan menunggu/tidur di rumah 

sakit secara bergantian (Ratna, 

2010). 

Stuart dan Sundeen (2005), 

menyebutkan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi tingkat kecemasan 

seseorang adalah faktor potensi 

stressor, maturitas, pendidikan dan 

status ekonomi, keadaan fisik, tipe 

kepribadian, lingkungan dan situasi, 

umur dan jenis kelamin. Menurut 

Smeltzer dan Bare (2005), stressor 

psikososial merupakan setiap 

keadaan atau peristiwa yang 

menyebabkan perubahan dalam 

kehidupan seseorang sehingga orang 

itu terpaksa mengadakan adaptasi. 

Menurut Hambly (2005), maturitas 

Individu yang memiliki kematangan 

kepribadian lebih sukar mengalami 

gangguan akibat kecemasan, karena 

individu yang matur mempunyai 

daya adaptasi yang lebih besar 

terhadap kecemasan. 

Stuart dan Sundeen (2005), 

menyebutkan tingkat pendidikan dan 

status ekonomi yang rendah akan 

menyebabkan orang tersebut mudah 

mengalami kecemasan. Tingkat 

pendidikan seseorang atau individu 

akan berpengaruh terhadap 

kemampuan berfikir, semakin tinggi 

tingkat pendidikan akan semakin 

mudah berfikir rasional dan 

menangkap informasi baru termasuk 

dalam menguraikan masalah yang 

baru. Menurut Oswari (2005), 

seseorang yang akan mengalami 

gangguan fisik seperti cidera, operasi 

akan mudah mengalami kelelahan 

fisik sehingga lebih mudah 

mengalami kecemasan, di samping 

itu orang yang mengalami kelelahan 

fisik mudah mengalami kecemasan. 

Stuart dan Sundeen (2005), 

menyebutkan orang yang 

berkepribadian A lebih mudah 

mengalami gangguan akibat 

kecemasan daripada orang dengan 

kepribadian B. Adapun ciri- ciri 

orang dengan kepribadian A adalah 

tidak sabar, kompetitif, ambisius, 

ingin serba sempurna, merasa diburu 

waktu, mudah gelisah, tidak dapat 

tenang, mudah tersinggung, otot- 

otot mudah tegang. Sedang orang 

dengan tipe kepribadian B 

mempunyai ciri- ciri berlawanan 

dengan tipe kepribadian A. Karena 

tipe keribadian B adalah orang yang 

penyabar, teliti, dan rutinitas. 

Menurut Hambly (2005), seseorang 

yang berada di lingkungan asing 

ternyata lebih mudah mengalami 

kecemasan dibanding bila dia berada 

di lingkungan yang biasa dia tempati. 

Varcoralis (2006), 

menyebutkan seseorang yang 

mempunyai umur lebih muda 

ternyata lebih mudah mengalami 

gangguan akibat kecemasan daripada 

seseorang yang lebih tua, tetapi ada 

juga yang berpendapat sebaliknya. 

Gangguan panik merupakan suatu 

gangguan cemas yang ditandai oleh 

kecemasan yang spontan dan 

episodik. Gangguan ini lebih sering 

dialami oleh wanita daripada pria. 

 Salmah (2006), menyebutkan 

salah satu tindakan untuk 

mengurangi kecemasan ibu trimester  

III  adalah  dengan  memberikan 

pendidikan kesehatan   untuk 

meningkatkan kemampuan  ibu  

beserta  keluarga  dalam mengambil  

keputusan  secara  sadar  dan yang  

mempengaruhi kesejahteraannya, 

pendidikan atau konseling dapat 

meningkatkan pengetahuan dan 

pengalaman ibu sehingga diharapkan 

tercipta suatu kondisi yang 

menyenangkan dalam  menghadapi  

persalinan  ibu  secara positif tanpa 

kecemasan. 
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KESIMPULAN 

  Mayoritas dukungan keluarga 

pada ibu primipara menghadapi 

persalinan adalah memiliki dukungan 

sedang, mayoritas tingkat kecemasan 

pada ibu primipara menghadapi 

persalinan adalah tingkat kecemasan 

ringan. Tidak terdapat hubungan 

antara dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan ibu primipara 

menghadapi persalinan dengan nilai 

p=0,469 (α=0,05) dengan p>0,05. 

Dan menyatakan bahwa hipotesa 

alternatif (Ha) dari penelitian ditolak. 

 

SARAN 

Diharapkan Rumah Sakit 

Haji Medan.Lebih meningkatkan 

pendidikan kesehatan (penkes) 

tentang persalinan pada saat 

antenatal care khusus pada ibu 

primipara, untuk mengatasi 

kecemasan pada saat persalinan. 

Bagi pendidikan keperawatan 

Meningkatkan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang kecemasan 

khususnya pada ibu primipara untuk 

dapat memberikan asuhan 

keperawatan pada ibu hamil 

mengenai kondisi fisik dan 

psikologisnya. Bagi Keluarga/suami 

Memberikan dukungan yang lebih 

maksimal kepada ibu primipara agar 

tidak merasakan cemas saat 

persalinan. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IBU HAMIL TRIMESTER 

III YANG MENGALAMI ANEMIA DALAM MEMILIH  PENOLONG 

PERSALINAN DI WILAYAH KERJA  PUSKESMAS  

HAMPARAN PERAK TAHUN 2013 

 

Sri Dhamayani 
  

Staf Pengajar STIKes Binalita Sudama Medan 
   

ABSTRACT 

 

    Anemia in pregnancy is potentially detrimental to mothers and their babies 

because it can increase the illness and mortality rate of mothers and their babies. 

Mothers who suffer from anemia need to find safe places to give birth. The 

number of women who delivered their babies by the aid of parajis in the working 

area of Hamparan Perak Puskesmas in 2012 was still high (32.2%) even though 

some of them underwent complication in pregnancy because of anemia in 

trimester III. 

    The type of the research was analytic or explanatory with cross sectional 

design which was aimed to analyze some factors which influenced the decision of 

pregnant mothers in trimester III who suffered from anemia to select childbirth 

aid. The research was conducted in the working area of Hamparan Perak 

Puskesmas, Deli Serdang District. The population was 48 pregnant mothers, and 

all of them were used as the samples. The data were analyzed by using univatriate 

and bivatriate analysis with chi square test and multivatriate analysis with 

multiple logistic regression tests. 

    The result of the research showed that pregnant mothers in trimester III who 

suffered from anemia selected midwives as the aides in childbirth  

(75%), and 25% of them selected parajis. The result of multiple logistic 

regression tests showed that the variables which influenced the selection of 

childbirth aid were knowledge (0.014) and socio-cultural factor (0.002), while the 

variables which did not influence were attitude (p=0.711), family support 

(p=0.111), and socio-economic factor (p=0.397). If knowledge was good and 

socio-cultural factor was good, the probability value of pregnant mothers in 

trimester III who suffered from anemia in selecting midwives as the aides in 

childbirth was 99.40%; otherwise, they would select midwives as the aides in 

childbirth was 9.64%. 

    It is recommended that the Head of Hamparan Perak Health Center provide 

health counseling and information about the process of pregnancy, childbirth, and 

the danger of anemia so that pregnant mothers’ knowledge will improve and 

provide persuasive approach to change the behavior of villagers who still ask 

help from parajis  in childbirth which is usually not sterile.  

  

Keywords: Pregnant Mothers, Anemia, Childbirth aides. 
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PENDAHULUAN  
    Komplikasi kehamilan dan 

persalinan yang terjadi di berbagai 

negara menjadi penyebab utama 

kematian wanita pada usia 

reproduksi. Komplikasi pada 

kehamilan yang sering terjadi pada 

ibu hamil yaitu perdarahan, 

keguguran, kehamilan ektopik, 

preeklampsia/eklampsia, dan anemia 

(Indiarti, 2009). 

    Anemia kehamilan disebut 

“Potential Danger to Mother and 

Child” (potensial membahayakan ibu 

dan anak), karena itulah anemia 

memerlukan perhatian serius dari 

semua pihak yang terkait dalam 

pelayanan kesehatan pada lini 

terdepan. Pengaruh anemia dalam 

kehamilan diantaranya adalah dapat 

menyebabkan BBLR dan 

perdarahan. Anemia pada kehamilan 

adalah anemia karena kekurangan zat 

besi, kekurangan asam folat, infeksi 

dan kelainan darah, jenis anemia 

yang pengobatannya relatif mudah 

bahkan murah. Anemia pada 

kehamilan merupakan masalah 

Nasional karena mencerminkan nilai 

kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat dan pengaruhnya sangat 

besar terhadap kualitas sumber daya 

manusia (Manuaba, 2010). 

    Laporan World Health 

Organization (WHO) tahun 2010 

menunjukkan bahwa sekitar 56% 

dari seluruh jenis anemia 

diperkirakan akibat dari defisiensi 

besi. Selain itu, 36% karena 

defisiensi mikronutrient (vitamin A, 

B6, B12, riboflavin dan asam folat) 

dan sisanya 8% karena faktor 

kelainan keturunan seperti 

thalasemia dan sickle cell disease 

juga telah diketahui menjadi 

penyebab anemia. Target pemberian 

tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 

2010 adalah 85% (Fatimah, 2011). 

    Berdasarkan Profil Kesehatan 

Indonesia tahun 2010 prevalensi 

anemia pada ibu hamil sebesar 

24,5%. Keadaan ini mengindikasikan 

bahwa anemia gizi besi masih 

menjadi masalah kesehatan 

masyarakat. Penanggu-langan 

masalah anemia gizi besi saat ini 

terfokus pada pemberian tablet 

tambah darah (Fe) pada ibu hamil. 

Ibu hamil mendapat tablet tambah 

darah 90 tablet selama kehamilannya 

(Kemenkes RI, 2011). Anemia dapat 

menyebabkan perdarahan pada ibu 

hamil dan bersalin sehingga 

menyebabkan angka kematian ibu 

meningkat. Berdasarkan data SDKI 

(2012), AKI di Indonesia meningkat 

menjadi 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (KH) dari 228 per 100.000 KH 

pada tahun 2007 (Kemenkes RI, 

2012). 

    Laporan berbagai studi di 

Indonesia memperlihatkan masih 

tingginya prevalensi anemia gizi 

pada ibu hamil berkisar antara 20-

50%. Survei yang dilakukan oleh 

Gross et al  di Jakarta dan 

Yogyakarta melaporkan prevalensi 

anemia pada ibu hamil sebesar 

21,1%. Hoo Swie Tjiong (1998) 

menemukan anemia pada kehamilan 

trimester I adalah 3,8%, pada 

Trimester II sebesar 13,6% dan 

24,8% pada trimester III. Akrib 

Sukarman (2002) menemukan 

sebesar 40,1% wanita hamil di Bogor 

menderita anemia (Manuaba, 2010). 

    Berdasarkan Profil Kesehatan 

Sumatera Utara tahun 2010, 

berdasarkan survei anemia yang 

dilaksanakan tahun 2010 di 4 



108 
 

 
 

kabupaten/kota di Sumatera Utara, 

yaitu Kota Medan, Binjai, Deli 

Serdang dan Langkat diketahui 

bahwa 40,50% wanita hamil 

menderita anemia. Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk menurunkan 

prevalensi anemia adalah dengan 

pemberian tablet besi (Fe) sebanyak 

90 tablet selama masa kehamilan. 

Cakupan ibu hamil yang mendapat 

90 tablet besi di Sumatera Utara 

menunjukkan kenaikan yaitu 33,03% 

tahun 2008, naik menjadi 53,09% 

tahun 2009 dan menjadi 76,67% di 

tahun 2010, namun belum mencapai 

target yang ditentukan yaitu 80% 

(Dinkes Propsu, 2011). 

     Cakupan pertolongan 

persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan di Sumatera Utara 

cenderung meningkat. Pada tahun 

2008 cakupan pertolongan persalinan 

yaitu 81,61%, tahun 2009 yaitu 

85,93%, tahun 2010 yaitu 86,73%, 

hal itu menunjukkan bahwa pada 

tahun 2010 pertolongan persalinan 

yang dilakukan oleh tenaga non 

kesehatan seperti dukun bayi sebesar 

13,27% (Dinkes Propsu, 2011).  

     Berdasarkan data dari 

Puskesmas Hamparan Perak bahwa 

berdasarkan bulan Desember 2012 

jumlah sasaran ibu hamil yaitu 2.217 

orang, sasaran ibu bersalin 2.112 

orang. Jumlah pertolongan 

persalinan yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan sebanyak 1.433 

orang (67,8%), sedangkan persalinan 

dengan dukun bayi yaitu 679 orang 

(32,2%). Jumlah ibu yang 

mengalami komplikasi kehamilan 

sebanyak 232 orang (Profil 

Kesehatan Puskesmas, 2012). yaitu 

anemia 134 orang (57,7%), dan 

preeklampsia/eklamp-sia 47 orang 

(20,3%), perdarahan 22 orang (9,5%) 

(keguguran 16 orang (6,9%), dan 

kehamilan ektopik terganggu 13 

orang (5,6%)).  (Puskesmas 

Hamparan Perak, 2012). 

    Studi pendahuluan yang 

penulis lakukan wilayah kerja 

Puskesmas Hamparan Perak 

diperoleh data bahwa pada tahun 

2012 jumlah ibu melahirkan ke 

dukun bayi masih tinggi yaitu 679 

orang (32,2%) dari 2.112 orang, 

padahal sebagian dari ibu tersebut 

mengalami komplikasi kehamilan 

seperti anemia terutama pada 

trimester ke III. Walaupun tidak 

ditemukan ibu melahirkan yang 

meninggal dunia, tetapi beberapa ibu 

membutuhkan perawatan lebih lama 

pasca persalinan sehingga 

meningkatkan angka kesakitan dan 

tidak dapat melakukan perawatan 

pada bayi dengan optimal.  

 Banyaknya ibu yang memilih 

dukun bayi sebagai penolong 

persalinan karena faktor kedekatan 

dan budaya setempat yang masih 

memandang bahwa dukun orang 

yang paham dengan masalah-

masalah persalinan dengan 

pendekatan sosiokultural seperti jika 

ibu mengalami perdarahan maka ibu 

diberi air putih yang telah dibaca 

doa-doa atau jampi-jampi. Tidak 

semua ibu yang mengalami anemia 

meminta pertolongan persalinan oleh 

dukun bayi karena masih banyak 

juga ibu yang melakukan persalinan 

di tenaga kesehatan ketika 

mengalami anemia  pada trimester 

III.  

Pemilihan penolong 

persalinan oleh ibu bersalin diduga 

dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, 

dukungan keluarga, ekonomi, dan 

sosial budaya. Data yang diperoleh 

tentang jumlah ibu yang mengalami 
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anemia bahwa sampai dengan bulan 

April 2013 jumlah ibu hamil  yang 

mengalami komplikasi yaitu anemia 

sebanyak 117 orang yang terdiri dari 

anemia pada trimester I sebanyak 41 

orang (35,0%), anemia pada 

trimester II sebanyak 23 orang 

(19,7%), dan anemia pada trimester 

III sebanyak 53 orang (45,3%), pada 

bulan Agustus 2013 jumlah ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia sebanyak 48 orang. 

 

PERMASALAHAN  
     Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah faktor-faktor 

apa saja yang memengaruhi ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia dalam memilih penolong 

persalinan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Hamparan Perak. 

  

TUJUAN PENELITIAN 
     Untuk menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

dalam memilih penolong persalinan 

di Wilayah Kerja Puskesmas 

Hamparan Perak. 

  

METODE PENELITIAN  
    Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan 

menggunakan pendekatan cross 

sectional (sekat silang). Lokasi 

penelitian di Wilayah Kerja 

Puskesmas Hamparan Perak. 

Populasi seluruh ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Hamparan 

Perak pada bulan Agustus 2013 

berjumlah 48 orang, seluruhnya 

dijadikan sampel. Data penelitian ini 

adalah data primer dan data 

sekunder. Analisis data dilakukan 

menggunakan analisis univariat, 

analisis bivariat (uji Chi-square), dan 

analisis multivariat (regresi logistik 

ganda). 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEM-

BAHASAN  

Identitas Responden  
    Identitas responden yang 

ditanyakan dalam penelitian ini 

meliputi umur, pendidikan, pekerjaan 

dan jumlah anak. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berumur 

20 – 35 tahun sebanyak 33 orang 

(68,8%), berpendidikan SMA 

sebanyak 21 orang (43,8%), 

pekerjaan sebagian responden adalah 

ibu rumah tangga sebanyak 35 orang 

(72,9%), memiliki anak 2 orang 

sebanyak 23 orang (47,9%).  

  

Analisis Univariat  
    Hasil penelitian yang dilakukan 

pada 48 responden dengan 

menanyakan pengetahuan responden 

tentang anemia pada kehamilan, 

sebagian besar pengetahuan 

responden dalam kategori baik 

sebanyak 31 orang (64,6%), jumlah 

responden yang bersikap positif 

sama banyaknya dengan responden 

yang bersikap negatif masing-masing 

sebanyak 24 orang (50,5%), 

dukungan keluarga responden 

dengan kategori baik sebanyak 34 

orang (70,8%), sosial ekonomi 

responden dengan kategori baik 

sebanyak 30 orang (62,5%), sosial 

budaya responden dengan kategori 

baik sebanyak 30 orang (62,5%). 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pemilihan penolong persalinan 

 sebagian besar responden yang 

mengalami anemia memilih bidan 

sebagai penolong persalinan 

 sebanyak 36  orang (75,0%), dan 
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selebihnya memilih dukun bayi 

sebagai penolong persalinan 

sebanyak 12 orang (25,0%). 

  

Analisis Bivariat  
    Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-Square 

menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia dengan pemilihan penolong 

persalinan, nilai probabilitas (p) = 

0,002 < 0,05. Ada hubungan yang 

signifikan antara sikap ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

dengan pemilihan penolong 

persalinan, nilai probabilitas (p) = 

0,002 < 0,05. Ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga 

dengan pemilihan penolong 

persalinan, nilai probabilitas (p) = 

0,0001 < 0,05. Ada hubungan yang 

signifikan antara sosial ekonomi 

dengan pemilihan penolong 

persalinan dalam melakukan 

pertolongan persalinan, nilai 

probabilitas (p) = 0,0001 < 0,05. 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1.    Analisis Bivariat Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dukungan 

Keluarga, Sosial Ekonomi dengan Pemilihan Penolong Persalinan  
  

Pengetahuan  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Kurang  

Baik 

9 

3 

52,9 

9,7 

8 

28 

47,1 

90,3 

17 

31 

100,0 

100,0 0,002 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

Sikap  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Negatif 

Positif  

11 

1 

45,8 

4,2 

13 

23 

54,2 

95,8 

24 

24 

100,0 

100,0 0,002 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

Dukungan   Keluarga  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Kurang  

Baik  

9 

3 

63,4 

8,8 

5 

31 

35.7 

91,2 

14 

34 

100,0 

100,0 0,0001 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

Sosial Ekonomi  

Pemilihan Penolong Persalinan 
Jumlah 

p Dukun Bayi Bidan  

Jlh % Jlh % Jlh % 

Kurang 

Baik 

10 

2 

55,6 

6,7 

8 

28 

44,4 

93,3 

18 

30 

100,0 

100,0 0,0001 

Total 12 25,0 36 75,0 48 100 

  

 

Analisis Multivariat  
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    Untuk mengetahui pemilihan 

penolong persalinan oleh ibu 

trimester III yang mengalami anemia 

di wilayah kerja Puskesmas 

Hamparan Perak secara bersamaan 

dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi logistik berganda. Hasil 

analisis multivariat dengan uji 

regresi logistik ganda diperoleh hasil 

bahwa variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan 

penolong persalinan oleh ibu 

trimester III yang mengalami anemia 

yaitu pengetahuan (p=0,014), dan 

variabel sosial budaya (p=0,002) 

sedangkan variabel yang tidak 

berpengaruh yaitu sikap (p=0,711), 

dukungan keluarga (p=0,111), dan 

sosial ekonomi (p=0,397) (lihat 

lampiran uji regresi logistik ganda).  

    Besar pengaruh pengetahuan ibu 

hamil trimester III yang mengalami 

anemia terhadap pemilihan penolong 

persalinan dengan nilai OR = 20,053 

artinya ibu hamil yang 

berpengetahuan baik 20 kali lebih 

tinggi akan memilih bidan sebagai 

penolong persalinan dibandingkan 

ibu hamil yang berpengetahuan 

kurang. Besar pengaruh sosial 

budaya terhadap pemilihan penolong 

persalinan dengan nilai OR = 27,100 

artinya ibu hamil dengan sosial 

budaya baik 27 kali lebih tinggi akan 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan dibandingkan ibu hamil 

dengan sosial budaya kurang. 

  

Tabel 3.    Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Ganda 

Variabel B Sig. OR 95%CI for Exp(B) 

Pengetahuan 

Sosial Budaya 

Constant  

2,998 

4,345 

-2,238 

0,014 

0,002 

20,053 

27,100 

1,836 - 59,043 

4,993 - 710,623 

 

Sehingga dapat dibuat model regresi 

logistik yaitu: 

γi = ln  = -2,238 + 2,998 (pengetahuan) 

+ 4,345 (sosial budaya) 
    Jika diasumsikan variabel yang lain 

tetap, maka semakin baik pengetahuan 

ibu maka kemungkinan memilih 

penolong persalinan meningkat 

sebesar 2,9 lebih tinggi jika 

dibandingkan pengetahuan kurang. 

Demikian juga dengan sosial budaya, 

semakin baik sosial budaya ibu maka 

kemungkinan memilih penolong 

persalinan meningkat sebesar 4,3 kali 

dibanding dengan sosial budaya 

kurang baik. 

     

Sedangkan nilai probabilitas individu 

dalam pemilihan penolong persalinan 

 yaitu: 

p =  

    Dengan model persamaan regresi, 

kita dapat membuat ramalan tentang 

probabilitas individu ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

dalam memilih bidan sebagai 

penolong persalinan. Jika ibu hamil 

trimester III yang mengalami anemia 

memiliki nilai variabel prediktor, 

sebagai berikut : 

1. Jika pengetahuan baik dan sosial 

budaya baik maka nilai 
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probabilitas ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia 

dalam memilih bidan sebagai 

penolong persalinan sebesar 

99,40%. 

2. Jika pengetahuan kurang dan 

sosial budaya kurang maka nilai 

probabilitas ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia 

dalam memilih bidan sebagai 

penolong persalinan sebesar 

9,64%. 

  

Pengaruh Pengetahuan Ibu Hamil 

Trimester III yang Mengalami 

Anemia terhadap Pemilihan 

Penolong Persalinan 
Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Amilda (2010), di 

Desa Banjarsari Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang didapatkan 

bahwa 55,6% ibu yang mengalami 

anemia memilih pertolongan 

persalinan oleh dukun bayi dan 

44,4% oleh bidan. Ada hubungan 

yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan (p=0,000), dengan 

pemilihan pertolongan persalinan. 

Berbeda dengan hasil penelitian 

Jahidin (2012), di Kecamatan 

Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar mendapatkan hasil bahwa 

pengetahuan ibu (p= 0,791) tidak 

berpengaruh terhadap alternatif 

pemilihan penolong persalinan. 

Pengetahuan mempunyai 

keeratan hubungan dengan pemilihan 

tempat persalinan, artinya semakin 

baik pengetahuan ibu maka 

kecenderungan ibu memilih 

penolong persalinan pada bidan atau 

tenaga kesehatan akan semakin 

besar, maupun jika dihadapkan pada 

permasalahan lain seperti faktor 

ekonomi atau kebutuhan yang sangat 

mendesak akibat kurangnya akses ke 

pelayanan kesehatan, maka ibu akan 

memilih untuk memutuskan 

memanfaatkan dukun bayi untuk 

menolong. Pengetahuan ibu 

merupakan salah satu indikator dari 

perilaku kesehatan untuk pemilihan 

tempat persalinan (Notoatmodjo, 

2010). 

    Pengetahuan tentang anemia dan 

cara mengatasinya sangat penting 

dimiliki oleh ibu hamil. Dari hasil 

penelitian ini bahwa sebagian besar 

ibu sudah berpengetahuan baik 

(64,6%), tetapi dalam pelaksanaan 

atau praktiknya ibu masih 

mengalami anemia. Hal ini berarti 

apa yang diketahui ibu tidak 

diterapkan dengan baik dalam masa 

kehamilannya, karena adanya 

kemalasan ibu untuk melakukan 

perawatan kehamilan. Adanya 

anggapan ibu bahwa kurang darah 

tidak berpengaruh buruk terhadap 

kehamilan dan persalinan 

menyebabkan ibu tidak termotivasi 

untuk mengkonsumsi makanan yang 

bergizi atau mengkonsumsi tablet 

besi. Bagi sebagian ibu hamil, 

kurang darah adalah hal biasa karena 

zat-zat dalam tubuh diserap oleh 

bayi, dan akan kembali setelah 

melahirkan nantinya. Tetapi dalam 

pemilihan penolong persalinan 

sebagian besar ibu hamil sudah benar 

karena responden yang memiliki 

pengetahuan kurang sebagian besar 

memilih dukun bayi sebagai 

penolong persalinan, sedangkan 

responden berpengetahuan baik 

sebagian besar memilih bidan 

sebagai penolong persalinan. 
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Pengaruh Sikap Ibu Hamil 

Trimester III yang Mengalami 

Anemia terhadap Pemilihan 

Penolong Persalinan 
     Sikap adalah kumpulan 

perasaan, keyakinan dan 

kecenderungan perilaku yang secara 

relatif berlangsung lama yang 

ditujukan kepada orang, ide, obyek 

dan kelompok orang tertentu. Sikap 

merupakan suatu kondisi di dalam 

diri seseorang yang mempengaruhi 

perilakunya terhadap obyek sikap, 

misalnya kepatuhan pasien terhadap 

paramedis, sikap ibu hamil terhadap 

pemilihan penolong persalinan. 

 Sikap terhadap sesuatu objek akan 

diikuti oleh perasaan tertentu baik 

positif maupun negatif terhadap 

objek tersebut. Sikap juga 

mengandung motivasi, yang 

mempunyai daya dorong bagi 

industri untuk berperilaku secara 

individu terhadap objek yang 

dihadapinya (Walgito, 2008). 

    Dari hasil penelitian ini 

melalui uji regresi logistik berganda 

bahwa sikap ibu hamil trimester III 

yang mengalami anemia tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan penolong persalinan, hal 

ini disebabkan sebagian ibu yang 

memilih dukun sebagai penolong 

persalinan masih juga mengharapkan 

bahwa penolong persalinan mampu 

membantu dan membimbing pada 

acara-acara selamatan, dimana latar 

belakang budaya masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Hamparan 

Perak adalah masyarakat pedesaan 

yang masih menghargai adat istiadat 

jadi walaupun mereka memilih bidan 

sebagai penolong persalinan tetapi 

masih mengharapkan bahwa 

penolong persalinan sudah dikenal 

baik, sabar dan telaten, biaya murah, 

membantu sampai dengan masa 

nifas.   

  

Pengaruh Dukungan Keluarga Ibu 

Hamil Trimester III yang 

Mengalami Anemia terhadap 

Pemilihan Penolong Persalinan 
     Suami dan keluarga memiliki 

peranan penting dalam memilih 

penolong selama kehamilan, 

persalinan dan nifas. Hal ini terutama 

terjadi pada perempuan yang relatif 

muda usianya sehingga kemampuan 

mengambil keputusan secara mandiri 

masih rendah. Mereka berpendapat 

bahwa pilihan orang yang lebih tua 

adalah yang terbaik karena orang tua 

lebih berpengalaman daripada 

mereka. Selain itu, kalau mereka 

mengikuti saran orang tua, jika 

terjadi sesuatu yang buruk, maka 

seluruh keluarga dan terutama orang 

tua akan ikut bertanggung jawab. 

Mereka lebih mampu mengambil 

keputusan sendiri dalam memilih 

penolong. Sebagai contoh, ada 

perempuan yang meskipun mendapat 

saran dari ibunya untuk memilih 

dukun tetapi memutuskan untuk 

memilih bidan karena dia pikir jika 

terjadi satu masalah muncul, dia dan 

bayinya yang akan menjadi “korban” 

(Juariah, 2009). 

    Dukungan keluarga dalam 

pemilihan penolong persalinan 

sangat penting karena keluarga 

merupakan orang yang paling dekat 

hubungannya dengan ibu. Dukungan 

keluarga berarti keluarga memberi 

masukan, sokongan atau penguatan 

pada ibu hamil dalam memilih 

tempat bersalin. Bagi masyarakat 

pedesaan seperti di wilayah kerja 

Puskesmas Hamparan Perak, 

memberikan dukungan pada ibu 

bersalin sangat besar perannya, tetapi 
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dari hasil uji regresi logistik ganda 

dukungan keluarga tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan 

penolong persalinan karena untuk 

keluarga yang tinggal di pedesaan 

sebagian masih menginginkan ibu 

bersalin ke tempat dukun bayi karena 

orang yang dipercaya dan dekat 

dengan mereka, sudah mengerti 

kebiasaan mereka, mau merawat ibu 

sampai masa nifas (± 40 hari), tetapi 

pada kenyataannya ibu bersalin di 

wilayah kerja Puskesmas Hamparan 

Perak lebih banyak yang memilih 

bidan sebagai penolong persalinan 

dibandingkan dukun bayi.  

Pengaruh Sosial Ekonomi Ibu 

Hamil Trimester III yang 

Mengalami Anemia terhadap 

Pemilihan Penolong Persalinan 
Penelitian yang dilakukan 

oleh Juliwanto (2009) yang meneliti 

di Kecamatan Babul Rahmah 

Kabupaten Aceh Tenggara 

mendapatkan hasil bahwa ada 

 hubungan secara signifikan 

pendapatan keluarga (p=0,032) 

dengan pemilihan penolong 

persalinan pada ibu bersalin. 

Variabel yang paling tinggi 

pengaruhnya terhadap pemilihan 

penolong persalinan adalah faktor 

budaya (p=0,000).  

Dalam memenuhi kebutuhan 

pokok (primer) maupun kebutuhan 

sekunder keluarga dengan status 

ekonomi baik akan lebih mudah 

tercukupi dibanding keluarga dengan 

status ekonomi rendah. Hal ini akan 

mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan akan informasi 

pendidikan. Hal ini menjadi alasan 

perempuan untuk lebih memilih 

dukun sebagai penolong. Karena 

mereka beralasan bahwa dukun lebih 

murah dibanding tenaga kesehatan 

lainnya. Mereka menganggap dukun 

murah karena mereka dapat 

membayarnya dengan beras, kelapa 

atau ayam yang tersedia di rumah 

mereka. Mereka tidak ingin memilih 

bidan karena mereka harus 

membayar bidan dengan uang yang 

kadang-kadang tidak tersedia di 

rumah mereka. Sebaliknya, 

perempuan yang menganggap bahwa 

biaya ke dukun bayi sama dengan ke 

bidan, hanya cara pembayarannya 

yang berbeda cenderung akan 

memilih bidan. Mereka berpendapat 

bahwa, jika memilih bidan mereka 

harus membayar dengan uang yang 

relatif banyak dalam sekali waktu, 

tetapi jika mereka memilih dukun, 

mereka harus membayar secara 

berkesinambungan sampai periode 

nifas (Juariah, 2009). 

Hasil penelitian ini bahwa 

sebagian besar sosial ekonomi 

responden sudah baik, dalam arti 

ketika ibu sudah dalam tahap 

persalinan mendapat dukungan 

materi yang diberikan oleh keluarga 

atau saudara. Dengan semangat 

keakraban dan kekeluargaan 

masyarakat pedesaan, biasanya pada 

saat proses persalinan, keluarga, 

tetangga, dan saudara datang 

menjenguk dan memberi uang. 

 Sebagai masyarakat pedesaan, ibu 

juga masih mengharapkan bahwa 

penolong persalinan dapat dibayar 

dengan hasil kebun, hewan ternak, 

atau pembayaran dapat dicicil 

sehingga dapat meringankan. Mereka 

beranggapan bahwa walaupun bidan 

sebagai penolong persalinan, mereka 

dapat mencicil pembayarannya. 

Dalam 5-10 tahun terakhir ini 

memang peran bidan desa sudah 

mulai menggeser peran dukun bayi 
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di wilayah kerja Puskesmas 

Hamparan Perak, hal ini disebabkan 

adanya bidan yang tinggal di desa 

tersebut dan adanya penyuluhan dari 

petugas puskesmas tentang program 

jampersal sehingga sebagian ibu 

menggunakan jampersal sebagai 

pembiayaan persalinan, walaupun 

sebagian yang lain tidak mau 

menggunakan jampersal karena takut 

menjalani prosedur yang rumit dan 

berbelit-belit (birokratis).  

Pengaruh Sosial Budaya Ibu 

Hamil Trimester III yang 

Mengalami Anemia terhadap 

Pemilihan Penolong Persalinan 
     Berdasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan uji regresi 

logistik ganda menunjukkan bahwa 

sosial budaya ibu hamil trimester III 

yang mengalami anemia berpengaruh 

terhadap pemilihan penolong 

persalinan (p=0,002). Ibu hamil 

dengan sosial budaya baik (modern) 

kemungkinan 27 kali akan memilih 

bidan sebagai penolong persalinan 

dibandingkan ibu hamil dengan 

sosial budaya tradisional.   

     Dukun bayi bagi masyarakat 

pedesaan selain dipercaya memiliki 

kemampuan untuk memeriksa, 

dipercaya memiliki pengetahuan 

sering diminta untuk memimpin 

upacara-upacara selamatan seperti 

empat bulanan dan tujuh bulanan. 

Hal ini berbeda dengan bidan. 

Asumsi di masyarakat, bidan adalah 

hanya memiliki keahlian dalam 

memeriksakan kehamilan, persalinan 

dan nifas, tetapi mereka tidak 

memiliki pengetahuan tentang 

keharusan dan larangan atau adat 

istiadat selama kehamilan, persalinan 

dan nifas. Oleh karena itu perempuan 

yang masih taat dan patuh mengikuti 

adat istiadat akan lebih memilih 

dukun dari pada bidan atau kalau pun 

mereka memilih memeriksakan 

kehamilannya ke bidan mereka juga 

akan meminta dukun untuk 

memimpin upacara tujuh bulanan 

dan sebagainya atau meminta saran 

dan dukun berkaitan dengan 

keharusan dan pantangan selama 

masa kehamilan, persalinan, dan 

nifas (Juariah, 2009). 

     Keadaan sosial budaya 

masyarakat pedesaan di wilayah 

kerja Puskesmas Hamparan Perak 

sudah mengalami perubahan atau 

pergeseran di semua aspek 

kehidupan termasuk perubahan pada 

pola pencarian pengobatan 

(pemilihan penolong persalinan) 

dimana sebagian besar responden 

sudah memilih bidan sebagai 

penolong persalinan dibandingkan 

dukun bayi. Peran dukun bayi dalam 

penolong persalinan mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Hamparan 

Perak, walaupun tidak sepenuhnya 

ditinggalkan karena dalam perawatan 

ibu pada masa nifas masih banyak 

ibu yang memanfaatkan dukun bayi 

dalam merawat bayi seperti 

memandikan bayi, mengurut bayi, 

demikian juga dalam merawat ibu 

seperti mengurut ibu, dan lain-lain. 

Keadaan sosial budaya yang mulai 

berubah ini adalah perubahan yang 

positif karena dengan banyaknya ibu 

yang lebih memilih bidan sebagai 

penolong persalinan apalagi ibu 

mengalami anemia maka angka 

kesakitan dan kematian dapat 

dicegah, sebagaimana tujuan utama 

bidan yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan pada ibu dan anak, 

mencegah terjadinya kesakitan dan 

kematian pada ibu dan anak.  
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 KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
1. Ibu hamil trimester III yang 

mengalami anemia memilih 

bidan sebagai penolong 

persalinan (75%), dan ditemukan 

sebanyak 25% ibu hamil masih 

memilih dukun bayi.  

2. Pengetahuan ibu hamil trimester 

III yang mengalami anemia 

berpengaruh signifikan (p<0,05) 

terhadap ibu melahirkan dalam 

memilih penolong persalinan di 

wilayah kerja Puskesmas 

Hamparan Perak Kabupaten Deli 

Serdang. Ibu hamil yang 

berpengetahuan baik berpeluang 

20 kali akan memilih bidan 

sebagai penolong persalinan 

dibandingkan ibu hamil yang 

berpengetahuan kurang.  

3. Kebiasaan masyarakat yang 

mengacu pada sosial budaya 

berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan dalam penolong 

persalinan (p<0,05). Ibu hamil 

dengan sosial budaya yang 

modern berpeluang 27 kali akan 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan. 

4. Ibu hamil trimester III yang 

mengalami anemia 

berpengetahuan baik dan sosial 

budaya berpeluang untuk 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan sebesar 99,40%, jika 

sebaliknya maka peluang ibu 

hamil trimester III yang 

mengalami anemia dalam 

memilih bidan sebagai penolong 

persalinan sebesar 9,64%. 

  

Saran 
a. Memberikan penyuluhan dan 

informasi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan 

sebagian ibu hamil yang masih 

berpengetahuan kurang tentang 

proses kehamilan, persalinan, 

dan bahaya anemia. 

b. Secara pelan-pelan mengubah 

kebiasaan masyarakat pedesaan 

yang masih mencari pertolongan 

persalinan oleh dukun bayi 

melalui sosialisasi dengan cara 

bekerjasama atau bermitra 

dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan kasus, dan 

tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun terakhir dan belum 
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spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah diterbitkan menjadi hak milik redaksi dan 

naskah tidak boleh diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan redaksi. Pernyataan 

dalam naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 eksemplar. 

Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama penulis, abstrak, latar 

belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan 

isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai 

nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan no 

telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata dalam satu 

paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri dari:latar 

belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, disertai kata 

kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala masalah, 

kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta uji 

analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  hasil 

penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan pembahasan. Hasil 

dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau terpisah. Jika ada 

penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Nama 
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tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa Indonesia dan 

diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan pengukuran yang digunakan 

dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku. 

 

Simpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan setelah 

kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat dimanfaatkan 

langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, judul 

pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan minimal 10 pustaka. 
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