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ABSTRAK 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 28 Tahun 

2013 yang berisi tentang Peringatan Kesehatan berupa gambar dan tulisan peringatan 

bahaya merokok, sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka 

konsumsi rokok di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

peringatan kesehatan pada kemasan rokok terhadap respon mahasiswa untuk berhenti 

merokok. Termasuk dalam metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi target adalah seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang merokok 

secara aktif, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Hasil uji statistik 

menggunakan analisis regresi linier diketahui bahwa Peringatan Kesehatan berpengaruh 

signifikan terhadap Respon Kognitif mahasiswa untuk berhenti merokok dengan 

probabilitas 0,000 atau p < 0,05. Selain itu Peringatan Kesehatan juga memiliki 

pengaruh terhadap Respon Afektif mahasiswa untuk berhenti merokok dengan 

probabilitas 0,025 atau p < 0,05. Sedangkan Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok 

tidak berpengaruh terhadap Respon Konatif mahasiswa untuk berhenti merokok  dengan 

probabilitas 0,133 (p > 0,05). 

Kata kunci: Peringatan Kesehatan, Respon Berhenti Merokok, Mahasiswa. 

  

 

ABSTRACT 

The Government has issued the Minister of Health Regulation (PMK) Number 28 of 

2013 which contains the Health Warning in the form of pictures and warning instruction 

of the danger of smoking, as one of the efforts made to reduce the number of cigarette 

consumption in Indonesia. This study aims to determine the effect of health warnings on 

cigarette packaging on the response of students to stop smoking. Included in the survey 

research method with a quantitative approach. The target population is all students of 

UIN Antasari Banjarmasin who smoke actively, with the number of samples were 100 

respondents. The result of statistic test using linear regression analysis showed that the 

Health Warning had significant effect to the student’s Cognitive Response to stop 

smoking with probability 0.000 or p <0,05. Health Warning variable also has an effect 

on Affective Response of students to stop smoking with probability 0,025 or p <0,05. 

While the Health Warning on cigarette packaging does not affect the student's Conative 

Response to stop smoking with probability 0,133 (p> 0,05). 

Keywords: Health Warning, Response to Stop Smoking, College Student 
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia mengkonsumsi tembakau telah menjadi sebuah kebiasaan buruk 

yang terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, dari yang kaya sampai yang miskin, 

laki-laki maupun perempuan, orang dewasa dan bahkan anak-anak. Hampir di setiap 

kawasan berpenduduk terdapat perilaku masyarakat dengan kebiasaan buruk tersebut, 

baik yang mengkonsumsi tembakau dengan cara dihisap (merokok) maupun dikunyah. 

Padahal sudah sangat jelas bahwa aktifitas merokok dapat mengganggu kesehatan dan 

lingkungan bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang lebih 

25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit 

tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan 

kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit 

paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah (Nururrahmah, 2014). Menurut data 

statistik kesehatan dunia WHO, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 71,8% perokok laki-

laki dan 4% perokok wanita di Indonesia dengan rentang usia lebih dari 15 tahun 

(WHO, 2015). Sementara dari data berikutnya pada tahun 2015 di Indonesia terdapat 

peningkatan jumlah perokok laki-laki yaitu sebesar 76,2% sementara jumlah perokok 

wanita turun menjadi 3,6% untuk kategori perokok yang berusia 15 tahun ke atas 

(WHO, 2016).  

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri 

Kesehatan (PMK) RI Nomor 28 Tahun 2013 Tantang Pencantuman Peringatan 

Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Kemenkes RI, 

2013). Sebagai dasar dari ditetapkannya Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2013 tersebut, 

telah terlebih dahulu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

pengemasan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi 

kesehatan. Peraturan tersebut diharapkan dapat menekan jumlah perokok di Indonesia 

terutama perokok usia muda. Karena untuk memberhentikan kebiasaan merokok akan 

lebih mudah dan efektif jika dilakukan sedini mungkin sejak masih remaja hingga awal 

usia dewasa. 

Perilaku merokok diantaranya sering ditemui pada kalangan mahasiswa 

diberbagai lingkungan kampus di Indonesia, padahal mahasiswa merupakan agent of 

change yang seharusnya menunjukkan sikap positif dan menjadi contoh yang baik bagi 
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lingkungan sekitarnya. Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda selayaknya mampu 

untuk menentukan sikap dengan tidak melakukan kebiasaan merokok. Para remaja 

(termasuk mahasiswa) yang kebanyakan juga merupakan perokok baru adalah sasaran 

utama dari diberlakukannya pencantuman Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok, 

karena mereka masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat berhenti 

merokok. 

 

METODE PENELITIAN 

Menggunakan metode penelitian survei melalui pendekatan kuantitatif dan 

rancangan cross sectional, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh peringatan kesehatan pada kemasan rokok terhadap respon mahasiswa untuk 

berhenti merokok, dengan cara pendekatan dan observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat (point time opproach). Populasi target adalah seluruh 

mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang merokok secara aktif, dengan jumlah 

sampel sebanyak 100 orang responden. Penentuan sampel menggunakan metode 

Accidental Sampling yang merupakan teknik dalam pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan yang ditemui atau siapa pun yang dianggap oleh peneliti cocok sebagai 

kriteria responden. Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Kampus UIN Antasari 

yang beralamat di jalan A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan 

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden berdasarkan asal fakultas 

dklasifikasikan dengan rincian, terdapat 27 orang responden yang kuliah di Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora, 27 orang responden yang kuliah di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam, 21 orang responden yang kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

dan juga 25 orang responden yang yang kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Berdasarkan umur dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak (26 orang) 26% responden 

yang berusia 18 tahun, mayoritas responden berumur 19 tahun yaitu sebanyak 45 orang 

(45%) dari jumlah keseluruhan, 20 orang (20%) responden dengan usia 20 tahun, serta 

terdapat 9 responden (9%) dengan usia 21 tahun. Sedangkan berdasarkan lama 
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merokok, terdapat 9 orang (9%) dari total 100 responden yang telah merokok kurang 

dari 1 tahun dengan kata lain dapat dikatakan sebagai perokok pemula, kemudian juga 

ada sebanyak 69 orang responden (69%) yang telah merokok dalam jangka waktu 1 

sampai dengan 5 tahun sekaligus juga sebagai jumlah responden perokok terbanyak 

pada penelitian ini, selain itu juga terdapat 22 orang responden (22%) yang telah 

merokok lebih dari 5 tahun lamanya. 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Tabel 1. Variasi pengaruh Peringatan Kesehatan 

terhadap Respon Kognitif 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,363a ,132 ,123 ,626 

a. Predictors: (Constant), Peringatan Kesehatan 

b. Dependent Variable: Respon Kognitif 

Berdasarkan data di atas didapatkan nilai R adalah 0,363 dimana angka tersebut 

menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel Peringatan Kesehatan dengan 

variabel Respon Kognitif cukup kuat. Sementara nilai R Square atau yang disebut juga 

Koefisien Determinasi (KD) memiliki nilai 0,132 maka besarnya KD yaitu 13,2% 

(rumus untuk menghitung Koefisien Determinasi adalah r2 x 100%). Dengan demikian 

nilai tersebut memiliki makna 0,132 atau 13,2% variasi Respon Kognitif mahasiswa 

untuk berhenti merokok dipengaruhi oleh pencantuman Peringatan Kesehatan pada 

kemasan rokok. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar 

variabel yang diteliti. 

Tabel 2. Variasi pengaruh Peringatan Kesehatan 

terhadap Respon Afektif 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,225a ,051 ,041 ,700 

a. Predictors: (Constant), Peringatan Kesehatan 

b. Dependent Variable: Respon Afektif 

Berdasarkan data tersebut diketahui nilai R adalah 0,225 yang menunjukkan 

korelasi atau hubungan antara variabel Peringatan Kesehatan dengan variabel Respon 

Afektif yang sangat lemah. Sementara nilai R Square atau yang disebut juga Koefisien 

Determinasi (KD) memiliki nilai 0,051 maka besarnya KD yaitu 5,1% (rumus untuk 

menghitung Koefisien Determinasi adalah r2 x 100%). Dengan demikian nilai tersebut 

memiliki arti 5,1% variasi Respon Afektif mahasiswa untuk berhenti merokok 
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dipengaruhi oleh pencantuman Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok. Sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. 

Tabel 3. Variasi pengaruh Peringatan Kesehatan 

terhadap Respon Konatif 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,166a ,028 ,018 ,618 

a. Predictors: (Constant), Peringatan Kesehatan 

b. Dependent Variable: Respon Konatif 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa R memiliki nilai 0,166 yang 

menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel Peringatan Kesehatan dengan 

variabel Respon Konatif sangat lemah. Sementara nilai R Square atau yang disebut juga 

Koefisien Determinasi (KD) memiliki nilai 0,028 maka besarnya KD yaitu 2,8% (rumus 

untuk menghitung Koefisien Determinasi adalah r2 x 100%). Sehingga nilai tersebut 

bermakna bahwa terdapat hanya 2,8% variasi Respon Konatif mahasiswa untuk berhenti 

merokok yang dipengaruhi oleh pencantuman Peringatan Kesehatan pada kemasan 

rokok. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

Uji Hipotesis 

Tabel 4. Uji Hipotesis Pengaruh Peringatan Kesehatan Terhadap Respon Kognitif 

Mahasiswa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,593 ,221  7,210 ,000 

Peringatan 

Kesehatan 
,342 ,089 ,363 3,852 ,000 

a. Dependent Variable: Respon Kognitif 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui nilai thitung pada analisis regresi 

tersebut yaitu sebesar 3,852 sedangkan nilai ttabel adalah 1,664 (dilihat dari derajat bebas 

(df) : N – 2 = 100 – 2 = 98) pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Sehingga 

dapat ditentukan bahwa thitung > ttabel atau sama dengan 3,852 > 1,664 yang berarti hasil 

hipotesisnya adalah H1 diterima, yaitu bahwa terdapat pengaruh Peringatan Kesehatan 

pada kemasan rokok terhadap Respon Kognitif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 

untuk berhenti merokok. 
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Tabel 5. Uji Hipotesis Pengaruh Peringatan Kesehatan Terhadap Respon Afektif 

Mahasiswa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,529 ,247  6,189 ,000 

Peringatan 

Kesehatan 
,226 ,099 ,225 2,283 ,025 

a. Dependent Variable: Respon Afektif 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui nilai thitung pada analisis regresi 

tersebut yaitu sebesar 2,283 sedangkan nilai ttabel adalah 1,664 (dilihat dari derajat bebas 

(df) : N – 2 = 100 – 2 = 98) pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Sehingga 

dapat ditentukan bahwa thitung > ttabel atau sama dengan 2,283 > 1,664 yang berarti adalah 

H1 diterima, yaitu bahwa terdapat pengaruh Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok 

terhadap Respon Afektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk berhenti 

merokok. 

Tabel 6. Uji Hipotesis Pengaruh Peringatan Kesehatan Terhadap Respon Konatif 

Mahasiswa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,331 ,220  6,062 ,000 

Peringatan 

Kesehatan 
,134 ,088 ,151 1,516 ,133 

a. Dependent Variable: Respon Konatif 

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui nilai thitung pada analisis regresi 

tersebut adalah sebesar 1,516 sedangkan nilai ttabel adalah 1,664 (dilihat dari derajat 

bebas (df) : N – 2 = 100 – 2 = 98) pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Dapat 

ditentukan bahwa thitung < ttabel atau sama dengan 1,516 < 1,664 yang berarti hasil 

hipotesisnya adalah H0 diterima sedangkan H1 ditolak, sehingga dinyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok terhadap Respon Konatif 

mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk berhenti merokok. 

Pembahasan 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Peringatan Kesehatan yang 

terdiri dari gambar peringatan dan tulisan pesan peringatan kesehatan pada kemasan 

rokok mempunyai pengaruh signifikan terhadap Respon Kognitif mahasiswa UIN 

Antasari Banjarmasin untuk berhenti merokok dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,005. 
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Hal tersebut memiliki makna jika intensitas visualisasi Peringatan Kesehatan pada 

kemasan rokok meningkat yang berarti juga apabila masyarakat dalam hal ini konsumen 

rokok melihat, membaca dan memperhatikan setiap bagian dari Peringatan Kesehatan 

yang tertera, serta mengerti maksud yang dituju setiap kali membeli produk rokok, 

termasuk juga memahami berbagai jenis penyakit yang dapat merusak kesehatan akibat 

dari merokok maka respon kognitif para perokok tersebut akan mengalami peningkatan 

yang signifikan. Pernyataan dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Zulkarnain (2015) yang menunjukkan dari segi aspek Kognitif dapat disimpulkan 

bahwa pada umumnya pelajar memahami segala risiko yang dapat ditimbulkan akibat 

dari merokok. Demikian pula hasil penelitian dari Oktavia (2016) yang menyebutkan 

bahwa pesan bahaya merokok pada kemasan rokok dapat menambah pengetahuan 

responden dan dapat membuat responden menjadi takut akan bahaya merokok. Sama 

halnya dengan penelitian Wijaya, ddk (2015) yang menyatakan bahwa mahasiswa 

setuju dengan pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok 

dengan alasan gambar tersebut dapat menakut-nakuti perokok akan dampak kesehatan 

dari merokok. Sebagian informan merasa takut dan menghindari gambar pada kemasan 

rokok dan cenderung merobek gambar, mengisolasi gambar atau mengganti kemasan 

rokok dengan kotak lain yang dijual di pasaran. Selain itu juga disebutkan bahwa 

mahasiswa mengetahui dampak penyakit dan gangguan kesehatan dari perlikau 

merokok. 

Pada variabel Peringatan Kesehatan terhadap Respon Afektif mahasiswa, output 

data statistik menghasilkan nilai signifikan dengan angka probabilitas 0,025 (< 0,05) 

yang artinya Peringatan Kesehatan yang tertera pada kemasan rokok mampu 

mempengaruhi Respon Afektif mahasiswa UIN Antasari Banjamasin untuk berhenti 

merokok. Dengan demikian secara deskriptif hasil analisis tersebut dapat diartikan 

bahwa jika intensitas paparan variabel Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok 

meningkat maka masyarakat dalam hal ini mahasiswa melihat, membaca dan 

memperhatikan setiap bagian dari Peringatan Kesehatan yang tertera, serta mengerti 

maksud yang dituju dari label peringatn tersebut setiap kali membeli produk rokok, 

termasuk juga memahami berbagai jenis penyakit yang dapat merusak kesehatan akibat 

dari merokok maka respon afektif para responden akan meningkat signifikan. Variabel 

Pesan Peringatan Kesehatan yang memiliki pengaruh terhadap Respon Afektif 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

352 

 

responden pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulkarnain (2015) yang 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Komunikasi Visual Resiko 

Merokok terhadap Sikap Pelajar SMK Negeri 2 Yogyakarta, pada aspek Afektif dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pelajar acuh tak acuh dan sebagian lain memiliki 

perasaan takut, tidak suka dan tidak nyaman terhadap peringatan rokok. Hal yang serupa 

juga didapatkan dari hasil penelitian Sukarna (2014) yang menunjukkan bahwa 67% 

responden perokok pada penelitian tersebut ingin berhenti merokok setelah melihat 

gambar peringatan pada kemasan rokok. Didapatkan pula sebagian besar responden 

(86%) memilih gambar peringatan di kemasan rokok sebagai cara yang mampu 

mengurangi minat terhadap rokok. Serta disebutkan juga bahwa gambar-gambar 

peringatan yang tercantum dalam kemasan rokok didapatkan mampu menimbulkan 

perhatian atau kekhawatiran responden terhadap kesehatan dan menimbulkan keinginan 

untuk tidak mencoba merokok terutama pada responden non perokok. Fakta ini 

menunjukkan bahwa gambar peringatan dapat menjadi salah satu upaya pencegahan 

merokok pada individu yang belum pernah mencoba rokok. Hasil penelitian Hamdan 

(2015) memberikan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana disebutkan bahwa 

penggunaan treatment gambar dengan tulisan tidak semua menghasilkan data yang 

signifikan. Namun pemberian peringatan bahaya rokok bergambar penyakit dengan 

tulisan baru memiliki pengaruh terhadap intensi berhenti merokok. Berdasarkan data 

deskripsi yang diperoleh melalui wawancara pada subjek penelitian, diperoleh pula 

bahwa gambar penyakit kanker mulut berpengaruh mengenai bahaya rokok. Tulisan 

yang lebih pendek juga dihayati subjek menunjukkan bahaya yang lebih pasti. 

Sementara pada variabel Peringatan Kesehatan terhadap Respon Konatif mahasiswa 

UIN Antasari Banjarmasin tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk dapat 

merubah perilaku merokok responden dengan nilai probabilitas 0,133 yang nilainya 

lebih besar dari 0,005. Sehingga hal tersebut dapat dimaknai bahwa meskipun terdapat 

visualisasi Peringatan Kesehatan pada kemasan rokok yang membuat perokok dapat 

melihat, membaca dan memperhatikan setiap bagian dari Peringatan Kesehatan yang 

tertera, serta mengerti maksud yang dituju setiap kali membeli produk rokok, termasuk 

juga memahami berbagai jenis penyakit yang dapat merusak kesehatan akibat dari 

merokok maka hal tersebut tetap tidak akan mempengaruhi respon konatif responden 

untuk berhenti merokok. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek Peringatan Kesehatan 
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belum benar-benar efektif untuk mencegah atau mengurangi perilaku merokok 

masyarakat. Terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah perokok di Indonesia setiap 

tahunnya meskipun pemerintah sejak tahun 2013 telah mengeluarkan kebijakan berupa 

penyematan label Peringatan Kesehatan yang diantaranya berupa gambar seram dan 

tulisan pesan peringatan kesehatan, sebagaimana disebutkan oleh Kementerian 

Kesehatan RI bahwa terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat jumlah perokok pada 

remaja usia 15-19 tahun dari 12,7% pada 2001 menjadi 23,1% pada 2016. 

Pada variabel yang tidak memiliki pengaruh tersebut juga memiliki kesamaan 

dengan hasil penelitian Widati (2013) yang menyatakan bahwa sebagian besar 

responden tidak memiliki rasa takut ketika membaca pesan perinngatan kesehatan pada 

kemasan rokok. Sehingga juga disimpulkan pada penelitian tersebut bahwa pesan 

peringatan kesehatan yang tertera pada kemasan rokok tidak efektif mempromosikan 

pengetahuan tentang bahaya merokok dan belum mampu mencegah sikap responden 

untuk tidak merokok. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh signifikan pada variabel Peringatan 

Kesehatan terhadap Respon Kognitif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk 

berhenti merokok, terdapat pengaruh signifikan antara Peringatan Kesehatan pada 

kemasan rokok terhadap Respon Afektif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk 

berhenti merokok, serta tidak terdapat pengaruh Peringatan Kesehatan pada kemasan 

rokok terhadap Respon Konatif mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin untuk berhenti 

merokok. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa 

sebagai agent of change memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai risiko dari 

bahaya merokok, sehingga diharapkan dengan adanya Pesan Peringatan yang tertera 

pada kemasan rokok selayaknya dapat meningkatkan kesadarannya untuk berhenti 

merokok. 
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ABSTRAK  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering terjadi pada 

anak. ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di Puskesmas 

(40%-60%) dan rumah sakit (15%-30%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

upaya pencegahan ISPA pada balita oleh ibu yang berkunjung ke puskesmas kelayan 

timur kota Banjarmasin tahun 2017. Jenis penelitian bersifat survei analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 144 responden. Hasil 

pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan statistik univariat, bivariat, dengan 

uji chi square dengan dibantu perangkat computer. Berdasarkan hasil penelitian, ibu 

yang tidak melakukan upaya pencegahan ISPA pada balita dengan baik sebanyak 

(67,4%), sedangkan ibu yang melakukan upaya pencegahan ISPA pada balita dengan 

baik sebanyak (32,6%). Hasil penelitian menunjukan, variabel usia, pengetahuan dan 

sikap ibu berhubungan signifikan dengan upaya pencegahan ISPA pada balita dengan 

nilai p value < (0,05). Diharapkan meningkatkan pendidikan kesehatan bagi ibu yang 

mempunyai balita melalui pelayanan promosi kesehatan di Puskesmas dengan 

mengadakan penyuluhan-penyuluhan  tentang penyakit ISPA pada balita. 

Kata kunci  : Kematian Balita, ISPA, Upaya Pencegahan 

 

 

ABSTRACT 

Acute Respiratory Infection (ARI) is a common disease in children. ARI is one of the 

main causes of patient visits at Public Health Center (40% -60%) and hospitals (15% -

30%. This study aims to analyze the prevention of ARI in infants by mothers who 

visited the health center kelayan east city of Banjarmasin in 2017. The type of research 

is an analytical survey with cross sectional approach. The total sample of 144 

respondents. The results of data collection were analyzed by using univariate statistic, 

bivariate, with chi square test with computer aided device. Based on the results of the 

study, mothers who did not make efforts to prevent ARI in infants with good as much 

(67.4%). while mothers who make efforts to prevent ARI in toddlers well as much 

(32.6%). The result of the research showed that the age variable, knowledge and mother 

attitude were significantly related to the prevention of ARI in children under five with p 

value <(0,05). It is expected to improve health education for mothers with toddlers 

through health promotion services in Public Health Center by conducting counseling 

about ARI disease in infants. 

Keywords: Infant Mortality, ARI, Prevention 
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PENDAHULUAN 

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan masalah kesehatan yang sangat 

serius baik di Dunia maupun di Indonesia. Tahun 2008 UNICEF dan WHO melaporkan 

bahwa ISPA merupakan penyebab kematian paling besar pada manusia, jika 

dibandingkan dengan total kematian akibat AIDS, malaria dan campak. Kematian akibat 

ISPA ini (99,9% terutama Pneumonia) terjadi pada negara-negara kurang berkembang 

dan berkembang seperti Sub Sahara Afrika dan Asia khususnya di Asia tenggara dan 

Asia Selatan. Untuk Sub Sahara sendiri terjadi 1.022.000 kasus per tahun sedangkan di 

Asia Selatan mencapai 702.000 kasus per tahun (Depkes RI, 2010). 

Kematian akibat ISPA lebih di dominasi balita usia 0-59 bulan yaitu lebih dari 2 juta 

kematian tiap tahunnya, ini juga berarti 1 dari  5 orang balita di dunia meninggal setiap 

harinya. Dari seluruh kasus kematian balita usia 1-5 akibat ISPA, tiga perempatnya 

terjadi pada 15 negara, termasuk  Indonesia yang menempati peringkat keenam dengan 

jumlah kasus ISPA sebanyak 6 juta kasus per tahun (Depkes RI, 2010). 

Kasus ISPA di Indonesia selalu menempati urutan pertama penyebab kematian bayi 

sebanyak 32,1% kematian bayi pada tahun 2009, serta penyebab kematian pada balita 

38,8% tahun 2011. ISPA juga sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di rumah 

sakit. Berdasarkan data dari pemberantasan penyakit (P2) program ISPA tahun 2009 

cakupan penderita ISPA melampaui target, target yang ditetapkan hanya 16.534 kasus 

tetapi hasil yang di dapat sebanyak 18.749 (13,4%). Survei mortalitas yang dilakukan di 

subdit ISPA (2010) menempatkan ISPA/Pneumonia sebagai penyebab kematian bayi 

terbesar di Indonesia dengan persentase 22,30% dari seluruh kematian balita (Depkes 

RI, 2012). 

Di Kalimantan Selatan untuk kasus ISPA sesak nafas, menurut data Dinkes Kalsel 

tahun 2010 menemukan sebanyak 1004 kasus yang tersebar di 13 kabupaten/kota. 

Kasus ISPA di Kalsel  sendiri terbanyak ditemukan di kota Banjarmasin sekitar 33.083 

kasus. Penderita ISPA terbanyak kedua ditempati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 

dengan 16.384 kasus. Kabupaten Barito Kuala menempati urut tiga dengan 11.760 

kasus,  kemudian disusul kota Banjarbaru terdapat 11.716 kasus (Dinkes Prov. Kal-Sel, 

2012). 

Dinas kesehatan mempunyai fungsi pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi 

upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Di kota 
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Banjarmasin ISPA masuk dalam golongan penyalit terbesar yang angka kejadiannya 

relatif sangat tinggi. Pada tahun 2011 kasus ISPA umur < 1 tahun mencapai 14.493 

penderita. Umur 1-4 tahun terdapat 35.503 penderita dan umur > 5 tahun terdapat 

53.275 penderita. Hal ini menujukkan bahwa angka kejadian ISPA di kota Banjarmasin 

masih sangat tingi (DinKes  kota Banjarmasin, 2012). 

Kurangnya pengetahuan ibu tentang pneumonia mempengaruhi terhadap 

pencegahan agar tidak terkena ISPA pneumonia. Orang tua yang mempunyai 

pengetahuan kurang tentang ISPA pneumonia menyebabkan ia cenderung tidak 

mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak mengetahui 

bagaimana cara menjaga kebersihan balitanya, dimana hal ini akan memicu terjadinya 

pneumonia. Apabila orang tua tidak mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik 

terhadap pencegahan ISPA pneumonia yang dapat mengakibatkan pneoumonia 

kemungkinan besar anak balitanya akan menderita ISPA pneumonia (Rita, 2013). 

Berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan puskesmas Kelayan Timur kota 

Banjarmasin pada kasus ISPA untuk tahun 2015 ditemukan ISPA sebanyak 4673 kasus 

dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5067 kasus dari data tersebut menandakan 

bahwa kasus ISPA pada balita cukup tinggi dan selalu masuk dalam 10 penyakit 

terbanyak. (Puskesmas Kelayan Timur, 2015-2016) 

Menurut konsep perilaku L.Green salah satu yang berpengaruh terhadap kesehatan 

seseorang adalah pengetahuan dan sikap seseorang. Pengetahuan tentunya berperan 

penting, karena dengan memiliki pengetahuan yang baik mengenai pneumonia, ibu bisa 

memutuskan sikap apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan 

khususnya mengurangi resiko terjadinya pneoumonia pada balitanya (Umrahwati dkk, 

2013). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan rancangan non 

eksperimental, data yang dikumpulkan dengan desain “cross sectional”, yaitu 

pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan tidak diikuti terus menerus dalam kurun 

waktu tertentu serta menghubungkan kedua variabel independen dan dependen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis upaya pencegahan ISPA pada balita 

oleh ibu yang berkunjung ke Puskesmas Kelayan Timur kota Banjarmasin tahun 2017. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Uji Univariat 

Gambaran Reseponden Menurut Upaya Pencegahan Ispa 

Tabel 1 

Distribusi Responden Menurut Upaya Pencegahan ISPA 

Upaya Pencegahan ISPA n Persentase 

Tidak Baik 97 67,4 

Baik 47 32,6 

Jumlah 144 100 

 

Dari data diatas dapat dilihat, dari 144 orang (100%) responden, sebagian besar 

ibu balita mempunyai upaya pencegahan ISPA yang tidak baik sebanyak 97 orang 

(67,4) dan ibu yang upaya pencegahannya baik sebanyak 47 orang (32,6) 

Gambaran Responden Menurut Usia 

Tabel 2 

Distribusi Responden Menurut Usia 

Usia n Persentase 

Muda 94 65,3 

Tua 50 34,7 

Jumlah 144 100 

  

Dari data diatas dapat dilihat, dari 144 orang (100%) responden, sebagian besar 

ibu yang memiliki umur muda sebanyak 94 orang (65,3%) sedangkan ibu yang 

memiliki umur tua sebanyak 50 orang (34,7%) 

Gambaran Responden Menurut Pengetahuan 

Tabel 3 

Distribusi Responden Menurut Pengetahuan 

Pengetahuan n Persentase 

Rendah 85 59 

Tinggi  59 41 

Jumlah 144 100 
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Dari data diatas dapat dilihat, dari 144 orang (100%) responden, sebagian besar ibu 

yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak 85 orang (59%) sedangkan ibu yang 

memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 59 orang (41%) 

Gambaran Responden  Menurut Sikap 

Tabel 4 

Distribusi Responden Menurut Sikap 

Sikap  n Persentase 

Negatif 82 56,9 

 Positif 62 43,1 

Jumlah 144 100 

 

Dari data diatas dapat dilihat, dari 144 orang (100%) responden, ibu yang memiliki 

sikap negatif sebanyak 82 orang (56,9%)  sedangkan ibu yang memiliki sikap positif 

sebanyak 62 orang (43,1) 

Analisis Bivariat 

Hubungan Usia Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA pada balita 

Tabel 5 

Distribusi Responden Menurut Usia Ibu dan Upaya Pencegahan ISPA pada balita 

Usia Ibu 

Upaya Pencegahan ISPA  
Total 

Nilai P 
Tidak Baik Baik 

n % n % N % 

Muda  74 78.7 20 21.3 94 100 
0,00 

Tua  23 46.0 27 54,0 50 100 

Dari 144 responden yang berumur muda terdapat 74 orang (78,7%) dengan 

upaya pencegahan ISPA  tidak baik sedangkan responden dengan umur tua terdapat 23 

orang (46,0%). Hasil analisis statistik diperoleh p.value = 0,00 artinya ada hubungan 

antara usia ibu dengan upaya pencegahan ISPA pada balita.  

Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA pada balita 

Tabel 6 

Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Ibu dan Upaya Pencegahan ISPA pada 

balita 
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Pengetahuan 

Ibu 

Upaya Pencegahan ISPA  
Total 

Nilai P 
Tidak Baik Baik 

n % N % N % 

 Rendah         64 75,3 21 24,7 85 100 
0,019 

Tinggi   33 55,9 26 44,1 59 100 

 

 Hubungan pengetahuan ibu dengan upaya pencegahan ISPA pada balita dari 

hasil penelitian diatas menunjukan bahwa kelompok responden yang berpengetahuan 

rendah sebanyak 64 orang (75,3%) dengan upaya pencegahan ISPA tidak baik 

sedangkan responden yang berpendidikan tinggi sebanyak 33 orang (55,9%). Hasil 

analisis statistik diperoleh p. value = 0.19 artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu 

dengan upaya pencegahan ISPA pada balita.  

Hubungan Sikap Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA pada balita 

Tabel 7 

Distribusi Responden Menurut Sikap Ibu dan Upaya Pencegahan ISPA pada balita 

Sikap Ibu 

Upaya Pencegahan ISPA  
Total 

Nilai P 
Tidak Baik Baik 

n % N % N % 

Negatif 62 75,6 20 24,4 82 100 
0,02 

Positif 35 56,5 27 43,5 62 100 

 

Hubungan sikap ibu dengan upaya pencegahan ISPA pada balita dari hasil 

penelitian diatas menunjukan bahwa kelompok responden yang sikapnya negatif 

sebanyak 62 orang (75,6%) dengan upaya pencegahan ISPA tidak baik sedangkan 

responden yang sikapnya positif sebanyak 35 orang (56,5%). Hasil analisis statistik 

diperoleh p. value = 0,02 artinya ada hubungan antara sikap ibu dengan upaya 

pencegahan ISPA pada balita. 

Pembahasan 

Gambaran Upaya Pencegahan ISPA 

Hasil penelitian upaya pencegahan ISPA pada balita oleh ibu yang berkunjung ke 

Puskesmas Kelayan Timur Kota Banjarmasin adalah responden yang upaya pencegahan 

ISPA pada balita tidak baik lebih besar dibandingkan responden yang upaya 

penceghannya baik (67,4% berbanding 32,6%). Bersarnya tingkat persentase upaya 
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yang tidak baik untuk pencegahan ISPA pada balita ini sesuai dengan meningkatnya 

penderita ISPA pada balita setiap tahunnya yang terjadi di wilayah kerja Puekesmas 

Kelayan Timur Kota Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Muksin Tundi yang ingin mengetahui proporsi dan factor resiko yang berhubungan 

dengan upaya pencegahan ISPA pada balita. Desain penelitian dengan menggunakan 

cross sectional dimana didapatkan hasil persentase upaya pencegahan ISPA pada balita 

yaitu 37,2% 

Faktor perilaku dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA pada bayi 

dan balita dalam hal ini adalah praktek penanganan ISPA di keluarga baik yang 

dilakukan oleh ibu ataupun anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil 

dari masyarakat yang berkumpul dan tinggal dalam suatu rumah tangga, satu dengan 

lainnya saling tergantung dan berinteraksi. Bila salah satu atau beberapa anggota 

keluarga mempunyai masalah kesehatan, maka akan berpengaruh terhadap anggota 

keluarga lainnya. Peran aktif keluarga/masyarakat dalam menangani ISPA sangat 

penting karena penyakit ISPA merupakan penyakit yang ada sehari-hari di dalam 

masyarakat atau keluarga. Hal ini perlu mendapat perhatian serius oleh kita semua 

karena penyakit ini banyak menyerang balita, sehingga ibu balita dan anggota keluarga 

yang sebagian besar dekat dengan balita mengetahui dan terampil menangani penyakit 

ISPA ini ketika anaknya sakit. 

Hubungan Usia Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA 

Hasil analisis univariat diketahui distribusi frekuensi responden menurut usia 

didapatkan bahwa jumlah responden yang memiliki umur muda lebih besar 

dibandingkan responden yang berumur tua (65,3% berbanding 34,7%). Dari 144 

responden yang berumur muda terdapat 20 orang (21,3%) yang melakukan upaya 

pencegahan dengan baik sedangkan responden dengan umur tua terdapat 27 orang 

(54,0%).  Hasil analisis statistik diperoleh p.value = 0,005 artinya ada hubungan antara 

usia ibu dengan upaya pencegahan ISPA pada balita. Semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

Seseorang yang mempunyai usia lebih tua cenderung mempunyai pengetahuan lebih 

banyak. Usia adalah lamanya hidup yang telah dilalui, usia reproduksi sehat adalah 20-

35 tahun (Verral, 2010). Umur ibu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

pengambilan sikap atau tindakan sehubungan dengan perilaku kesehatan, usia dewasa 
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secara hukum adalah 35 tahun ke atas. Ibu yang berumur dibawah 20 tahun belum 

matang atau belum siap baik fisik maupun mental dan social untuk menghadapi 

kehamilan, persalinan dan mengasuh bayi yang dilahirkan. (Hidayati, 2008) 

Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA 

Pengetahuan merupakan predidposisi perilaku dan gambaran pengetahuan akan 

mengisyaratkan sebuah perilaku. Hasil analisis statistik pada penelitian ini menunjukan 

bahwa kelompok responden yang berpengetahuan rendah sebanyak 64 orang (75,3%) 

dengan upaya pencegahan ISPA tidak baik sedangkan responden yang berpendidikan 

tinggi sebanyak 33 orang (55,9%). Diperoleh p. value = 0.19 artinya ada hubungan 

antara pengetahuan ibu dengan upaya pencegahan ISPA pada balita. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yani, dkk (2012), yang menunjukan bahwa  

hasil uji statistik Chi Square menunjukan ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan 

perilaku pencegahan ISPA pada bayi di Puskesmas Kecamatan Segedong dengan (p 

value = 0,00). Jadi dapat disimpulkan ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan 

perilaku pencegahan ISPA pada bayi di Puskesmas Kecamatan Segedong.  

Sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan ISPA pada balita dengan cara 

meningkatkan pengetahuan ibu dan menjaga kondisi lingkungan balita baik lingkungan 

di dalam rumah maupun di luar rumah. 

Hubungan Sikap Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek baik 

yang bersifat intern maupun ekstern sehingga menifestasinya tidak dapat langsung 

dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup 

tersebut. Sikap secara realistis menunjukkan adanya kesesuaian respon terhadap 

stimulus tertentu. (Azwar, 2005) 

Hasil analisis univariat diketahui distribusi frekuensi responden menurut sikap 

didapatkan bahwa jumlah ibu yang memiliki sikap negatif lebih besar dibandingkan 

dengan ibu yang memilki sikap positif (56,9% berbanding 43,1%).  

Hasil analisis bivariat didapatkan bahwa proporsi dari 144 responden yang sikapnya 

negatif sebanyak 62 orang (75,6%) dengan upaya pencegahan ISPA tidak baik 

sedangkan responden yang sikapnya positif sebanyak 35 orang (56,5%). Hasil analisis 

statistik diperoleh p. value = 0.2 artinya ada hubungan antara sikap ibu dengan upaya 

pencegahan ISPA pada balita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Rita Rahim (2013), yang menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap 

dengan perilaku pencegahan penyakit pneumonia pada balita. Rita menerangkan 

sebanyak 62 responden(60,8%) memiliki sikap ibu balita terhadap perilaku pencegahan 

penyakit pneumonia yang baik sedangkan sebanyak 26 responden (39,2%) memiliki 

sikap ibu balita terhadap perilaku pencegahan penyakit pneumonia yang buruk. 

Didapatkan p value = 0,00 

Menurut Depkes (2002), salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan 

masyarakat terhadap penyakit menular termasuk ISPA adalah dengan mewujudkan 

sikap dan perilaku sehat. Namun, kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih 

dan sehat belum seperti yang diharapkan. Pernyataan tentang sikap, juga didukung oleh 

teori Thurson yang dikutip oleh Mueller (1992), dalam Herman (2002) , bahwa sikap 

adalah suatu pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka atau 

kepositifan/kenegatifan terhadap suatu objek. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, ibu yang tidak melakukan upaya pencegahan ISPA pada 

balita dengan baik sebanyak (67,4%), sedangkan ibu yang melakukan upaya 

pencegahan ISPA pada balita dengan baik sebanyak (32,6%) dan variabel usia, 

pengetahuan dan sikap ibu berhubungan signifikan dengan upaya pencegahan ISPA 

pada balita dengan nilai p value < (0,05). 

Saran 

Diharapkan meningkatkan pendidikan kesehatan bagi ibu yang mempunyai balita 

melalui pelayanan promosi kesehatan di Puskesmas dengan mengadakan penyuluhan-

penyuluhan  tentang penyakit ISPA pada balita dan Adanya komunikasi timbal balik 

yang berkesinambungan antara petugas kesehatan dan ibu balita 
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ABSTRAK 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama peningkatan morbiditas dan 

mortalitas maternal, janin, dan neonatus. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15 

% penyulit kehamilan dan merupakan salah satu penyebab tertinggi mortalitas dan 

morbiditas ibu bersalin. Hipertensi dalam kehamilan juga dapat menyerang semua 

lapisan ibu hamil. Tujuan penelitian Mengetahui Hubungan Umur Dan Pekerjaan Ibu 

Hamil Dengan Pengetahuan Tentang Hipertensi Pada Kehamilan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Landasan Ulin Tahun  2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

survey analitik dengan rancangan cross sectional Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu hamil yang ada diwilayah kerja Puskesmas Landasan Ulin pada bulan 

Desember – Januari sejumlah 38 orang ibu hamil. Jumlah sampel 30 orang dengan 

teknik total populasi. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan uji Spearman Rank 

untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil uji Spearman Rank yaitu Ada hubungan antara 

umur dengan pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi dalam kehamilan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. Tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi dalam kehamilan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. 

Kata kunci: Umur, Pekerjaan, Dan Pengetahuan Ibu Hamil 

 

 

ABSTRACT 

Hypertension in pregnancy is a major cause of increased maternal, fetal, and neonatal 

morbidity and mortality. Hypertension in pregnancy is 5-15% of pregnancy 

complications and is one of the highest causes of maternal mortality and maternal 

morbidity. Hypertension in pregnancy can also attack all layers of pregnant women. 

Research Objectives To Know The Relationship Of Age And Work Of Pregnant 

Women With Knowledge About Hypertension In Pregnancy In Work Area Ulin Center 

Puskesmas 2017. This research is a kind of research of analytic survey with cross 

sectional design. The population in this study is all pregnant women in the work area of 

Ulin Puskesmas Ulin in December - January of 38 pregnant women. The sample size is 

30 people with total population technique. The data is then processed and analyzed by 

Spearman Rank test to test the research hypothesis. . Spearman Rank test results There 

is a relationship between age with knowledge of pregnant women about hypertension in 

pregnancy in the Work Area Ulin Center Puskesmas 2017. There is no correlation 
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between the work with the knowledge of pregnant women about hypertension in 

pregnancy in the Work Area of Ulin Center Public Health Center in 2017. 

Keywords: Age, Occupation, and Knowledge of Pregnant Women 

 

 

PENDAHULUAN 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama peningkatan morbiditas 

dan mortalitas maternal, janin, dan neonatus. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-

15 % penyulit kehamilan dan merupakan salah satu penyebab tertinggi mortalitas dan 

morbiditas ibu bersalin. Hipertensi dalam kehamilan juga dapat menyerang semua 

lapisan ibu hamil (Suhardjono, 2009). 

Masalah kesehatan utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah angka 

kematian ibu   yang masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup dan angka 

kematian bayi  sebesar 34 per seribu kelahiran hidup. Data ini menunjukkan bahwa 

kesehatan ibu dan bayi di Indonesia masih sangat buruk, bahkan jauh lebih buruk dari 

negara- negara paling miskin di Asia, seperti Timor Leste, Myanmar, Bangladesh dan 

Kamboja (Prakarsa, 2013). WHO (2012) menyatakan angka kematian ibu di Kamboja 

sudah mencapai 208 per 100.000 kelahiran hidup, Myanmar sebesar 130 per 100.000 

kelahiran hidup.  Merujuk data profil kesehatan di Indonesia tahun 2012, kematian ibu 

hamil disebabkan oleh perdarahan (28%),  hipertensi/eklampsia (24%), infeksi (11%), 

partus lama (16 %) dan abortus terkomplikasi (10%). Dari 24 % ibu menderita yang 

mengalami preeklamsia/eklamsia,  30 %  meninggal di rumah sakit (Kemenkes, 2012).  

Hal ini terjadi karena adanya komplikasi  perubahan anatomik dan fisiologik pada 

berbagai alat tubuh seperti pada ginjal, juga sistem hemodinamik.  

Saat ini dalam setiap menit setiap hari, seorang ibu meninggal disebabkan oleh 

komplikasi yang  berhubungan dengan kehamilan. Setiap tahun diperkirakan 585.000 

wanita di dunia meninggal sebagai akibat komplikasi yang timbul dari kehamilan 

(Manuaba, 2013). Kematian maternal terjadi di negara maju berkisar antara 5 sampai 10 

per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan  di negara berkembang  berkisar antara 750 

sampai 1000 per 100.000 kelahiran hidup (Wiknjosastro, 2007). Angka kematian 

maternal berdasarkan laporan survei kematian     tahun 1995, yakni tercatat sekitar 373 

per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan tahunan Badan Perdamaian 

Kependudukan Dunia (UNFPA) tanggal 20 September tahun 2000, AKM di Indonesia 
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adalah 450 per 100.000 kelahiran (Kofifah, 2003). Kejadian kematian maternal paling 

banyak adalah waktu bersalin sebesar 50,09%, nifas 30,58%, dan hamil 19,33% 

(Depkes, 2007). 

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, prevalensi hipertensi pada penduduk 

umur 18 tahun ke atas tahun 2007 di Indonesia adalah sebesar 31,7%. Menurut provinsi, 

prevalensi hipertensi tertinggi di Kalimantan Selatan (39,6%) dan terendah di Papua 

Barat (20,1%).(Riskesdes, 2012) 

Pada dasarnya pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, 

pengalaman, pekerjaan dan intelegensia. Oleh karena itu secara tidak langsung faktor-

faktor tersebut juga mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu 

informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin menggali lebih lanjut 

mengenai “Hubungan Umur Dan Pekerjaan Ibu Hamil Dengan Pengetahuan Tentang 

Hipertensi Pada Kehamilan Di Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun  2017”. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan Cross 

Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu balita yang ada diwilayah 

kerja Puskesmas Landasan Ulin Pada Bulan Desember – Januari sejumlah 38 orang.  

Besar sampel dengan teknik total populasi yaitu 38 orang. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi. 

Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel dan analisa bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yaitu 

hubungan umurpekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil tentang Hipertensi. Dalam 

penelitian ini analisa yang digunakan adalah korelasi tata jenjang melalui Uji korelasi 

Spearman Rank pada alpha (α)= 0,05 (Hidayat, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Univariat 

5.1  Hasil  

Umur dan Pekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil Di Puskesmas Landasan Ulin 

Tahun 2017, Hasil penelitian yang dilakukan pada 38 responden di dapatkan sebagai 

berikut: 
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1.  Karakteristik umum responden 

a. Umur Kehamilan 

Tabel 4.1 Distribusi Ibu Hamil Menurut Umur Kehamilan Di Puskesmas 

Landasan Ulin 2017 

NO Umur Kehamilan N % 

1 ≤ 12 minggu 13 34,2 

2 13 – 28 minggu 14 36,8 

3 > 28 minggu 11 28,9 

Total 38 100 

Sumber; diolah dari data penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak pada umur 

kehamilan 13 – 28 minggu aebanyak 14 orang (36,8%)  

b. Pendidikan 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuesnsi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu Hamil 

Di Puskesmas Landasan Ulin 2017 

NO Pendidikan N % 

1 Tinggi 11 28.9 

2 Menengah 21 55,3 

3 Rendah 6 15,8 

Total 38 100 

    Sumber; diolah dari data penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak 

berpendidikan menengah yaitu sebanyak 21 orang (55,3%).  

c. Hipertensi 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuesnsi Responden Berdasarkan kejadian hipertesi ibu 

hamil di wilayah kerja puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. 

NO Hipertensi N % 

1 Ya 4 10,5 

2 Tidak 34 89,5 

Total 38 100 

Sumber; diolah dari data penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak tidak 

hipertensi yaitu sebanyak 34orang (89,5%).  

2.   Univariat 

Analisis univariat merupakan langkah awal analisis setiap variabel dalam 

suatu penelitian yang dianalisa adalah umur dan pekerjaan dengan pengetahuan 
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ibu hamil tentang hipertensi pada kehamilan di wilayah kerja puskesmas 

Landasan Ulin Tahun 2017. 

a. Pengetahuan 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuesnsi Responden Berdasarkan Pengetahuan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017 

NO Pengetahuan  N % 

1 Baik 14 36.8 

2 Cukup 18 47.4 

3 Kurang 6 15.8 

Total 38 100 

    Sumber; diolah dari data penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak pada 

kategori pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 orang (47,4%).  

b. Umur 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuesnsi Responden Berdasarkan Umuribu hamil di 

Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017 

NO Umur N % 

1 < 20 Tahun 12 31.6 

2 20 – 35 Tahun  22 57.9 

3 > 35 Tahun 4 10.5 

Total 38 100 

Sumber; diolah dari data penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak pada 

kategori umur 20 – 35 tahun sebanyak 28 orang (73,7%). 

c. Pekerjaan responden 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuesnsi Responden Berdasarkan ibu hamil di wilayah 

kerja puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. 

NO Pekerjaan N % 

1 Bekerja 31 81,6 

2 Tidak bekerja  7 18,4 

Total 38 100 

Sumber; diolah dari data penelitian. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak adalah 

bekerja sebanyak 29 orang (76,3%).  
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Pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi pada kehamilan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak pada 

kategori pengetahuan cukup yaitu sebanyak 18 orang (47,8%). Sedangkan jumlah ibu 

hamil paling sedikit ada pada kategori kurang yaitu sebanyak 6 ibu hamil (16,8%). 

Sesuai dengan teori Laurance Green dalam Notoadmodjo (2010) yang 

menyatakan bahwa perilaku seseorang terbentuk dari 3 faktor, salah satunya adalah 

faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.      

Umur ibu hamil  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak umur 

20-35 tahun sebanyak 22 orang (57,9%) sedangkan umur paling sedikit pada kategori > 

35 tahun sebanyak 4 orang (10,5%). 

Umur merupakan salah satu variabel dari model demografi yang digunakan 

sebagai ukuran mutlak atau indikator psikologis yang berbeda, umur ibu mempengaruhi 

bagaimana ibu hamil mengambil keputusan dalam pemeliharaan. Semakin cukup umur, 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan 

bekerja (Notoatmodjo, 2010). 

Pekerjaan Ibu hamil 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil paling banyak bekerja 

sebesar 31 orang (81,6%) dan paling sedikit ibu tidak bekerja sebesar 7 orang (18,4%). 

(Notoatmodjo, 2003) yang menyatakan bahwa pekerjaan adalah pencaharian yang 

dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. 

Pekerjaan berhubungan erat dengan interaksi dengan orang lain. Jenis pekerjaan yang 

menuntut seseorang berinteraksi secara intens dengan orang yang mempunyai 

kemungkinan adanya transfers on knowledge. 

3. Bivariate 

Pada penelitian ini analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan 

antara umur dan pekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil dengan pengetahuan 

tentang hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tanhun 2017. 

a. Analisis berdasarkan hubungan umur dengan pengetahuan ibu hamil tentang 

hipertensi pada kehamilan. 
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Tabel 4.6 Distribusi frekuensi antara hubungan Umur dengan Pengetahuan 

ibu hamil tentang Hipertensi Pada Kehamilan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. 

No Umur 
Pengetahuan Jumlah 

Baik % Cukup % Kurang % N % 

1 < 20 tahun 9 23,7 3 7,9 0 0 12 31,6 

2 20 – 35 

tahun 

3 7,9 13 34,2 6 15,8 22 57,9 

3 > 35 tahun 2 5,2 2 5,2 0 0 4 10,5 

Total 14 36,8 18 47,4 6 15,8 38 100 

     p = 0.017,    α = 0.05 

Berdasarkan tabulasi silang tabel 4.6 di atas diketahui bahwa dari 38 

responden paling banyak pada kategori umur 20-35 tahun sebanyak 22 orang 

(57,9%) dengan pengetahuan paling banyak cukup sebesar 13 orang (34,2%). 

Hasil uji statistik dengan rumus spearman rank didapatkan nilai 0,017 

artinya p value < α (0,05) artinya ada hubungan antara umur dengan 

pengetahuan ibu. 

b. Analisis berdasarkan hubungan pekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil 

tentang hipertensi pada kehamilan. 

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi antara hubungan pekerjaan dengan 

Pengetahuan ibu hamil tentang Hipertensi Pada Kehamilan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. 

No Pekerjaan 
Pengetahuan Jumlah 

Baik % Cukup % Kurang % N % 

1 Bekerja 11 28,9 14 36,8 6 15,8 31 81,6 

2 Tidak 

Bekerja 

3 7,9 4 10,5 0 0 7 18,4 

Total 14 36,8 18 47,4 6 15,8 38 100 

     p = 0419,    α = 0,05 

Berdasarkan tabulasi silang tabel 4.7 di atas diketahui bahwa dari 38 

responden paling banyak ibu yang bekerja sebesar 31 orang (81,6%) dengan 

pengetahuan paling banyak cukup sebesar 14 orang (36,8%). 

Hasil uji statistik dengan rumus spearman rank didapatkan nilai 0,419 

artinya p value > α (0,05) artinya tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan 

pengetahuan ibu hamil. 
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Hubungan umur dengan pengetahuan ibu hamil 

Berdasarkan tabulasi silang tabel 4.6 di atas diketahui bahwa dari 38 responden 

paling banyak pada kategori umur 20-35 tahun sebanyak 22 orang (57,9%) dengan 

pengetahuan paling banyak cukup sebesar 13 orang (34,2%). 

Hasil uji statistik dengan rumus spearman rank didapatkan nilai 0,017 artinya p 

value < α (0,05) artinya ada hubungan antara umur dengan pengetahuan ibu. Hal ini 

dikarenakan semakin matangnya usia seseorang semakin terjadinya kematangan fisik 

dan psikis seseorang. 

Hal ini sejalan dengan teori Septiani (2012) umur termasuk dalam faktor 

predisposisi terjadinya perubahan perilaku yang mana dikaitkan dengan pematangan 

fisik dan psikis seseorang.  

Hubungan pekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil 

Berdasarkan tabulasi silang tabel 4.7 di atas diketahui bahwa dari 38 responden 

paling banyak ibu yang bekerja sebesar 31 orang (81,6%) dengan pengetahuan paling 

banyak cukup sebesar 14 orang (36,8%). 

Hasil uji statistik dengan rumus spearman rank didapatkan nilai 0,419 artinya p 

value > α (0,05) artinya tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan pengetahuan ibu 

hamil. Hal ini dikarenakan ibu yang bekerja cenderung memiliki waktu yang lebih 

sedikit untuk membaca media tentang sesuatu hal. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian (Amrina,2013) yang menunjukkan bahwa ibu yang tidak bekerja mempunyai 

pengetahuan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan ibu yang tidak bekerja mempunyai 

waktu luan yang lebih banyak dalam mencari informasi tentang gizi bagi ibu hamil. Hal 

ini tidak sesuai dengan teori (Notoatmodjo, 2003) yang menyatakan bahwa pekerjaan 

adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan 

untuk mendapatkan nafkah. Pekerjaan berhubungan erat dengan interaksi dengan orang 

lain. Jenis pekerjaan yang menuntut seseorang berinteraksi secara intens dengan orang 

yang mempunyai kemungkinan adanya transfers on knowledge. 

Bekerja juga akan memudahkan seseorang untuk menjangkau berbagai informasi. 

Tetapi seperti yang dijelaskan diatas bahwa kebutuhan akan ilmu (tingkat pengetahuan) 

dan sumber informasi tidak berhubungan dengan pengetahuan, maka pekerjaan formal 

yang membutuhkan pendidikan tinggi dan pekerjaan sebagai media yang mudahkan 

untuk mengakses informasi pun tidak berhubungan. Sehingga lebih dimungkinkan 
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mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dari lingkungan hidupnya sehari-hari seperti 

keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Afrilia (2013) Hasil uji statistik diperoleh nilai p 

= 0,728 >α 0,05 maka p lebih besar dari α, maka tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan pengetahuan bagi ibu hamil. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan umur dan pekerjaan ibu hamil dengan 

pengetahuan tentang hipertensi dalam kehamilan diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

Pengetahuan ibu hamil paling banyak pada kategori pengetahuan cukup yaitu sebanyak 

18 orang (47,8). Umur ibu hamil paling banyak umur 20-35 tahun sebanyak 22 orang 

(57,9%). Pekerjaan ibu hamil paling banyak bekerja sebesar 31 orang (81,6%). Ada 

hubungan antara umur dengan pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi dalam 

kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. Tidak ada 

hubungan antara pekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi dalam 

kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2017. 
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ABSTRAK  

Kesehatan mulut merupakan hal yang penting untuk kesehatan secara umum. Di 

Indonesia (Riskesdas, 2013) proporsi penduduk yang mengalami masalah gigi dan 

mulut masih cukup tiinggi (>35%). Air merupakan salah satu komponen yang berperan 

dalam penentuan derajat kesehatan. Kandungan flourida dalam air dibutuhkan sebagai 

pencegahan karies gigi, akan tetapi hal tersebut kandungan flourida dalam air tanah 

tergantung pada faktor geologi tanah tersebut. Tujuan mengetahui pengaruh sumber air 

terhadap DMF-T di wilayah kerja Puskesmas Sungai Pinang. Metode penelitian 

dilakukan dengan pendekatan cross sectional, dengan metode total sampling. Hasil 

diketahui bahwa rata-rata DMF-T responden yang mengkonsumsi air PDAM (1,76) 

lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi air sungai (2,76). Analisis bivariat 

diketahui bahwa ada pengaruh sumber air terhadap DMF-T (p value=0,042) di wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Pinang. Kesimpulan ada pengaruh sumber air terhadap DMF-T 

di wilayah kerja Puskesmas Sungai Pinang. 

Kata kunci: Sumber air, DMF-T 

 

 

ABSTRACT 

Oral health is important for general health. In Indonesia (Riskesdas, 2013) the 

proportion of people with dental and oral problems is still high (> 35%). Water is one 

component that plays a role in determining the degree of health. The content of fluoride 

in water is needed as a prevention of dental caries, but the content of fluoride in ground 

water depends on the geological factor of the soil. Purpose to know the influence of 

water source to DMF-T in work area of Puskesmas Sungai Pinang. Method The 

research was done by cross sectional approach, with total sampling method. Results it is 

known that the average DMF-T respondent who consumes PDAM water (1.76) is lower 

than the river water consumption (2.76). Bivariate analysis is known that there is 

influence of water source to DMF-T (p value = 0,042) in work area of Puskesmas 

Sungai Pinang. Conclusion there is influence of water source to DMF-T in work area of 

Puskesmas Sungai Pinang. 

Keyword: Water source, DMF-T 
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PENDAHULUAN 

Salah satu masalah terbesar di bidang kesehatan gigi dan mulut adalah karies gigi. 

Kesehatan gigi menjadi hal penting khususnya bagi perkembangan anak, karena karies 

gigi dapat mengenai gigi sulung dan gigi permanen. 

Karies gigi merupakan penyakit yang paling banyak ditemui bersama dengan 

penyakit periodontal lainnya. Karies gigi adalah penyaki infeksi dan merupakan suatu 

proses demineralisasi yang progresif pada jaringan keras permukaan gigi oleh asam 

organis yang berasal dari makanan yang mengandung gula. Karies ditandai dengan 

adanya lubang pada jaringan keras gigi, dapat berwarna coklat atau hitam (Budijanto, 

2014). 

Menurut WHO, penderita karies aktif di Indonesia terjadi peningkatan prevalensi 

pada usia 12 tahun (13,7%) dan 65 tahun keatas (14,3%). Diperkirakan sebanyak 6,5 

milyar orang di seluruh dunia pernah mengalami karies gigi. Di Negara Asia dan 

Negara Amerika Latin lainnya karies disebabkan karena konsumsi gula yang tinggi 

(Kemenkes RI., 2012). 

Proporsi penduduk yang mengalami masalah gigi dan mulut di Indonesia masih 

cukup tinggi (>35%). Prevalensi karies gigi aktif mengalami peningkatan sebesar 9,8% 

dari 43,4% (2007) menjadi 53,2% (2013) (Riskesdas, 2013). 

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan proporsi 

terbanyak yaitu 36,1% dan menduduki posisi kedua provinsi dengan indeks DMF-T 

tertinggi yang ada di Indonesia (7,2 dari indeks DMF-T nasional 4,6). DMF-T lebih 

tinggi pada perempuan (5,0) dibanding laki-laki (4,1) (Depkes RI, 2013). Berdasarkan 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (2001) diketahui bahwa 52% penduduk umur 10 

tahun keatas menderita karies gigi aktif; di perkotaan 50% dan pedesaan 54%). 

Air minum merupakan salah satu komponen yang berperan dalam penentuan 

derajat kesehatan masyarakat., salah satunya terkait dengan kejadian karies gigi. Seperti 

disebutkan pada Permenkes RI No. 32 Tahun 2007 bahwa air yang digunakan untuk 

hygiene sanitasi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Salah satunya anjuran 

mengenai kandungan flour dalam air yaitu 0,7-1,2 mg/liter; dimana batas maksimalnya 

adalah 1,5 mg/liter. 

Konsentrasi flourida dalam air berhubungan erat dengan jenis sumber air. 

Konsentrasi flour dalam air tidaklah sama, tergantung daya larutnya dalam air. Pada air 
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tanah konsentrasi fluor bervariasi tergantung dari faktor geologi tanah tersebut. 

Kebutuhan akan air yang paling utama adalah untuk minum. Adanya kandungan fluor 

dalam air minum akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan flour yang diterima 

manusia dan terhadap kesehatan giginya.  

Laporan tahunan Puskemas Sungai Pinang (2016) diketahui 52 orang dari 253 

orang murid SD/sederajat harus mendapatkan perawatan pada giginya. Desa Banua 

Hanyar merupakan saah satu desa dengan murid yang paling banyak mendapatkan 

perawatan gigi (48%). 

Berdasarkan fakta yang terlihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang 

menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk konsumsi, mandi, 

menggosok gigi, mencuci dan lain-lain. Selain itu, masih banyak orang tua yang 

beranggapan bahwa apabila gigi sulung rusak maka tidaklah masalah, karena masih bias 

diganti dengan gigi permanen. Maka perlu dilakukan kajian penelitian pengaruh sumber 

air terhadap DMF-T di desa Banua Hanyar, sehingga dapat dilakukan tindakan 

pencegahan terhadap karies gigi pada anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain study cross sectional. Penelitan melalui 

beberapa tahapan yaitu identifikasi variabel; penetapan subjek penelitian; pengumpulan 

data dan pengukuran; serta pengolahan dan analisis data. Variabel penelitian terdiri dari 

2, yaitu DMF-T sebagai variabel dependen dan sumber air sebagai variabel independen. 

Penelitian dilakukan di 3 (tiga) sekolah SD/sederajat yang ada di desa Banua 

Hanyar, yaitu di SDN Banua Hanyar 1, SDN Banua Hanyar 2 dan MIS Washliyatul 

Jannah. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Juli 2017 hingga Januari 2018. 

Penarikan sampel diambil dengan metode total sampling. Subjek penelitian adalah 

seluruh murid kelas 5 yang berjumlah 42 orang dan dipilih berdasarkan beberapa 

kriteria inklusi sebagai berikut: 

1) Tidak memiliki gigi susu 

2) Berusia 12 tahun ke atas 

3) Bersedia menjadi responden dan melakukan pemeriksaan gigi. 
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PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

Tabel 1 

Distribusi Jenis Kelamin Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Pinang 

Tahun 2017 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 14 33,3 

Perempuan 28 66,7 

Total 42 100 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 33,3% (14  orang) murid berjenis 

kelamin laki-laki, sedangkan murid yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 

66,7% (28 orang). 

Tabel 2 

Distribusi Konsumsi Air Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Pinang 

Tahun 2017 

Konsumsi Air Frekuensi Persentase (%) 

PDAM 21 50 

Sungai 21 50 

Total 42 100 

 

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa frekuensi konsumsi air PDAM 

sebanyak 50% dan konsumsi air sungai sebanyak 50%. 

Tabel 3 

Karies Gigi (DMF-T) Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Pinang 

Tahun 2017 

N Mean Median Modus Minimum Maksimum 

42 2,26 2,00 2 0 6 

Dari tabel 5.3. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata karies gigi dari 42 

orang sebesar 2,26, dengan nilai tengah (median) sebesar 2,00 dan modus sebesar 

2, dengan karies gigi terendah adalah 0 dan karies gigi tertinggi adalah 6. 

 

 

 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

380 

 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Pengaruh Sumber Air Terhadap DMF-T Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Pinang Tahun 2017 

Konsumsi Air N Mean Std Deviation P Value 

PDAM 21 1,76 1,375 
0,042 

 Sungai  21 2,76 1,700 

 

Dari tabel 5.4. dapat diketahui bahwa konsumsi air PDAM  mempunyai 

rata-rata karies 1,76, ini lebih rendah dibandingkan konsumsi air sungai yaitu 

2,76. Hasil uji T diperoleh P value  = 0,042 artinya secara statistik ada pengaruh 

sumber air terhadap DMF-T di wilayah kerja Puskesmas Sungai Pinang tahun 

2017. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai p=0,042, ini berarti secara statistik 

terdapat pengaruh sumber air terhadap DMF-T di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Pinang tahun 2017. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada 3 (tiga) sekolah 

tersebut didapatkan bahwa murid yang mengkonsumsi air sungai lebih tinggi DMF-T 

nya dibandingkan dengan murid yang mengkonsumsi air PDAM/ledeng. Hal ini sejalan 

dengan pemeriksaan gigi yang dilakukan oleh Adhani dkk (2015) bahwa siswa yang 

menggosok gigi dengan air sungai memiliki nilai indeks DMF-T yang lebih tinggi dari 

pada kelompok siswa yang menggosok gigi dengan air PDAM.  

Di sekolah MTsN Marabahan, indek DMF-T kelompok siswa yang menggunakan 

air sungai mendapat skor lebih tinggi (5,6) dari indeks DMF-T kelompok siswa yang 

menggunakan air PDAM (2,8). Temuan serupa juga didapatkan dari hasil pemeriksaan 

gigi yang dilakukan di dua sekolah di Kota Banjarmasin, yaitu di SMPN 4 dan SMPN 

15 kota Banjarmasin.  

Di SMPN 4 Kota Banjarmasin, indeks DMF-T kelompok siswa yang 

menggunakan air sungai adalah 5,3 lebih tinggi dari pada kelompok siswa yang 

menggunakan air PDAM dengan indeks DMF-T 1,3 begitu juga dengan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan di sekolah SMPN 15 Kota Banjarmasin di mana kelompok 

siswa yang menggunakan air sungan berindeks DMF-T 6,6 lebih tinggi dari kelompok 

siswa yang menggunakan air PDAM dengan indeks DMF-T 2,67. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risqi, dkk 

bahwa konsumsi air sungai mempenyai perbedaan pada status karies gigi pada anak. 

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa murid yang mengkonsumsi air sungai 

rata-rata DMF-T nya lebih tinggi dibandingkan dengan murid yang mengkonsumsi air 

PDAM/air ledeng.  

Air yang digunakan untuk keperluan higiene sanitasi sehari-hari  wajib memenuhi 

beberapa parameter. Salah satunya kandungan kimia air yang dianjurkan adalah adanya 

kandungan zat flour dalam air sebesar 0,7-1,2 mg/liter dengan kadar maksimal 1,5 

mg/liter. Hal ini sesuai dengan PERMENKES RI No. 32 Tahun 2007 bahwa air untuk 

keperluan higiene sanitasi adalah air yang harus memenuhi kualitas tertentu sehingga 

dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

Flourida dalam jumlah kecil dibutuhkan sebagai pencegahan terhadap penyakit 

karies gigi yang paling efektif tanpa menyebabkan fluorosis (noda coklat)  pada gigi. 

Konsentrasi flourida dalam air berhubungan erat dengan jenis sumber air. 

Konsentrasinya dalam air tanah biasanya lebih tinggi daripada air permukaan. Risqi, 

dkk menyebutkan bahwa anak yang mengkonsumsi air sungai status kariesnya lebih 

tinggi dibandingkan  dengan air sumur karena kandungan flour dalam air sungai yang 

lebih rendah. Umumnya konsentrasi flourida di air tanah dan air permukaan melebihi 

syarat yang diperbolehkan sehingga memerlukan pengolahan sebelum dikonsumsi.  

Rendahnya kandungan flour dalam air juga dapat menyebabkan karies gigi 

sehingga perlu flouridasi. Lebih dari seratus laporan dari berbagai Negara mengenai 

flouridasi air minum menunjukan hasil yang konsisten dengan prevalensi karies pada 

masa periode tertentu 40-49% untuk gigi sulung dan untuk gigi permanen sebesar 50-

59%. 

Mekanisme kerja flour berhubungan dengan masa pertumbuhan gigi sebelum dan 

sesudah gigi erupsi. Flour dapat membuat gigi tahan terhadap asam dan pembentukan 

karies serta dapat mengganggu pertumbuhan dan perlekatan bakteri dalam plak gigi 

(Risqi, dkk).  Sebaliknya, tingginya kadar flour dalam air dapat membahayakan 

kesehatan gigi jika tidak ada pengolahan.  

Isu yang muncul akibat perkembangan iklim antara lain adalah pola curah hujan 

yang berubah-ubah. Mekanisme kerusakan gigi akibat lahan adalah kandungan air lahan 
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basah pada lahan gambut memiliki Ph yang asam. Semakin dalam tanah gambut maka 

Ph semakin asam.  

Tingginya pola curah hujan berpengaruh terhadap kandungan kimia air. 

Kandungan zat kimia yang terdapat pada air hujan salah satunya adalah asam nitrat. 

Menurut Rafiek (2005) cit. Adhani 2015. sungai berfungsi untuk pembuangan air 

masam. Banyaknya air rawa yang mengalir ke sungai mengakibatkan kadar asam air 

sungai menjadi sangat tinggi sehingga diduga berpengaruh terhadap kesehatan gigi. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, di wilayah kecamatan Daha Selatan 

khususnya, pada musim-musim tertentu ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh pola 

curah hujan. Fakta yang didapat bahwa umumnya masyarakat sudah terbiasa 

menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Meskipun mereka sudah punya 

akses terhadap air PDAM/ledeng, mereka tetap menggunakan air sungai terutama untuk 

keperluan higiene sanitasi, bahkan tidak sedikit yang menggunakannya untuk konsumsi. 

Saat musim kemarau daerah tersebut tidak digenangi air dan para penduduk dapat 

melakukan kegiatan pertanian. Namum sangat berbeda sekali jika pada saat musim 

penghujan. Semua lahan terendam oleh air dan tidak jarang masyarakat menggunakan 

air genangan musiman tersebut untuk keperluan higiene sanitasi sehari-hari.  

Faktor lain yang juga diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka karies 

gigi adalah bagaimana kebiasaan anak dalam hal menggosok gigi. Anak biasanya 

melakukan kegiatan menggosok gigi pada saat mereka mandi pagi sebelum berangkat 

ke sekolah. Penelitian Risqi dkk (2015) menunjukkan Rata-rata status karies gigi anak-

anak yang mengonsumsi air sungai sebesar 4,4 berada pada kriteria sedang hal ini 

mungkin disebabkan kesadaran anak-anak mengenai kesehatan gigi dan mulut dengan 

cara menyikat gigi atau berkumur setelah makan secara teratur merupakan faktor yang 

sangat penting untuk mempertahankan kebersihan mulut dan gigi. Hal ini sejalan 

dengan data yang menunjukan bahwa proporsi penduduk yang menggosok gigi setiap 

hari mengalami peningkatan, dari 91,1% (2007) menjadi 93,8% (2013). Akan tetapi, 

jika dilihat dari cara menggosok gigi yang benar, proporsi penduduk yang menggosok 

gigi dengan benar mengalami penurunan yang cukup drastis, dari 7,3% (2007) menjadi 

2,3% (2013). 
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KESIMPULAN 

Sumber air yang digunakan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Pinang adalah frekuensi konsumsi air PDAM sebanyak 21 orang (50%) dan konsumsi 

air sungai sebanyak 21 orang (50%). Rata-rata karies gigi di wilayah kerja Puskesmas 

Sungai Pinang sebesar 2,26, nilai tengah (median) sebesar 2,00 dan modus sebesar 2, 

dengan karies gigi terendah adalah 0 dan karies gigi tertinggi adalah 6. Ada pengaruh 

sumber air terhadap DMF-T di wilayah kerja Pusekesmas Sungai Pinang. 

Saran 

Memberikan penyuluhan kepada murid, guru dan orang tua bahwa betapa 

pentingnya pemilihan konsumsi air yang dapat membantu meningkatkan kesehatan gigi 

dan mulut.  Disarankan kepada masyarakat agar menggunakan air PDAM untuk 

keperluan konsumsi. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengukur Ph dan 

kandungan fluor air. 
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ABSTRAK 

Penggunaan pestisida yang semakin  meningkat membawa dampak negatif kepada 

tenaga kerja petani berupa kontaminasi yang  berakibat terjadinya keracunan pestisida. 

Salah satu upaya untuk mencegah  keracunan  pestisida pada petani adalah dengan 

penggunaan Alat Pelindung  Diri (APD) lengkap seperti masker, kaca mata,  topi,  baju 

khusus, sepatu khusus,  dan  sarung tangan. APD merupakan alat yang digunakan oleh 

para pekerja untuk melindungi diri dari bahaya yang ditimbulkan di tempat kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap petani 

penyemprotan dengan penggunaan APD di Kabupaten Barito Kuala. Jenis penelitian ini 

yaitu deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional studi. Yang menjadi subyek 

penelitian yaitu petani penyemprotan di wilayah Desa Karang Indah Kabupaten Barito 

Kuala. Instrumen penelitian ini yaitu kuesioner dan lembar observasi untuk 

mengumpulkan data umur, pengetahuan, sikap dan penggunaan APD. Data kemudian 

diolah dan dianalisis dengan uji statistika chi square. Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan pengetahuan (p value=0,006) dan sikap (p value=0,001) dengan penggunaan 

APD pada petani penyemprotan di Desa Karang Indah Kabupaten Barito Kuala. 

Disarankan agar pihak pemerintah kabupaten untuk mengadakan program edukasi 

kepada para petani mengenai bahaya pestisida dan standar operasi prosedur yang aman 

dalam menggunakan pestisida. Selain itu, pemberian informasi mengenai label tanda 

bahaya dan pentingnya penggunaan APD dalam operasional penyemprotan pestisida. 

Kata kunci: pengetahuan, sikap, APD, petani  

 

 

ABSTRACT 

Increased use of pesticides has a negative impact on the labor of farmers in the form of 

contamination resulting in pesticide poisoning. One of the efforts to prevent pesticide 

poisoning in farmers is with the use of Personal Protective Equipment (PPE) complete 

such as masks, glasses, hats, special clothes, special shoes, and gloves. PPE is a tool 

used by workers to protect themselves from the hazards posed in the workplace. This 

study aims to analyze the relationship knowledge and attitude of farmers spraying with 

the use of PPE in Barito Kuala District. The type of this research is analytic descriptive 

with cross sectional approach of study. The subject of research is farmers spraying in 

the area of Karang Indah Village Barito Kuala District. The instrument of this research 

is questionnaire and observation sheet to collect data of age, knowledge, attitude and 

use of PPE. The data were then processed and analyzed by chi square statistical test. 

The result showed that there was a correlation between knowledge (p value = 0,006) 

and attitude (p value = 0,001) with APD usage on farmer spraying in Karang Indah 
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Village of Barito Kuala Regency. It is recommended that the district government to 

organize educational programs for farmers on the dangers of pesticides and standard 

operating procedures safe in the use of pesticides. In addition, the provision of 

information on warning labels and the importance of use of PPE in pesticide spraying 

operations. 

Keywords: knowledge, attitude, PPE, farmers 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu pekerjaan di sektor informal yang kurang memperhatikan mengenai 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah petani. Dengan tuntutan perkembangan 

teknologi dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya seperti penggunaan pestisida, 

petani secara langsung beresiko terpajan yang mengakibatkan keracunan pestisida. 

Penggunaan pestisida pada bidang pertanian di Indonesia semakin meningkat dari tahun 

ke tahun. Hal tersebut karena semakin banyaknya kasus gangguan hama serta kemajuan 

teknologi dimana banyak penelitian mengenai pestisida yang aman untuk tanaman. 

Petani yang paling banyak menggunakan berbagai pestisida adalah petani sayuran, 

tanaman pangan, dan tanaman hortikultura buahbuahan (Girsang, 2009). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Runia (2008), menyatakan dari 1-5 

juta kasus keracunan pestisida pada pekerjaan pertanian dimana tingkat kematiannya 

mencapai 220.000 korban jiwa. Sedangkan berdasarkan Depkes RI dalam Runia (2008), 

pada negara berkembang, terjadi keracunan sekitar 80%. Menurut data kesehatan 

Pekanbaru pada tahun 2007, terjadi 446 orang meninggal akibat keracunan pestisida 

setiap tahunnya. Selain itu, sekitar 30% mengalami gejala keracunan saat menggunakan 

pestisida. Hal tersebut terjadi karena petani yang kurang paham mengenai cara 

penggunaan pestisda yang efektif, serta pemakaian pestisida yang berlebihan 

(Syarifudin, 2010).  

Dampak negatif pestisida dapat terjadi secara akut maupun  kronik akibat 

kontaminasi melalui 3 jalur, yaitu kulit (epidermis), pernapasan (inhalation), dan 

saluran pencernaan (ingestion). Pemaparan  akut dapat  mengakibatkan keracunan, 

iritasi pada kulit/mata, bahkan kematian. Sedangkan pemaparan kronik dapat 

menyebabkan kanker, gangguan saraf, kerusakan organ dalam dan lain-lain 

(Kementrian Pertanian, 2011).  
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Salah satu upaya untuk mencegah  keracunan  pestisida pada petani adalah 

dengan penggunaan APD lengkap seperti masker, kaca mata,  topi,  baju khusus, sepatu 

khusus,  dan  sarung tangan. Alat Pelindung  Diri (APD) merupakan alat yang 

digunakan oleh para pekerja untuk melindungi diri dari bahaya yang ditimbulkan 

ditempat kerja. Hasil peneltian menunjukkan kesadaran petani di Indonesia untuk 

melindungi diri dari bahaya penggunaan pestisida masih sangat kurang (Wismaningsih, 

2015 ). 

Penggunaan APD yang masih rendah pada petani dipengaruhi oleh pengetahuan 

dan sikap yang kurang, hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Indrawati, 2016 yang 

menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan 

penggunaan APD di Provinsi Riau tahun 2016. Selain itu keluhan keracunan pestisida 

yang dialami petani berdasarkan hasil studi Maranata dkk (2014) didapakan mata berair 

yaitu sebanyak 75 orang (78,9%) diikuti keluhan mual yaitu sebanyak 66 orang 

(69,5%), pusing 64 orang (67,4%) sakit kepala dialami oleh 56 orang (58,9%), kulit 

memerah sebanyak 41 orang (43,2%). 

Berdasarkan survey  pendahuluan diketahui 212 orang berprofesi sebagai petani 

yang merupakan mata pencaharian utama, Karang Indah memiliki 6 kelompok Tani 

yaitu kelompok tani terpadu, tani makmur, tani maju, sumber  rezeki, mukti asih, dan 

karya tani. Berdasarkan survei pendahuluan dan wawancara dengan  petani di Karang  

Indah, beberapa petani mengalami keluhan seperti mual, pusing, muntah setelah 

melakukan kegiatan penyemprotan. Selain itu, petani tidak terbiasa menggunakan APD 

yang standar akan tetapi hanya menggunakan baju atau kain untuk menutup hidung dan 

mulut.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengetahuan, sikap dan 

penggunaan APD petani penyemprotan di Desa Karang Mekar di Kabupaten Barito 

Kuala. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini yaitu survei analitik dengan pendekatan cross sectional study 

yaitu peneliti melakukan pengukuran atau penelitian dalam satu waktu. Populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari enam kelompok tani yang ada di Desa Karang Mekar, dengan 

jumlah sampel sebanyak 68 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 

sampling dengan kriteria inklusi yaitu dengan mengambil responden yang kebetulan ada 
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atau tersedia ada di lokasi bertani saat penelitian berlangsung. Data dikumpulkan 

melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner dan lembar checklist. 

Analisis data diolah secara tabulasi dan dianalisis dengan uji chi square. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini berlokasi di desa Karang Indah yaitu sebuah Desa yang terletak di 

Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa 

keIbu Kota Kecamatan Mandastana berjarak ± 15 km, Desa ke Ibu Kota Kabupaten 

(Barito Kuala) berjarak ± 45 km dan Desa ke Ibu Kota Provinsi (Banjarmasin) berjarak 

± 20 km. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi karakteristik, pengetahuan, sikap dan 

penggunaan APD pada petani penyemprotan di Kabupaten Barito Kuala: 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia, Lama Kerja, Pengetahuan, Sikap dan 

Penggunaan APD pada Petani Penyemprota di Kabupaten Barito Kuala 

No Variabel N % 

1 Usia   

 Muda (18-40 th) 39 57,3 

 Tua (41-60 th) 29 42,7 

2 Lama kerja   

 Baru (< 3th) 13 19,1 

 Lama (> 3th) 55 80,9 

3 Pengetahuan   

 Kurang 30 44,1 

 Cukup Baik 30 44,1 

 Baik 8 11,7 

4 Sikap   

 Positif 35 51,5 

 Negatif 33 48,5 

5 Penggunaan APD   

 Menggunakan 22 32,4 

 Tidak Menggunakan 46 67,6 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih 

berusia muda diantara usia 18-40 tahun sebanyak 57,3% dan sudah bekerja selama lebih 

dari 3 tahun sebanyak 80,9%. Sebagian besar pengetahuan petani masih kurang dan 

cukup sebanyak 44,1% dan sikap petani lebih banyak positif sebesar 51,5% serta untuk 

penggunaan APD pada petani sebagian besar tidak menggunakan sebanyak 67,6%. 
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Hasil analisis uji Chi Square menunjukkan p value sebesar 0,006 (p<α ) yang 

artinya ada hubungan pengetahuan dengan penggunaan APD pada petani penyemprotan 

di Desa Karang Indah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 

Hubungan Pengetahuan dengan  penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 

Pada Petani Penyemprot  di Desa Karang Indah Tahun 2017 

Pengetahuan 

Responden 

Penggunaan APD 
Jumlah % 

P-

Value Tidak  % Ya  % 

Kurang  25 83,3 5 16,7 30 100 

0,006 

p<α 

Cukup 19 63,3 11 36,7 30 100 

Baik  2 25 6 75 8 100 

Jumlah 46 67,6 22 32,4 68 100 

Hasil analisis uji chi square didapatkan nilai p sebesar 0,001 yang artinya ada 

hubungan sikap dengan penggunaan APD pada petani penyemprotan di Desa Karang 

Indah dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3 

Hubungan  Sikap dengan  penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) Pada Petani 

Penyemprot  di Desa Karang Indah Tahun 2017 

Sikap Responden 
Penggunaan APD 

Jumlah % P-Value 
Tidak  % Ya  % 

Negatif 30 85,7 5 14,3 35 100 

0,001 Positif  16 48,5 17 51,5 33 100 

Jumlah 46 67,6 22 32,4 68 100 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penggunaan APD pada petani masih 

sangat rendah. Hasil observasi menunjukkan APD yang paling sering digunakan adalah 

sepatu boot, pakaian pelindung dan penutup kepala. Penggunaan pakaian pelindung dan 

penutup kepala ditujukan untuk melindungi mereka dari sengatan sinar matahari 

sedangkan pengunaan sepatu boot untuk mencegah terinjak benda tajam dan gigitan 

binatang. Untuk penggunaan APD masker yang merupakan upaya pencegahan agar 

tidak terhirup gas semprotan pestisida, para petani tidak ada yang menggunakannya.  

Menurut Situru (2008) tingkat penggunaan alat pelindung diri sangat 

berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja. Semakin rendah frekuensi penggunaan alat 

pelindung diri maka semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja. Banyak 

pekerja belum menyadari bahwa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam 
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melaksanakan pekerjaan. Hal ini masih terlihat dari banyaknya pekerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap, walaupun alat pelindung diri bukan 

satu-satunya sarana untuk menghindari kecelakaan kerja, namun merupakan alternative 

terakhir untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut. Untuk hasil penelitian tentang 

pengetahuan petani mengenai bahaya pestisida, diketahui masih rendah. Mereka 

menganggap penggunaan pestisida lebih kepada aspek manfaat dalam mencegah 

perkembangbiakan hama penyakit pada sawah dan kebun, sedangkan bahaya pestisida 

bagi kesehatan tidak diketahui. Bahkan untuk mengoperasikan sesuai standar 

keselamatan dan kesehatan pun tidak mereka perhatikan. 

Rendahnya pengetahuan petani mengenai penggunaan pestisida dapat dipahami 

karena minimnya informasi yang tersedia dan sedikitnya program edukasi yang dapat 

menjangkau para petani. Belum lagi masalah kebiasaan petani yang sulit diubah. Selain 

itu pengetahuan petani yang dinilai juga meliputi tentang bagaimana cara menyemprot 

yang baik dan benar, waktu dan cuaca yang paling baik saat menyemprot serta gejala 

dari keracunan pestisida. Namun demikian, petani tidak mengetahui hal tersebut. 

Menurut Bloom dan  Skinner pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban baik lisan 

atau tulisan, bukti atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu stimulasi yang 

berupa pertanyaan baik lisan maupun tulisan (Notoatmodjo, 2014). 

Untuk sikap petani terhadap pentingnya penggunan APD saat penyemprotan 

pestisida sebagian besar negatif. Sikap yang negatif menunjukkan kesadaran terhadap 

pentingnya menggunakan APD masih kurang. Sikap Menurut Thurstone yang dikutip 

oleh Notoatmodjo (2014) merupakan tingkatan afeksi yang positif atau negatif yang 

dihubungkan dengan objek. Menurut Azwar (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap 

penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta 

faktor emosi dalam diri individu. 

Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan pengetahuan dan sikap dengan 

penggunaan APD pada petani penyemprotan di Desa Karang Indah Kabupaten Barito 

Kuala. Sejalan dengan penelitian Wismaningsih E.R (2015) yang menyatakan hasil 

analisis Fisher’s Exact Test menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan dan sikap 

dengan penggunaan APD pada petani penyemprot di Kecamatan Ngantru Kabupaten 
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Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya 

keracunan pestisida pada petani beberapa hal yang harus menjadi perhatian selain 

dari tata laksana penyemprotan adalah cara penyimpanan  pestisida, cara 

mencampur pestisida dan cara membuang kemasan pestisida. Edukasi untuk 

meminimalkan resiko penggunaan pestisida sangat dibutuhkan oleh petani di Indonesia, 

mengingat hanya lima persen petani yang melakukan perlindungan diri saat aplikasi 

petisida atau tindakan perlindungan setelah aplikasi petisida. Program edukasi dapat 

berisi mengenai bagaimana memahami label, mengerjakan dengan hati-hati, merawat 

sprayer dengan baik, menjaga kebersihan diri dan selalu kenakan alat pelindung diri. 

Penggunaan APD pada petani dapat mencegah gangguan kesehatan seperti 

keracunan pestisida, iritasi pernafasan dan kulit maupun terjadinya kanker (Yuantari, 

2015). Salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan APD oleh petani yaitu 

ketersediaan APD, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Wismaningsih, ER 2005 yang 

menyatakan bahwa mempunyai hubungan yang signifikan dengan penggunaan APD. 

Petani yang mempunyai ketersediaan APD yang lengkap ditambah dengan tingkat 

pengetahuan tentang APD dan sikap yang positif akan mendorong petani untuk 

berperilaku menggunakan APD dengan baik pada saat penyemprotan pestisida. 

Ketersediaan APD dalam penelitian ini meliputi jenis APD yang dimiliki oleh petani 

meliputi masker, topi, sarung tangan, dan baju khusus. Sebagian besar petani tidak 

memiliki sarung tangan, karena mereka merasa tidak nyaman dan tidak ada gunanya. 

Masker dan baju khusus yang dimiliki petani belum sesuai standar keamanan, hal 

tersebut disebabkan sebagian besar petani tidak mengetahui masker dan baju khusus 

standar itu seperti apa. Selain itu, apabila petani harus memiliki APD yang sesuai 

standar, maka petani akan keberatan untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak. 

Petani lebih memilih mengeluarkan uang untuk meningkatkan nilai ekonomis hasil 

panennya dibandingkan untuk melindungi kesehatannya. Harga APD standar yang 

cukup mahal menyebabkan personal safety belum menjadi prioritas bagi petani 

penyemprot di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. 

 

KESIMPULAN 

Sebagian besar petani tidak menggunakan APD dengan pengetahuan dan sikap 

yang masih rendah. Ada hubungan pengetahuan dan sikap dengan penggunaan APD 
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pada petani penyemprotan di Desa Karang Indah Kabupaten Barito Kuala. Disarankan 

kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengadakan program edukasi kepada para petani 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam bekerja dengan bahan kimia 

terutama pestisida secara aman dan sehat. Pentingnya kerjasama antara dinas kesehatan, 

puskesmas terkait dan dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada petani 

mengenai standar operasional procedure penggunaan pestisida dan menyediaakan APD 

standar seperti masker, pelindung kepala, pakaian pelindung,  dan sepatu boot. 
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ABSTRAK 

Dismenore adalah karakteristik nyeri yang terjadi sebelum atau selama menstruasi, 

terjadi hari pertama atau sampai beberapa hari selama menstruasi.  Nyeri haid tidak ada 

pencegahannya namun bisa diatasi untuk mengurangi rasa nyerinya. Salah satu 

penyebab dismenore atau nyeri haid adalah faktor psikis atau stres. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahuI hubungan tingkat stress sebagai penyebab 

dismenore pada puteri MTs Nurul Falah Desa Juai, Kec. Juai, Kab. Balangan. Jenis 

penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan cross sectional dan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Data diambil dengan cara 

pemberian daftar pertanyaan (kuesioner). Analisis data menggunakan uji Chi Square, 

didapatkan hasil 32,1% responden dengan tingkat stres ringan dengan nyeri berat, 

sedangkan 39,3% responden dengan tingkat stres ringan dengan nyeri sedang. Hasil uji 

statistik diperoleh p-value = 0,001 dengan kata lain ada hubungan bermakna antara 

tingkat stres dengan dismenore di MTs Nurul Falah Desa Juai Kec. Juai Kab. Balangan. 

Pengetahuan & pemahaman tentang dismenore diberikan juga kepada para siswa (laki-

laki) agar tercipta lingkungan yang kondusif, bagi para siswi (perempuan) yang 

mengalami dismenore diharapkan agar dapat menghindari stres yang dapat memicu 

nyeri saat menstruasi. 

Kata Kunci: Dismenore, menstruasi, nyeri haid, puteri, tingkat stres. 

 

 

ABSTRACT 

Dysmenorrhea is characteristic pain who goes before or during menstruation, day first 

or to a few days during menstruation.Painful menstruation no prevention it can 

overcome to ease the pains. One of the causes of dysmenorrhea or pain it is factors 

psychic or stress.The purpose of this study is to find relations stress level as the cause of 

dysmenorrhea in the daughter of MTs Nurul Falah village subdistrict Juai Balangan 

district. The kind of research this is a analytic to a draft cross sectional and techniques 

the sample used is the sampling. Data from taken with the way of a list of questions ( 

the questionnaire ). Analysis data using test chi square, These chareges in the future the 

results of 32,1 % the smallest number of respondents will be issued at a a little stress 

with soreness of the total weight of the while 39,3 % the smallest number of 

respondents will be issued at a a little stress with soreness of being masticated and 

mixed. Statistitical testing to be the obtained p-value = 0,001 in other words we have 

through the heavens and the relationship which has seen trade between the level of 

stress associated with dysmenorrhea of MTs Nurul Falah village subdistrict Juai 

Balangan district .The level of knowledge of notes to be so performed &; there is an 

understanding that dysmenorrhea given also on the winning students (man) so that 
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indirectly create an enabling environment , health providers available for its female 

students of (women) the proportion who experienced dysmenorrhea it is hoped that it 

could avoid of stress on top of that may lead to pain during menstruation . 

Keywords : Dismenore, Menstruation , painful menstruation , women , the level of 

stress 

 

 

PENDAHULUAN 

Definisi remaja (adolescence) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO)  

adalah  periode  usia  antara  10-19  tahun,  sedangkan  perserikatan bangsa-bangsa 

(PBB) menyebut kaum muda (youth) untuk usia antara 15-24 tahun. Sementara itu, 

menurut The Health Resources and services Administrations Guedilines Amerika 

Serikat, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap, 

yaitu remaja awal   (11-14 tahun), remaja menengah  (15-17  tahun), dan remaja 

akhir (18-21  tahun). Gunarsa mengungkapkan  bahwa masa remaja merupakan  

masa peralihan  dari masa kanak-kanak  kemasa  dewasa,  yang  meliputi  semua  

perkembangan  yang dialami sebagai persiapan memasuki dewasa (Kusmiran, 2011). 

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi  

merupakan  perdarahan  yang  teratur  dari  uterus  sebagai  tanda bahwa  organ  

kandungan  telah  berfungsi  matang.  Umumnya,  remaja  yangmengalami menarche 

adalah pada usia 12 sampai dengan 16 tahun. Periode ini  akan  mengubah  prilaku  

dari  beberapa  aspek,  misalnya  psikologi  dan lainnya. Pada wanita biasanya pertama 

kali mengalami menstruasi (menarche) pada umur 12-16 tahun. Siklus menstruasi 

normal terjadi setiap 22-35 hari, dengan lamanya menstruasi selama 2-7 hari 

(Kusmiran, 2011). 

Dysmenorhea  adalah  rasa  sakit  pada  masa  menstruasi  yang  cukup parah 

hingga bisa mengganggu aktivitas . Dysmenorhea lebih dikenal dengan sebutan ” sakit 

menstruasi” yang sangat parah. Rasa sakit dismenorhea bermacam-macam, mulai dari 

rasa sakit yang tajam, tumpul berdenyut, mual dan terbakar atau menusuk dan 

biasanya bersamaan dengan menorrhagia. Dysmenorhea biasanya berkurang saat saat 

pendarahan menstruasi mulai surut (Verawaty & Rahayu, 2012). 

Nyeri  haid  (Dismenore)  banyak  dialami  oleh  wanita.  Di  Amerika Serikat  

diperkirakan  hampir  90%  wanita  mengalami  nyeri  haid (Dismenorhea). Di 

Indonesia angka kejadian  dismenorhea sebesar 64,25% (Widiyanti, 2013). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini mencoba menggali tentang bagaimana dan mengapa dismenore 

bisa terjadi akibat stres serta mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dan 

efek dengan melakukan sekali pengukuran pada waktu yang bersamaan. 

Sampel disini adalah total sampling, yaitu semua puteri di MTs Nurul Falah. 

kriteria inklusi sampel disini yaitu sudah pernah mengalami menstruasi, dapat 

berkomunikasi dengan baik, hadir pada saat penelitian, bersedia menjadi responden 

yang berjumlah 64 puteri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatka hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Univariat 

No Variabel Frekuensi Persentasi (%) 

 Dependen    

 Dismenore (derajat 

nyeri)  

Nyeri ringan 26 40,6 

 Nyeri sedang 

Nyeri berat 

29 

9 

45,3 

14,1 

 Independen    

 Tingkat stres Tidak ada stres 36 56,2 

  Stres ringan 

Stres berat 

28 

0 

43,8 

0 

 

 Dari tabel 1 didapatkan nyeri sedang yaitu 29 responden (45,3%), nyeri ringan 26 

responden (40,6%) dan nyeri berat 9 responden (14,1%)  Sedangkan frekuensi tidak ada 

stress yaitu 36 responden (56,3%) dan stres ringan 28 responden (43,8%) di MTs Nurul 

Falah Desa Juai Kec. Juai, Kab. Balangan di MTs Nurul Falah Desa Juai Kec. Juai, 

Kab. Balangan.  

Menurut (Sriati, 2008) stres merupakan suatu respon fisiologis, psikologis dan 

perilaku manusia yang mencoba untuk mengadaptasi dan mengatur baik tekanan 

internal dan eksternal (stressor). Stressor dapat mempengaruhi semua bagian dari 

kehidupan seseorang, menyebabkan   stres  mental,  perubahan   perilaku,  masalah-

masalah dalam interaksi dengan orang lain dan keluhan-keluhan fisik salah satunya 

gangguan siklus menstruasi. Dalam pengaruhnya terhadap menstruasi, stres melibatkan 

sistem nueroendokrinologi sebagai sistem yang besar peranannya dalam reproduksi 
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wanita. 

Berdasarkan data penelitian bahwa responden yang mengalami dismenore  juga  

mengalami  stres,  baik  stres  ringan  dan  stres  berat, namun ada juga yang 

mengalami tidak stres. Dari data tersebut, stres yang  dialami  responden  sangat  

berkaitan  dengan  dismenore.  Stres dapat  mengganggu  kerja  sistem  endokrin  

sehingga  dapat menyebabkan  rasa  sakit  saat  menstruasi  atau  dismenore,  selain  

itu faktor  psikis  sangat  berpengaruh  terhadap  dismenore  karena  nyeri dapat  

dibangkitkan  atau  diperberat  oleh  keadaan  psikis.  Kegiatan belajar disekolah 

merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan stres pada siswi. Berdasarkan data 

penelitian terdapat pula responden yang tidak mengalami stres tetapi mengalami 

dismenore, hal ini dikarenakan  dismenore tidak hanya berhubungan  dengan stres  

yang dialami  responden  tetapi  juga banyak  faktor lain seperti  menarche, masa   

menstruasi   panjang,   aktivitas   fisik,   serta   riwayat   yang mengalami dismenore. 

Tabel 2. Tabel Bivariat 

Tingkat Stres 

Dismenore (Derajat Nyeri) Total 

p-value Nyeri 

Ringan 

Nyeri 

Sedang 
Nyeri Berat 

 

n % n % n % N %  

Tidak Ada Stres 18 50 18 50 0 0 36 100 
0,001 

Stres Ringan 8 28,6 11 39,3 9 32,1 28 100 

 

 Berdasarkan tabel 2 bahwa 32,1% responden dengan tingkat stres ringan dengan 

nyeri berat, sedangkan 39,3% responden dengan tingkat stres ringan dengan nyeri 

sedang. Hasil uji statistik diperoleh p-value = 0,001. Berdasarkan uji statistik hubungan 

antara tingkat stres dengan dismenore diperoleh  p-value = 0,001 dengan demikian  p-

value lebih kecil dari nilai α (0,05), hal ini berarti secara statistik ada hubungan 

bermakna antara tingkat stres dengan dismenore di MTs Nurul Falah Desa Juai Kec. 

Juai Kab. Balangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Muntari (2010). Penelitian 

tersebut menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross sectional. Dengan 

populasi seluruh siswi kelas 1 dan 2  sejumlah  122  siswi  di  SMK  Negeri  

Tambakboyo  Tahun  2010. Sampel  diambil  dari  seluruh  remaja  putri  yang  

memenuhi  kriteria inklusi   93  responden.   Hasil  penelitian   dari   93  responden   

yang dilakukan   pada   bulan   juni   2010   didapatkan   responden   yang mengalami 
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stres berat 47,31 %, stres sedang 35,48 % dan stres ringan 18,28 % dan responden 

mengalami dismenore 17,20 %  hasil uji Chi Square X
2  

= 6, 1911   berarti Ho 

ditolak   berarti ada hubungan stres pada remaja dengan dismenore. 

Menurut (Qittun, 2008) mengatakan bahwa dismenore merupakan nyeri 

menstruasi yang paling sering dirasakan oleh wanita yang telah memasuki masa 

remaja, nyeri menstruasi yang terjadi kadang lebih sering hebat dirasakan ketika 

remaja mengalami kecemasan, ketegangan dan kegelisahan atau bahkan stres dapat 

meningkatkan prostaglandin didalam tubuh setiap wanita, sehingga wanita yang 

mengalami dismenore  segera kedokter atau membeli obat untuk menghilangkan rasa 

nyeri yang dirasakan saat menstruasi. 

 

KESIMPULAN 

Variabel dismenore di MTs Nurul Falah Desa Juai Kec. Juai Kab. Balangan 

selama penelitian dilakukan, variabel dismenore nyeri sedang yaitu 29 responden 

(45,3%), nyeri ringan 26 responden (40,6%) dan nyeri berat 9 responden (14,1%). 

variabel tingkat stres tidak ada stress yaitu 36 responden (56,3%) dan stres ringan 28 

responden (43,8%). 32,1% responden dengan tingkat stres ringan dengan nyeri berat, 

sedangkan 39,3% responden dengan tingkat stres ringan dengan nyeri sedang. Hasil uji 

statistik diperoleh p-value = 0,001, hal ini berarti secara statistik ada hubungan 

bermakna antara tingkat stres dengan dismenore di MTs Nurul Falah Desa Juai Kec. 

Juai Kab. Balangan. 

SARAN 

Untuk pihak Sekolah MTs Nurul Falah Desa Juai Kec. Juai Kab. Balangan 

diharapkan  dapat  menambahkan materi  mengenai pengetahuan & pemahaman 

kesehatan reproduksi pada remaja dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi 

khususnya tentang dismenore. Pengetahuan & pemahaman tersebut diberikan juga 

kepada para siswa (laki-laki) agar tercipta lingkungan yang kondusif, bagi para siswi 

(perempuan) yang mengalami dismenore diharapkan agar dapat menghindari stres 

yang dapat memicu nyeri saat menstruasi. 
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ABSTRAK 

NAPZA adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya 

yang merupakan sekelompok obat, yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. 

Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia dari tahun ke tahun  terus mengalami 

kenaikan. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut di atas 

telah menyebabkan banyak kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang melatarbelakangi penggunaan NAPZA. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan subjek dalam penelitian ini adalah para pengguna NAPZA 

di Kelurahan Landasan Ulin Tengah yaitu sebanyak 5 informan. Penentuan subjek 

penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Teknik 

pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Data dari berbagai 

informasi dianalisis dengan metode content analysis (deskripsi isi) dengan tahapan 

kumpulan data, reduksi, verifikasi simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang melatarbelakangi pengunaan NAPZA yaitu pengetahuan, kebutuhan 

terhadap NAPZA, kemudahan dalam mendapatkan NAPZA, faktor lingkungan 

(pengaruh teman), rasa ingin tahu dan coba-coba, rasa percaya diri dan pelarian untuk 

mengatasi masalah.  

Kata kunci : Faktor-faktor, Penggunaan NAPZA 

 

 

ABSTRACT 

IT is the length of the Narcotics, psychotropic drugs, and other dependence which is a 

group of drugs, the effect on the working of the body, especially the brain. The case of 

the abuse of DRUGS in Indonesia from year to year continues to increase. Many cases 

that show how the result of the above mentioned problem has caused many losses. This 

research aims to know the factors which aspects influenced the use of DRUGS. This 

research is a descriptive qualitative research by subject in this study was that the people 

who use drugs in the village Central Ulin Grounding as many as 5 informant. 

Determination of the subject of the research is done using the technique of Snowball 

Sampling. The technique of data collection through interviews and documentation. Data 

from a variety of information is analyzed by the method of content analysis (description 

of the contents) with the stages of data collection, reduction, verification summary. The 

results showed that the factors which aspects influenced the use of DRUGS, namely 

knowledge, need for DRUGS, the ease in getting DRUGS, environmental factors 

(influence of friends), curiosity and try, confidence and escape to resolve the problem.  

Keywords: factors, use of DRUGS 
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PENDAHULUAN 

NAPZA adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif 

lainnya yang merupakan sekelompok obat, yang berpengaruh pada kerja tubuh, 

terutama otak. NAPZA adalah senyawa kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke sistem sirkulasi 

tubuh manusia. NAPZA juga dikenal sebagai narkoba, yaitu narkotika dan obat-obat 

berbahaya. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi 

lain bila pemakaiannya tidak sesuai akan menimbulkan ketergantungan (adiksi), 

mengakibatkan penyalahgunaan NAPZA yang mengancam masa depan generasi muda 

(Suyadi, 2013). 

Kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya 

(NAPZA) di Indonesia dari tahun ke tahun  terus mengalami kenaikan dimana pada 

tahun 2008 ada sebanyak 3.3 juta (3.362.527) dengan pravalensi 1,99%, pada tahun 

2011 menjadi 4 juta (4.071.016) dengan pravalensi 2,32% dan pada tahun 2013 

penyalahgunaan NAPZA di  Indonesia sudah mencapai 4,58 juta dan diprediksikan 

angka tersebut akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 5,1 juta 

(5.126.913) dengan pravalensi 2,8%. 

Berdasarkan data dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan April-

Desember 2015 dari total 345 penyalahgunaan dan pecandu narkoba, sebanyak 225 

orang (65,2%) adalah pengguna dari kalangan pelajar, 70 orang (20,3%) dari kalangan 

pekerja dan 50 orang (14,5%) dari kalangan masyarakat biasa, sedangkan berdasarkan 

jenis zatnya, Carnophen (Zenith) merupakan jenis psikotropika yang paling banyak 

digunakan yaitu sebesar 71%  (245 orang) pengguna zenith  (BNPP Kalsel, 2015). 

Dampak buruk penggunaan NAPZA bagi kesehatan diri maupun lingkungan 

masyarakat sudah seringkali disosialisasikan namun angka pengguna terus mengalami 

peningkatan. Masalah ini merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan 

penyelesaiannya segera. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah 

tersebut di atas telah menyebabkan banyak kerugian. Di bidang kesehatan 

penyalahgunaan NAPZA menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan 

biaya perawatan dan pengobatan, selain itu banyak kejadian seperti perkelahian bahkan 

kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang.  
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Hasil studi pendahuluan yaitu wawancara dengan salah satu warga di Landasan 

Ulin Tengah, diketahui bahwa warga tersebut pernah melihat anak-anak sekolah yang 

masih memakai baju seragam di daerah makam pahlawan dalam keadaan mabuk. 

Berdasarkan penuturan warga tersebut, Di daerah itu memang ada komunitas remaja 

yang menyalahgunaan carnophen atau yang lebih dikenal dengan sebutan zenith. 

Biasanya satu kelompok atau geng remaja tersebut terdiri dari 4-5 orang. Dimana cara 

memperoleh obat tersebut yaitu dengan patungan. Tidak hanya remaja, ada juga 

komunitas dewasa yang kadang terlihat sedang berkumpul dan berperilaku mabuk-

mabukan terutama terlihat pada saat ada acara-acara tertentu.   

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, begitu juga dengan 

perilaku penggunaan NAPZA. Berdasarkan beberapa uraian di atas, hal inilah yang 

menjadi alasan peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi 

penggunaan NAPZA. Dengan diketahuinya motif penggunaan diharapkan mampu 

memberikan informasi pada semua pihak baik itu orang tua, masyarakat, pendidik serta 

aparat sehingga diharapkan mampu meminimalisir perilaku penggunaan NAPZA di 

kalangan masyarakat.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan 

fakta-fakta yang diperoleh apa adanya di lapangan dan dikaji secara ilmiah. Subyek 

penelitian ini adalah para pengguna NAPZA di Kelurahan Landasan Ulin Tengah. 

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. 

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Data dari 

berbagai informasi dianalisis dengan metode content analysis (deskripsi isi) dengan 

tahapan kumpulan data, reduksi, verifikasi simpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pengguna NAPZA berjumlah 5 orang dengan gambaran 

umum sebagai berikut:   
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Tabel 1.  Gambaran Umum Pengguna NAPZA di Kelurahan Landasan Ulin Tengah 

No Inisial Umur Pendidikan 

Terakhir 

Umur pertama kali 

menggunakan NAPZA 

1 UK 45 Tahun SMA 22 Tahun 

2 DI 40 Tahun SD 30 Tahun 

3 SY 30 Tahun MTS 17 Tahun 

4 AG 32 Tahun SD 11 Tahun 

5 MR 15 Tahun SMP 13 Tahun 

 

Faktor –Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan NAPZA 

Pengetahuan Tentang NAPZA dan NARKOBA 

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif 

lainnya. Istilah NAPZA umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang 

menitikberatkan penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial, 

NAPZA di masyarakat lebih populer sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya). 

Narkoba mempunyai makna yang sama dengan NAPZA. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan sangat penting di dalam seseorang 

mengambil keputusan karena tindakan yang didasarkan atas pengetahuan memberikan 

konsekuensi yang lebih baik bagi pengambil keputusan. Pengetahuan merupakan faktor 

predisposisi yang menentukan perilaku seseorang dalam hal ini perilaku dalam 

penggunaan NAPZA.  

 Pengetahuan informan tentang istilah NAPZA, jenis dan bahaya NAPZA bagi 

kesehatan adalah bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan diperoleh 

hasil bahwa 2 dari informan mengetahui istilah NAPZA, sedangkan 3 orang informan 

tidak pernah mendengar istilah NAPZA, tetapi mengenal dan tahu dengan istilah 

narkoba. Berbeda halnya  dengan pengetahuan tentang istilah NAPZA dan narkoba, 

untuk jenis narkoba hampir  semua informan mengetahui sebagian jenis-jenis dari 

narkoba tetapi untuk bahaya narkoba bagi kesehatan, sebagian besar informan kurang 

mengetahui tentang bahaya narkoba bagi kesehatan, sebagian beranggapan narkoba 

adalah obat yang memiliki efek kenyamanan dan ketenangan. Seperti terungkap dalam 

petikan wawancara berikut:  
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Kebutuhan Terhadap NAPZA 

Faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk menggunakan NAPZA 

dapat terwujud di dalam tindakan apabila hal itu dirasakan sebagai kebutuhan. Dengan 

kata lain kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan 

NAPZA.  

Dari hasil wawancara tentang kebutuhan terhadap NAPZA, sebagian besar 

informan menyatakan bahwa NAPZA adalah suatu kebutuhan. Seperti terungkap dalam 

petikan wawancara berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotak 1 

“Pernah mendengar istilah NAPZA ya sama aja kaya Narkoba. Semuaan jenis narkoba aku 

tahu soalnya aku ni pemakai mulai tahun ‘96, Putau, ganja, sabu, inex, zineth aku tahu. Itu 

semuaan obat jadi kada berbahaya bagi kesehatan malah bisa nyaman mun habis makai tu. 

apalagi mun zineth ni kadapapa malah nyaman awak, kan itu obat tulang” (UK) 

“... kada pernah mendengar istilah NAPZA. Tapi kalo Narkoba tahu ae. Kaya sabu, zenith, 

alkohol. Bahaya bagi kesehatan ya paling sakit kepala” (DI) 

“ kada tahu istilah NAPZA. Narkoba tahu, kaya zineth, sabu, inex, ganja, heroin. Dari 

semuaan jenis tu cuma satu yang berbahaya.... itu heroin bisa membunuh kalau yang lain 

efeknya malah bagus tenang habis makai” (SY) 

“ya... pernah dengar istilah NAPZA. Nipam, Zineth, dextro, sabu tu jenis NAPZA dan 

semuaan pernah ku rasai. Bahayanya ya bisa mehantam ke kepala” (AG) 

“lun kada tahu istilah NAPZA. Narkoba tahu. Obat-obatan terlarang kaya sabu, ganja, zineth. 

Kada tahu bahaya bagi kesehatan karena Selama ini kadada pang efeknya soalnya lun Cuma 

menzineth lawan melem aja, malah rasa nyaman imbahnya” (MR) 

 

 

 

Kotak 2 

“meobat ni sudah jadi kebutuhan. Dulu tu aku pernah menyabu, inex tapi Kalau wahini yang 

ku pakai zinet lawan alkohol ja, soalnya sabu wahini sdh larang, dulu tu tahun 96’ an 

harganya masih 350’an wahini larang dah. Ni gin zineth sdh belarang jua dulu tu sekeping 

28 ribuan (sampai dengan nopember 2017), wahini sdh 120 rb harganya, makanya jarang 

lagi memakai kecuali Kalau dibari ja atau ada duit. Yang masih tetap bertahan ni minum-

minuman alkohol ja lagi atau mun sudah sakit kepala ja ku minum komix 10 sachet 

sekaligus”. (UK) 

“ yang ngarannya minum, ngobat bagi diri aku pribadi itu suatu kebutuhan. Karena habis 

minum awak jadi terasa nyaman” (DI) 
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Ada 1 informan yang menyatakan NAPZA bukan suatu kebutuhan karena 

informan tersebut hanya menggunakan golongan Psikotropika ketika sedang berkumpul 

dengan teman-teman saja. Seperti terungkap dalam petikan wawancara berikut: 

 

 

 

 

Persepsi tentang Ketersediaan dan Kemudahan dalam memperoleh NAPZA 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian informan pada awalnya 

menggunakan inex dan sabu, namun karena peredaran inex mulai menghilang dan harga 

sabu yang semakin tinggi serta keterjangkauan daya beli pengguna terbatas, informan 

akhirnya mengubah kebiasaan menggunakan inex dan sabu ke penggunaan zenith dan 

miras. Seluruh informan pengguna NAPZA pada penelitian ini pernah dan masih 

menggunakan zenith karena ketersediaannya yang banyak dan mudah di dapat di 

pasaran.  Seperti terungkap dalam petikan wawancara berikut : 

 

 

 

 

 

 

Kotak 3 

“bukan merupakan suatu kebutuhan. Karena menzineth atau melem pas lagi kumpul lawan 

kawanan” (MR) 

Kotak 4  

“ Ada aja di daerah sini yang bejual narkoba. Kaya ganja, sabu tapi harganya larang kada 

terjangkau lawan kami, mun inex sudah kadada pang beredar. Kalau zineth ada yang bejual 

dipasar parak sini. Tp ada jua beberapa penjual yg ampih karena ada yang tertangkap sebagian 

ada yg hndk istirahat jar. Tapi masih ada pang yg bejual dipasar. Kalau alkohol atau oplosan 

lebih mudah lagi di dapat, di warung-warung biasanya bejual” (UK) 

 

 “ minum-minuman, meobat sudah jadi kebutuhan. Karena aku ni pemakai mulai lawas. 

Awal makai sebelum menikah sewaktu masih remaja berawal dari minuman keras lalu ke 

sabu kejadiannya pada saat acara tahun baru di pantai. Lama kelamaan jadi kecanduan jadi 

segala cara dilakukan untuk makai narkoba sampai jual kendaraan habis barang di rumah” 

(SY) 

“... ya, narkoba bagi aku suatu kebutuhan. Contohnya menzineth, biasanya habis menzineth 

badan enak, bekerja yang berat-berat jadi ringan. Kalau tidak makai zenith kepala pusing, 

Untuk menghilangkan rasa pusing kalau kada bisa nukar diganti minum paramex+tuwak. 

Tapi paramex lebih berbahaya karena bisa ke jantung”(AG) 
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Faktor Lingkungan 

Teman merupakan salah satu faktor lingkungan yang banyak memberikan 

pengaruh dalam kehidupan terutama anak dan remaja.  Remaja biasanya memilih 

melakukan apa yang dikehendaki kelompoknya sekalipun hal itu melanggar norma yang 

berlaku di keluarga atau masyarakat. Seperti pada informan berinisial UK dan SY yang 

pertama kali menggunakan narkoba pada masa remaja dan karena faktor teman sebaya. 

Terungkap dalam petikan wawancara berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

Penggunaan NAPZA pada umumnya terjadi  karena NAPZA dianggap sebagai 

sesuatu hal yang menjanjikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan 

ketenangan. Seseorang yang sudah memasuki usia remaja biasanya suka mencoba hal-

hal baru. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Noegroho 

Djajoesman bahwa kalangan remaja selalu mempunyai sifat ingin tahu segala sesuatu 

yang belum, atau kurang diketahui dampak negatifnya. Seperti pada informan dengan 

inisial AG pertama kali menggunakan narkoba pada umur 11 tahun dengan alasan 

karena coba-coba dan ingin tahu rasanya, begitu juga dengan informan MR alasan 

pertama kali menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu, seperti terungkap dalam 

petikan wawancara berikut : 

Kotak 5 

“ Pertama kali mengenal narkoba dari teman yang juga bos di tempat kerja, bos ku itu dulu 

bandar  di Banjarmasin. Awalnya diberi gratis, tapi lama kelamaan beli sendiri”(UK) 

 “pertama kali mengenal narkoba waktu acara tahun baru di pantai karena pergaulan dengan 

teman berawal dari minuman keras lalu ke sabu” (SY) 

“ tahu narkoba dari kawan. Awalnya ditawari diberii dulu” (DI) 

 

“ kalau zineth mudah didapat, tinggal beli di pasar daerah sini” (DI) 

“ mudah saja mendapatkan narkoba, beli di pengedar” (SY) 

“gampang aja kalo handak minum, nukar alkohol dicampur dengan kuku bima/hemaviton. 

Kalau zenith beli dipasaran” (AG) 

“ kalau mau menzineth atau melem bekumpulan duit dulu dengan kawanan, habis tu nukar 

di pasar atau di warung” (MR) 
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Determinan Personal 

Rasa Percaya diri  

Penggunaan NAPZA salah satunya dipengaruhi karena alasan NAPZA bisa 

meningkatkan rasa percaya diri. Seperti pengakuan “UK” sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Mengatasi Masalah dengan narkoba  

“DI”  (inisial nama informan) mengaku penggunaan narkoba sebagai pelarian dari 

masalah yang dihadapi. “DI” mulai menggunakan narkoba pada usia 30 tahun dimana 

pada saat itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan istri. Hubungan yang kurang 

harmonis dengan istri membuat “DI” sering berkumpul dengan teman-teman pengguna 

narkoba. Pada saat itu “DI” ditawari oleh temannya untuk mengkonsumsi zenith dan 

minuman oplosan. Dengan seringnya berkumpul dengan teman-teman dan mulai 

menyalahgunakan penggunaan zineth yaitu dengan meminum 10 tablet dalam sekali 

minum, “DI” merasa masalahnya menjadi hilang sesaat. Walaupun setelah minum 

ternyata tidak menyelesaikan masalah. Seperti terungkap dalam petikan wawancara 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Kotak 6  

“ menggunakan narkoba awalnya karena Coba-coba, handak tahu rasanya” (AG) 

“ pertama kali mencoba karena ingin tahu bagaimana rasanya” (MR) 

Kotak 7 

“Supaya PD mun ada acara2 tu nah, kan rancak ada kawinan dangdutan, nah PD jadinya 

benyanyi selain itu jua PD bila betamu lawan bibinian” (UK)  

 

 Kotak 8 

“Sering minum-minuman, meobat ya awalanya karena ada masalah lawan istri. Setiap ada 

masalah aku keluar dari rumah, bekumpulan lawan kawanan yang sudah lawas meobat. 

Awalnya ditawari kawan diberii zineth dulu secara gratis. Lawas kelawasan aku merasa 

masalah hilang setumat, lalu ketagihan dan nukar sorang. Iya lawas-lawas kada kawa 

meampihi, sehari tu 3 kali meminum, sekali minum biasanya 10 tablet, mun kadada duit 

nukar zineth aku minum-minuman oplosan. Tapi akhirnya bini ku tahu. Makanya kami 

wahini bepisahan” (DI)  
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KESIMPULAN 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan NAPZA di daerah Landasan 

Ulin Tengah adalah sebagai berikikut Pengetahuan yang kurang dan persepsi yang salah 

tentang bahaya NAPZA terhadap kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

melatarbelakangi penggunaan NAPZA, Penggunaan NAPZA sudah dianggap menjadi 

faktor kebutuhan karena efek yang ditimbulkan bisa mengakibatkan ketagihan, NAPZA 

terutama golongan Psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat mudah didapatkan 

disekitar lingkungan tempat tinggal, Lingkungan pergaulan terutama teman pengguna 

sangat mempengaruhi perilaku penggunaan NAPZA, Rasa ingin tahu dan coba-coba 

merupakan faktor awal yang melatarbelakangi penggunaan NAPZA, NAPZA dianggap 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri pengguna, Penggunaan NAPZA sebagai pelarian 

dari masalah yang dihadapi 
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Siska Dhewi dan Ahmad Zacky Anwary 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan 

E-mail : siskadhewi1987@gmail.com  

 

 

ABSTRAK 

Masa remaja merupakan masa perubahan yang dramastis dalam kehidupan manusia. 

Hal ini karena terjadinya perubahan dengan terjadinya peningkatan kecepatan 

pertumbuhan (Worthington-Robert dan Williams, 2000). Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan pada 15 mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

didapatkan 60% yang berpengetahuan baik namun 68,5% mempunyai sikap negatif 

terhadap status gizi, meskipun mereka sudah mendapatkan materi gizi selama kuliah 

tapi tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap status gizi dimana terdapat 6 mahasiswi 

yang status gizi lebih (obesitas) dan 5 mahasiswi status gizi kurang.Tujuan penelitian ini 

Untuk mengetahui determinan status gizi pada mahasiswi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Nrgeri Antasari Banjarmasin Tahun 2017. Hasil 

penelitian pada 72 responden terdapat 56 (77,8%) mahasiswa dalam kategori status gizi 

normal dan 16 (22,2%) mahasiswa dalam kategori status gizi tidak normal. Dari empat 

variabel yang diteliti terdapat tiga variabel yang berhubungan yaitu pengetahuan, body 

image, dan kebiasaan olahraga, sedangkan variabel jenis kelamin tidak ada hubungan 

dengan status gizi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari 

Banjarmasin Tahun 2017. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa 

dalam menjaga kesehatan status gizi nya seperti menerapkan pola hidup sehat. 

Kata Kunci : Mahasiswa UIN, Status Gizi, Determinan 

 

ABSTRACT 

Adolescence is a time of drastic change in human life. This is due to changes in the rate 

of growth (Worthington-Robert and Williams, 2000). Based on preliminary study 

conducted on 15 students of the Faculty of Public Health found 60% who are well 

knowledge but 68.5% have a negative attitude to nutritional status, although they have 

received nutrition material during college but did not affect their attitude to nutritional 

status where there are 6 female students more nutritional status (obesity) and 5 female 

under-nutrient status. The purpose of this study is to know the determinant of nutritional 

status in female students of National Islamic University Antasari Banjarmasin 2017. 

The result of research is 72 respondents there are 56 (77,8%) students in normal 

nutritional status category and 16 (22,2%) students in the category of nutritional status 

is not normal. Of the four variables studied, there are three related variables: knowledge, 

body image, and sport habits, whereas gender variables are not related to the nutritional 

status of students of Faculty of Shariah and Islamic Economics UIN Antasari 

Banjarmasin Year 2017. The results are expected to be a reference of students in 

maintaining her healthy nutritional status such as applying a healthy lifestyle. 

Keywords: UIN Student, Nutritional Status, Determinant 

mailto:siskadhewi1987@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa perubahan yang dramastis dalam kehidupan 

manusia.Hal ini karena terjadinya perubahan dengan terjadinya peningkatan kecepatan 

pertumbuhan (Worthington-Robert dan Williams, 2000).Status gizi merupakan keadaan 

yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik terhadap energi dan zat-zat gizi yang 

diperoleh dari asupan makanan yang dampak fisiknya dapat diukur. 

Menurut data Kementrian kesehatan dalam pemantauan status gizi (PSG) tahun 

2016 di dapatkan presentasi remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah masih 

sangat rendah yaitu hanya 10,3%. Menunjukkan masih banyak remaja putri yang 

mengalami anemia dan akan menghasilkan generasi penerus yang mengalami masalah 

gizi apabila tidak dicegah sejak masa remaja.Beberapa studi telah dilakukan untuk 

mengetahui status gizi remaja. Studi AVENA pada remaja Spanyol menyebutkan bahwa 

prevalensi Overweight dan obesitas mengalami peningkatan dari 0,88% (1985-1995) 

menjadi 2,33% per tahun (1995-2002) pada pada remaja putri (Moreno et al, 2007). 

Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa prevalensi overweight pada usia 12-19 

tahun sebesar 34,2% sedangkan prevalensi obesitas sebesar 12,5% pada tahun 2007-

2008 (Ogden et al, 2010). Di tahun 2009, prevalensi overweight anak usia sekolah di 

Filipina sebesar 18,7% dan yang obesitas sebesar 8,7% (Suarez, et al, 2009). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada 15 mahasiswi Fakultas 

Kesehatan Masyarakat didapatkan 60% yang berpengetahuan baik namun 68,5% 

mempunyai sikap negatif terhadap status gizi, meskipun mereka sudah mendapatkan 

materi gizi selama kuliah tapi tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap status gizi 

dimana terdapat 6 mahasiswi yang status gizi lebih (obesitas) dan 5 mahasiswi status 

gizi kurang. Melihat hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan status gizi pada mahasiswa di fakultas lain yang tidak 

mendapatkan secara langsung materi gizi selama perkuliahan.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional yakni dengan hanya 

mengamati tanpa melakukan perlakuan pada objek penelitian, menurut waktunya adalah 

cross sectional yakni pengamatan hanya dilakukan pada suatu saat saja. Menurut 
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analisanya merupakan penelitian analitik yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan status gizi remaja pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Tahun 2017. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 72orang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden menurut umur dimana 

responden paling banyak berumur 20 tahun ada 32 orang (44,5%), dan responden yang 

paling sedikit ada 14 orang (19,4%) berumur 21 tahun. Karakteristik responden menurut 

tingkat semester yaitu lebih banyak semester III ada 43 orang (59,7%). Hasil univariat 

dari variabel pengetahuan adalah paling banyak dalam kategori baik sebesar 68,1% (49 

orang), untuk variabel body image lebih banyak kategori positif yaitu ada 37 orang 

(51,4%), variabel kebiasaan olahraga pada responden lebih banyak termasuk dalam 

kategori tidak rutin ada 40 orang (55,6%), sedangkan untuk variabel jenis kelamin lebih 

banyak didomisili oleh perempuan ada 55 orang (76,4%).  

Hubungan Pengetahuan dengan Status Gizi  

Tabel Distribusi frekuensi antara hubungan pengetahuan dengan status gizi mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 

 

Pengeta

huan 

Status Gizi 

Normal 

Status Gizi 

Tidak Normal 

Total P Value pada 

α= 0,05 

Hasil 

N % N % N %  

 

0,008 

 

Ada 

Hubungan 
Baik 43 87,8 6 12,2 49 100 

Cukup 13 56,5 10 43,5 23 100 

Total 56 77,8 16 22,2 72 100 

Hasil uji chi Square didapatkan nilai 0,008 artinya p value < α (0,05) artinya ada 

hubungan antara pengetahuan dengan status gizi mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017. 
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Hubungan Body Image dengan Status Gizi  

Tabel. Distribusi frekuensi antara hubungan body image dengan status gizi mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 

 

Body 

Image 

Status Gizi 

Normal 

Status Gizi 

Tidak Normal 

Total P Value pada 

α= 0,05 

Hasil 

N % N % N %  

 

0,035 

 

Ada 

Hubungan 
Positif 33 89,2 4 10,8 37 100 

Negatif 23 65,7 12 34,3 35 100 

Total 56 77,8 16 22,2 72 100 

 

Hasil uji Chi-Square didapatkan nilai 0,035 artinya p value < α (0,05) artinya ada 

hubungan antara body image dengan status gizi pada mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017. 

Hubungan kebiasaan olahraga dengan status gizi  

Tabel. Distribusi frekuensi antara hubungan kebiasaan olahraga dengan status gizi 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 

 

Kebiasaan 

Olahraga 

Status Gizi 

Normal 

Status Gizi 

Tidak Normal 

Total P Value pada 

α= 0,05 

Hasil 

N % N % N %  

 

0,009 

 

Ada 

Hubungan 
Rutin 30 93,8 2 6,2 32 100 

Tidak 

Rutin 

26 65,0 14 35,0 40 100 

Total 56 77,8 16 22,2 72 100 

Hasil uji chi Square didapatkan nilai 0,009 artinya p value < α (0,05) artinya ada 

hubungan antara kebiasaan olahraga dengan status gizi mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017. 

Hubungan Jenis Kelamin dengan Status Gizi  

Tabel.Distribusi frekuensi antara hubungan jenis kelamin dengan status gizi mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 

 

Jenis 

Kelamin 

Status Gizi 

Normal 

Status Gizi 

Tidak Normal 

Total P Value pada 

α= 0,05 

Hasil 

N % N % N %  

 

0,415 

 

Ada 

Hubungan 
Laki-Laki 12 70,6 5 29,4 17 100 

Perempuan 44 80,0 11 20,0 55 100 

Total 56 77,8 16 22,2 72 100 

  

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

412 

 

Hasil uji Chi-Square didapatkan nilai 0,415 artinya p value >  α (0,05) artinya 

tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan status gizi pada mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017. 

Pembahasan 

Hasil uji statistik dengan Chi Square didapatkan nilai 0,008 artinya p value < α 

(0,05) artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan status gizi pada mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Banjarmasin Tahun 2017. Menurut asumsi peneliti kecenderungan seseorang untuk 

melakukan aksi atau tidakan kesehatan yang berhubungan dengan status gizi nya sangat 

ditentukan pengetahuan. Suatu tindakan yang disadari oleh pengetahuan dapat 

meningkatkan keinginan atau motivasi dan apa yang dilakukan pun tidak sia-sia karena 

memiliki tujuan dan alasan yang jelas. Mencegah atau mengobati status gizi yang 

kurang atau status gizi lebih sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki bersifat menetap 

karena didasari pada kesadaran, adanya keinginan untuk mendapatkan informasi tentang 

status gizi secara lebih mantap dan mendalam maka para mahasiswaakan 

berpengetahuan baik dan akan lebih menyadari pola hidup sehat untuk mencegah status 

gizi yang tidak normal. Pengetahuan responden yang baik, pada penelitian ini banyak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan minat responden. Lingkungan responden yang 

dekat dengan kota menyebabkan terpaan informasi tentang status gizi yang diterima 

responden tinggi. Informasi yang diterima tersebut secara tidak sadar dapat 

meningkatkan pengetahuan responden tentang status gizi. 

Dalam penelitian ini komponen Body Image yang dinilai adalah persepsi, yaitu 

berhubungan dengan ketepatan individu dalam mempersepsikan atau memperkirakan 

ukuran tubuhnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak mahasiswa merasa 

tidak puas dibandingkan dengan mahasiswa yang puas terhadap ukuran tubuhnya saat 

ini. Selain itu,hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa respon mahasiswa terhapat 

body image nya hampir seimbang antara yang positif 51,4% dan yang negatif 48,6%. 

Responden dalam penelitian ini masih termasuk dalam kategori remaja tengah dan akhir 

menuju dewasa awal dimana pada masa ini mereka sudah melewati masa pubertas, dan 

masa pubertas berpengaruh terhadap body image seseorang. Hasil uji statistik dengan 

analisis Chi Square didapatkan nilai 0,035 artinya p value < α (0,05) yang artinya ada 
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hubungan antara body image dengan status gizi mahasiswa di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Tahun 2017. 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil sebanyak 55,6% responden tidak rutin 

berolahraga dan  44,4% responden rutin berolahraga. Maka dapat disimpulkan bahwa 

responden yang tidak rutin berolahraga lebih banyak dibandingkan dengan responden 

yang rutin berolahraga.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian status 

gizi normal lebih banyak dialami oleh remaja yang rutin melakukan olahraga. Hasil uji 

statistik dengan analisisChi Square didapatkan nilai 0,009 artinya p value < α (0,05) 

artinya ada hubungan antara kebiasaan olahraga dengan status gizi mahasiswa di 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Banjarmasin Tahun 2017. Hasil tersebut dapat disebabkan karena waktu dan jenis 

olahraga yang dilakukan responden pada umunya sama, yaitu olaharaga yang tersedia di 

wilayah kampus dan olaharaga dalam kegiatan diluar perkuliahan. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa satu pertiga responden berjenis kelamin 

laki-laki.Proporsi responden yang berjenis kelamin laki-laki memang lebih kecil 

dibanding dengan responden yang berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa proporsi perempuan dan laki-laki yang mengalami status gizi 

normal hampir sama, yaitu masing-masing sebesar 70,6% dan 80,0%. Hasil uji statistik 

dengan analisis Chi Square didapatkan nilai 0,415 artinya p value > α (0,05) sehingga 

tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan status gizi mahasiswa di Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin 

Tahun 2017. 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa dari 72 responden yang diteliti terdapat 56 mahasiswa 

(77,8%) dengan status gizi normal dan terdapat 16 mahasiswa (22,2%) dengan status 

gizi tidak normal (berat badan kurang, berat badan lebih, obesitas tingkat I, obesitas 

tingkat II). Dari empat variabel yang diteliti terdapat tiga variabel yaitu pengetahuan, 

body image dan kebiasaan olahraga berhubungan dengan sattus gizi, sedangkan untuk 

variabel jenis kelamin tidak mempunyai hubungan dengan status gizi mahasiswa di 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Banjarmasin tahun 2017.  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan bagi mahasiswa yang 

menjadi responden khususnya agar bisa menerapkan pola hidup sehat, serta hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi fakultas dan juga peneliti lain yang 

ingin meneliti dengan tema yang sama namun bisa menggunakan variabel baru yang 

belum diteliti.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Almatsier, Sunita. 2004. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakatra : PT Gramedia Pustaka 

Utama 

Aziz Alimul Hidayat, Metodelogi penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. 

Jakarta : Medika Salemba. 2010 

Hurlyati Et Al. 2004.Aktivitas fisik Pada Remaja SLTP Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Bantul serta hubungannya dengan Kejadian Obesitas. Jurnal Gizi 

Klinik Indonesia, Volume 1 no.2 November 2004 (Diunduh pada 20 Juli 2017) 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. “Riset Kesehatan Dasar 2010”. 

Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.2011. Standar Antropometri Penilaian 

Status Gizi Anak.Jakarta : Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan 

Anak. 

Khomsan Ali. Pola Makan Kaum Remaja. Dalam : Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan. 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada; 2003 

Tim Poltekkes Depkes, Kesehatan Remaja : Problema dan Solusinya. Jakarta : Salemba 

Medika, 2010. 

Walgito.Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahnya, Jakarta : Penerbit Cv Sagung 

Seto : 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

415 

 

PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU YANG MEMILIKI 

BALITA TENTANG PENYAKIT DIARE SEBELUM DAN SESUDAH 

PEMBERIAN EDUKASI DI SUNGAI PENGAMBANGAN 

TAHUN 2017 

 

Yeni Riza dan  Erwin Ernadi 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan 

 E-mail : Yeniriza86@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan survei pendahuluan ternyata sebagian besar masyarakat pengambangan 

menggunakan air sungai pengambangan untuk mandi, mencuci pakaian maupun 

peralatan dapur, buang air besar/kecil, termasuk mencuci kendaraan bermotornya, 

sehingga masyarakat sekitar sungai sangat beresiko terhadap penyakit diare. Pemberian 

edukasi kepada warga yang beresiko terkena diare sangat penting dilakukan sebagai 

langkah preventif. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan 

sikap ibu yang memiliki balita tentang penyakit diare sebelum dan sesudah pemberian 

edukasi di sekitar sungai pengambangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-

experiment One group Pretest-Posttest Design. Populasi adalah 210 ibu yang memiliki 

balita di sekitar sungai Pangambangan dengan sampel yaitu 68 responden. 

Pengumpulan data dengan metode kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan uji wolcoxon. Disarankan lefleat dapat dijadikan sebagai media 

penyuluhan kesehatan karena edukasi dengan media lefleat terbukti mampu 

menyebarkan informasi dalam waktu relatif singkat dan efektif, biaya murah sehingga 

dapat digunakan untuk kegiatan promosi kesehatan kepada ibu-ibu yang memiliki balita 

secara kontiniu di Puskesmas. 

Kata Kunci : Edukasi, Ibu, Balita, Diare, Sungai Pangambangan. 

 

 

ABSTRACT 

Based on the preliminary survey, most of the mining community uses river water for 

bathing, washing clothes and kitchen equipment, defecating / disposing, including 

washing their motor vehicles, so that people around the river are very at risk for 

diarrheal diseases. Provision of education to people at risk of diarrhea is very important 

to do as a preventive measure. The purpose of this research is to know the difference of 

knowledge and attitude of mother who have toddler about diarrhea disease before and 

after giving education around river of mining. This type of research is pre-experiment 

research One group Pretest-Posttest Design. The population is 210 mothers who have 

toddlers around the river Pangambangan with a sample of 68 respondents. Banjarmasin. 

There is a difference of knowledge and attitude of mother before and after giving 

education with leafleat media about diarrhea disease in toddler in vicinity of 

Pangambangan River Banjarmasin. Lefleat suggested to be used as health education 

media because education with lefleat media proved able to disseminate information in a 

relatively short time and effective, low cost so that can be used for health promotion 

activity to mothers who have continuous toddler at Puskesmas. 

Keywords: Education, Mother, Toddler, Diarrhea, Pangambangan River 
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PENDAHULUAN 

Diare di Kalimantan Selatan masih banyak ditemui, sebagai perbandingan kasus 

diare pada tahun 2008 sebanyak 54.316 kasus, 2009 sebanyak 72.020 kasus, tahun 2010 

sebanyak  52.908  kasus,serta  tahun  2011  sebanyak  66.765  kasus.  Penyakit  diare  di 

Kalimantan Selatan masih termasuk dalam salah satu golongan penykit terbesar yang 

angka kejadiannya relatif cukup tinggi keadaan ini di dukung oleh faktor lingkungan, 

terutama kondisi sanitasi dasar yang masih tidak baik, misalnya penggunaan air untuk 

keperluan sehari-hari yang tidak memenuhi syarat, jamban keluarga yang masih kurang 

dan keberadaannya kurang memenuhi syarat, serta kondisi sanitasi perumahan yang 

masih kurang dan tidak higienis (Profil Kesehatan provinsi Kalimantan Selatan 2012).  

Lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap derajat kesehatan 

masyarakat. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, biologi dan sosio kultural 

(Kusnoputranto, 2000). Faktor lingkungan (fisik, biologi dan sosio kultural) mempunyai 

kaitan yang erat dengan factor perilaku misalnya kebiasaan atau perilaku dalam 

menggunakan air bersih, buang air besar serta membuang sampah disembarang tempat, 

termasuk pembuangan limbah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran air 

tersebut dan penduduk menjadi rawan terhadap penyakitmenular bawaan air, seperti 

penyakit kulit, diare dan lain-lain (Depkes RI, 2003). Penyakit diare sangat rentan 

terjadi pada warga yang berada disekitar sungai.  

Berdasarkan survei pendahuluan ternyata sebagian besar masyarakat 

pengambangan menggunakan air sungai pengambangan untuk mandi, mencuci pakaian 

maupun peralatan dapur, buang air besar/kecil, termasuk mencuci kendaraan 

bermotornya. Upaya intervensi yang efektif menekan kesakitan dan kematian akibat 

diare yakni pemberian ASI eksklusif, cuci tangan, perbaikan nutrisi, suplai air bersih 

dan perbaikan sanitasi serta perbaikan praktik higiene personal dan keluarga juga 

berperan besar dalam menurunkan angka penyakit diare (Enviromental Services 

Program, 2010). Pemberian edukasi kepada warga yang beresiko terkena diare sangat 

penting dilakukan sebagai langkah preventif. Edukasi dengan menggunakan media 

penyuluhan sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap yaitu membantu 

pemberi informasi untuk pengigat, namun media mempunyai fungsi atensi yaitu 
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memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Media yang menarik akan memberikan 

keyakinan, sehingga perubahan kognitif akeksi dan psikomotor dapat dipercepat ( 

Setyowati dan dermawan, 2008). 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan efektifitas media 

edukasi dilakukan pada tahun 2010, tesis yang berjudul efektifitas media promosi 

kesehatan (edukasi) dalam perubahan dan pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang 

inisiasi menyusui dini (IMD) dan asi esklusif di kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, 

kota adang Sidimpuan disusun oleh Adriani Husni Nasution menyebutkan bahwa media 

promosi kesehatan (edukasi) efektif untuk meningkatkan skor pengetahuan dan sikap 

ibu hamil tentang IMD dan ASI ekslusif. Oleh karena itu edukasi menggunakan media 

edukasi dipilih peneliti sebagai media penyuluhan karena mampu menyebarkan 

informasi dalam waktu relatif singkat dan efektif, sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu mengenai penyakit diare pada anak balita dan promosi kesehatan 

dengan menggunakan media di Desa atau Kelurahan masih belum optimal oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perbedaan pengetahuan dan sikap ibu 

yang memiliki balita tentang penyakit diare sebelum dan sesudah pemberian edukasi di 

sekitar sungai pengambangan Kota Banjarmasin. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre- 

eksperimen. Penelitian dengan pendekatan one group pretest-posttest design tanpa 

kelompok kontrol dan diikuti perlakuan pemberian edukasi dengan media leaflet diare. 

Pemberian pretest sebelum diberikan promosi kesehatan melalui media leaflet, 

responden terlebih dahulu diberi kuesioner tentang penyakit diare. Selanjutnya, setelah 

responden selesai mengisi kuesioner, diberikan leaflet mengenai penyakit diare pada 

balita. Selanjutnya dalam jarak 7 hari kembali diberikan kuisioner yang sama kepada 

responden.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Semua  ibu  yang  memiliki  balita  di 

Sekitar Sungai Pangambangan Wilayah Kerja Puskesmas 9 Nopember yaitu sebanyak 

210 orang. Sampel yang diambil sebesar 68 orang ibu yang memiliki balita di Sekitar 

Sungai Pangambangan Wilayah Kerja Puskesmas 9 Nopember dengan menggunakan 

Rumus Slovin 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Ibu Sebelum Pemberian Edukasi 

Mengenai Penyakit Diare Pada Balita Di Sekitar Sungai Pangambangan. 

 

No Pengetahuan Responden Persentase(%) 

1 Baik 13 19,12 

2 Cukup 31 45,59 

3 Kurang 24 35,29 

Total 68 100  

 

Banjarmasin  terbanyak  yaitu  pengetahuan  cukup  sebanyak  31  responden  (45,59%) 

sedangkan yang paling sedikit yaitu baik sebanyak 13 responden (19,12%). 

Tabel 1.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Ibu Sesudah Pemberian Edukasi 

Mengenai Penyakit Diare Pada Balita Di Sekitar Sungai Pangambangan 

No Pengetahuan Responden Persentase (%) 

1 Baik 32 47,06 

2 Cukup 36 52,94 

Total 68 100 

 

 

 

Tabel 1.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Ibu Sebelum Pemberian Edukasi  Mengenai 

Penyakit Diare Pada Balita Di Sekitar Sungai Pangambangan 

No Sikap Responden Persentase(%) 

1 Positif 35 51,47 

2 Negatif 33 48,53 

Total 68 100 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa sikap ibu sebelum pemberian edukasi mengenai 

penyakit diare pada balita di Sekitar Sungai Pangambangan Banjarmasinibu yang 

mempunyai sikap negatif sebanyak 35 responden (51,47%), sedangkan yang 

mempunyai sikap positif sebanyak 33 responden (48,53%). 
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Tabel 1.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Ibu Sesudah Pemberian Edukasi  Mengenai 

Penyakit Diare Pada Balita Di Sekitar Sungai Pangambangan 

No Sikap Responden Persentase(%) 

1 Positif 60 88,24 

2 Negatif 8 11,76 

Total 68 100 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa sikap ibu sesudah pemberian edukasi  mengenai 

penyakit diare pada balita di Sekitar Sungai Pangambangan Banjarmasin,sikap positif 

responden meningkat menjadi 60 responden (88,24%). 

Analisis Bivariat 

Tabel 1.5 

Perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah pemberian edukasi mengenai penyakit 

diare pada balita di Sekitar Sungai Pangambangan Banjarmasin 

Variabel N P-Value 

Pengetahuan 68 0,000 

sebelum-sesudah   

 

Hasil uji statistik dengan Wilcoxon Signed Rank Test di dapatkan nilai P =0,00 

yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka H0 di tolak dan Ha di terima artinya secara 

statistik ada perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah pemberian edukasi 

mengenai penyakit diare pada balita di Sekitar Sungai Pangambangan Banjarmasin. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Falburga jehabi (2010) didalam 

Penelitian Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Kejadian Diare Pada 

Balita Di wilayah Puskesmas Cempaka Putih Kota Banjarmasin Tahun 2010 dengan 

hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mempunyai hubungan yang 

bermakna dengan terjadinya diare dan tingkat pengetahuan yang kurang mempunyai 

resiko untuk terjadinya diare dari pada tingkat pengetahuan yang baik. 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Nina Nurmita Habsar (2015) tentang efektifitas 

pemberian informasi dengan ceramah dan leaflet terhadap pengetahuan dan penanganan 

penyakit diare terhadap ibu-ibu di Kabupaten Rembang Kabupaten rembang. Hasil 
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pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah diberikannya informasi penanganan 

diare terjadi perbedaan yang signifikan, didapatkan hasilp=0,000. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dini Norviatin (2016) yang berjudul 

Pengaruh Penyuluhan dan Pemberian Leaflet terhadap Peningkatan Pengetahuan, 

Perilaku, dan Sikap Ibu Tentang Diare pada Balita di Puskesmas Maja Kabupaten 

Majalengka. Hasil dari Paired T-Test Pretest dan posttest penyuluhan menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan bermakna mengenai pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,001), 

dan perilaku (0,023) tentang diare sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Hasil 

pemberian leaflet menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna mengenai 

pengetahuan (p=0,202), sikap (p=0,411), dan perilaku (0,179) tentang diare sebelum 

dan sesudah diberi leaflet. Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku tentang diare secara bermakna, sedangkan pemberian leaflet tidak dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang diare secara bermakna pada ibu 

yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Maja 

Tabel 1.6 

Perbedaan sikap ibu sebelum dan sesudah pemberian edukasi mengenai penyakit diare 

pada balita di Sekitar Sungai Pangambangan Banjarmasin 

Variabel N P-Value 

Sikap sebelum-sesudah 71 0,00 

 

Hasil uji statistik dengan Wilcoxon Signed Rank Test di dapatkan nilai P =0,000 

yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka H0 di tolak dan Ha di terima artinya secara 

statistik ada perbedaan sikap ibu sebelum dan sesudah pemberian leaflet mengenai 

penyakit diare pada balita di Kelurahan Keraton Martapura tahun 2017. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Falburga jehabi (2010) didalam Penelitian Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Kejadian Diare Pada Balita Di wilayah Puskesmas 

Cempaka Putih Kota Banjarmasin Tahun 2010 dengan hasil penelitian menyatakan 

bahwa Sikap ibu memiliki hubungan dengan terjadinya diare dan sikap ibu yang negatif, 

beresiko untuk seorang balita terkena diare sesuai dengan hasil penelitian dari 82 

sampel yang diambil yaitu sikap ibu yang kurang sebanyak 39 orang (47,6%) dan dari 

39 orang tersebut ada 19 orang (48,7%) balitanya pernah mengalami diare. Menurut 

analisis peneliti pada penelitian ini setelah diberikan edukasi dengan menggunaka media 
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leaflet ibu banyak yang bersikap positif karena sikap ibu sangat dipengaruhi oleh 

kesadaran dan pengalaman dari ibu tentang penyakit diare mereka yang mempunyai 

pengetahuan yang baik dapat melakukan sikap yang positif sehingga menjadi perilaku 

yang positif seperti mempunyai sikap untuk mencegah penyakit diare. 

 

KESIMPULAN 

Pengetahuan ibu sebelum pemberian edukasi tentang penyakit diare pada balita di 

Sekitar Sungai Pangambangan Banjarmasin diperoleh pengetahuan cukup sebanyak 31 

responden (45,58%) sedangkan baik sebanyak 13 responden (19,12%). Pengetahuan ibu 

sesudah pemberian edukasi mengenai penyakit diare pada balita di Sekitar Sungai 

Pangambangan Banjarmasin pengetahuan cukup sebanyak 36 responden (52,94%) 

sedangkan baik sebanyak 32 responden (47,06%). 
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ABSTRAK 

Pada saat ini masih ada perekam medis yang belum memahami akan pentingnya 

penyimpanan rekam medis, sehingga proses pengambilan rekam medis dan 

pendistribusian pada pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi terkendala. Pada saat 

melakukan penyimpanan dan pengambilan kembali dokumen rekam medis juga 

ditemukan dokumen rekam medis yang salah letak (misfile) hal ini disebabkan karena 

petugas penyimpanan kurang fokus dan kurang memahami sistem penyimpanan 

dokumen rekam medis (Anggara, 2015). Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

perilaku perekam medis terhadap ketepatan penyimpanan dokumen rekam medis  di 

Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017. Jenis penelitian ini 

adalah analitik dengan pendekatan explanatory research yang bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh perilaku dan karakteristik individu perekam medis terhadap 

ketepatan penyimpanan dokumen rekam medis  di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan. Populasi adalah 29 orang petugas perekam medis. Pengumpulan 

data dengan metode kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

chi square dilanjutkan dengan analisis multaviate untuk melihat variabel independen 

yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu dengan uji regresi logistik 

model prediksi, dengan tingkat kepercayaan 95%  dan menggunakan metode 

menentukan odds rasio variabel kategorik polikontom dengan salah satu kategori 

menjadi pembanding dengan cara chi square. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan 

perilaku dan pendidikan perekam medis dengan penyimpanan dokumen rekam medis di 

3 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (RSUD Ulin Banjarmasin, 

RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJD Sambang Lihum Kabupaten 

Banjar). Disarankan Pihak manajemen Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan (RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh dan RSJD Sambang 

Lihum Kabupaten Banjar) sebaiknya memperhatikan dan mengevaluasi penempatan staf 

sesuai dengan tingkat pendidikan dan profesinya.  

Kata Kunci : Perilaku, Karakteristik Individu, Perekam medis, Dokumen 

 

 

ABSTRACT 

At this time there are still medical recorders who do not understand the importance of 

medical record storage, so the process of taking medical records and distribution of 

health services in hospitals to be constrained. At the time of storage and retrieval of 

medical record documents was also found misfile misplaced medical records this is due 

to the lack of focus and less understanding of the medical record document storage 
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system (Anggara, 2015). The purpose of this research is to know the influence of 

medical record behavior toward the accuracy of the storage of medical record 

document at South Kalimantan Provincial Government Hospital 2017. This type of 

research is analytical with explanatory research approach that aims to explain the 

influence of behavior and individual characteristics of medical recorder to the accuracy 

of storage of medical record documents at the Provincial Government Hospital of South 

Kalimantan. The population was 29 medical recorders. Data collection by 

questionnaire method. The data obtained were analyzed by using chi square test 

followed by multaviate analysis to see the most independent variable that influenced 

dependent variable that is by logistic regression test prediction model, with 95% 

confidence level and using method determine odds ratio of categorical variable 

polikontom with one category become comparison by means of chi square. The result of 

the research shows that there is a correlation between medical record and behavioral 

behavior with the storage of medical record document at 3 Provincial Government 

Hospital of South Kalimantan (Ulin Hospital Banjarmasin, RSUD Moch Ansari Saleh 

Banjarmasin and RSJD Sambang Lihum Kabupaten Banjar). It is suggested that the 

management of South Kalimantan Provincial Government Hospital (RSUD Ulin 

Banjarmasin, RSUD Moch Ansari Saleh and RSMD Sambang Lihum Kabupaten 

Banjar) should pay attention and evaluate staffing according to their level of education 

and profession. 

Keywords: Behavior, Individual Characteristics, Medical Recorders, Documents 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini masih ada perekam medis yang belum memahami akan pentingnya 

penyimpanan rekam medis, sehingga proses pengambilan rekam medis dan 

pendistribusian pada pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi terkendala. Adapun 

kendala yang terjadi adalah kesulitan dalam penemuan kembali (retrieval) dokumen 

rekam medis sehingga membutuhkan waktu yang lama, selain itu pasien menunggu 

lama untuk mendapatkan pelayanan dari dokter hal ini menyebabkan tingkat kepuasan 

pasien dari segi pelayanan jadi berkurang (Suryawan, 2008). Pada saat melakukan 

penyimpanan dan pengambilan kembali dokumen rekam medis juga ditemukan 

dokumen rekam medis yang salah letak (misfile) hal ini disebabkan karena petugas 

penyimpanan kurang fokus dan kurang memahami sistem penyimpanan dokumen 

rekam medis (Anggara, 2015). Berdasarkan hasil observasi sementara yang peneliti 

lakukan pernyataan kepala unit rekam medis di 3 (Tiga) Rumah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit 

Umum Daerah Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Sambang Lihum Kabupaten Banjar, kepala unit rekam medis menyatakan bahwa ada 
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beberapa masalah yang timbul khususnya pada proses penyimpanan rekam medis. Pada 

penyimpanan rekam medis sudah dibuat standar operasional prosedur (SOP) tetapi 

dalam pelaksanaannya masih belum optimal.  Adapun masalah-masalah yang timbul 

adalah petugas masih ada yang keliru dalam menyimpan berkas Rekam Medis, sehingga 

pasien atau keluarga pasien sering mengeluh dan marah karena terlalu lama menunggu 

untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, masih adanya dokumen rekam medis 

yang tidak di temukan pada saat pasien datang berobat kembali karena penggunaan 

tracer yang tidak optimal, sehingga petugas pendaftaran membuat rekam medis baru 

tetapi dengan nomor rekam medis yang sama, selain itu dari 3 (tiga) rumah sakit (RSUD 

Ulin Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh dan RSJD Sambang Lihum) 70% petugas 

di bagian penyimpanan masih berpendidikan terakhir SMA sehingga masih sering 

mengalami kesalahan dalam melakukan penyimpanan dokumen rekam medis. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

”Pengaruh Perilaku Dan Karakteristik Individu Perekam Medis terhadap Ketepatan 

Penyimpanan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2017”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perilaku 

perekam medis dan karakteristik individu terhadap ketepatan penyimpanan dokumen 

rekam medis  di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan explanatory research 

yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh perilaku dan karakteristik individu 

perekam medis terhadap ketepatan penyimpanan dokumen rekam medis  di Rumah 

Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

petugas penyimpanan di 3 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 

RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh dan RSJD Sambang Lihum 

Kabupaten Banjar yang berjumlah 29 orang petugas. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan teknik 

wawancara untuk mengetahui perilaku perekam medis yang meliputi pengetahuan dan 

sikap serta pendidikan. Teknik pengolahan datanya dengan cara Editing, Coding, Entry, 

Tabulation dan analisa data secara Univariat dan bivariat untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat maka menggunakan uji chi 
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square, apabila uji chi square tidak memenuhi syarat parametic (nilai expected count 

>20%), maka dilakukan ujialternative Kolmogorov-smirnov (Notoatmodjo, 2010) 

.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

1) Perilaku Perekam Medis 

a) Pengetahuan Perekam Medis 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan di Rumah Sakit Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 

No Pengetahuan N Persentase (%) 

1 Baik 16 55,2 

2 Kurang 13 44,8 

Total 29 100 

 

Berdasarkan pada tabel 1 distribusi frekuensi Pengetahuan yang didapat 

dari 29 responden diketahui bahwa kelompok kategori dengan kategori 

pengetahuan yang baik sebanyak 16 responden dengan persentase 55,2 % dan 

pada kategori kurang sebanyak 13 responden dengan persentase 44,8 %. 

b) Sikap Perekam Medis 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2017 

No Sikap N Persentase (%) 

1 Positif 20 69  

2 Negatif 9 31 

Total 29 100  

 

Berdasarkan pada tabel 2 distribusi frekuensi sikap yang didapat dari 29 

responden diketahui bahwa kelompok kategori dengan kategori sikap yang 

positif sebanyak 20 responden dengan persentase 69 % dan pada kategori 

negatif sebanyak 9 responden dengan persentase 31 %. 
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2) Pendidikan Perekam Medis 

Tabel 2 

Distribusi Berdasarkan Pendidikan di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan 

No Pendidikan n Persentase (%) 

1 Sesuai 9 31  

2 Tidak Sesuai 20 69  

Total 29 100  

 

Berdasarkan pada tabel 2 distribusi frekuensi pendidikan yang didapat dari 

29 responden diketahui bahwa kelompok kategori dengan kategori pendidikan 

yang sesuai sebanyak 9 responden dengan persentase 31 % dan pada kategori 

kurang sebanyak 20 responden dengan persentase 69 %. 

3) Ketepatan Penyimpanan Dokumen Rekam Medis 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Ketepatan Penyimpanan di Rumah Sakit 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 

No Ketepatan Penyimpanan n Persentase (%) 

1 Tepat 17 58,6  

2 Tidak Tepat 14 41,4  

Total 29 100 

 

Berdasarkan pada tabel 3 distribusi frekuensi ketepatan penyimpanan yang 

didapat dari 29 responden diketahui bahwa kelompok kategori dengan kategori 

penyimpanan yang tepat sebanyak 17 orang dengan persentase 58,6 % dan pada 

kategori tidak tepat sebanyak 14 orang dengan persentase 41,4 %. 

Analisis Bivariat 

1) Perilaku Perekam Medis 

a) Hubungan Pengetahuan Perekam Medis Dengan Ketepatan Penyimpanan 

Dokumen Rekam Medis 
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Tabel 4 

Hubungan Pengetahuan Perekam Medis Dengan Ketepatan Penyimpanan 

Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2017 

No Pengetahuan 

Ketepatan Penyimpanan 
Jumlah 

P  

Value Tepat Tidak Tepat 

n % n % n % 

0,000 1 Baik 15 93,8  1 6,2 16 100  

2 Kurang 2 15,4  11 84,6 13 100  

Total 17 109,2  13 90,8 29   

 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

didapat nilai p = 0,000 pada continuity correction (a) dengan angka harapan 

0,05. Jika nilai p > 0,05 maka H0 diterima, jika nilai p < 0,05 maka H0 

ditolak. Pada penelitian ini nilai p = 0,000 < 0,05 dengan demikian H0 

ditolak dan Ha diterima, sehingga dengan kata lain bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan perekam medis dengan ketepatan penyimpanan 

dokumen rekam medis di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan.  

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan ada dua yaitu faktor 

internal dan eksternal. Foktor Internal antara lain pendidikan, pekerjaan, 

umur, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor lingkungan dan sosial 

budaya (Wawan dan Dewi, 2010). Pengetahuan perekam medis merupakan 

hasil dari proses belajar yang dilakukan melalui penginderaan dalam 

prosedur kerja dalam unit rekam medis. Proses belajar yang dimaksud 

adalah pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman kerja dan 

pelatihan-pelatihan yang pernah di dapat oleh petugas rekam medis. Untuk 

faktor yang mempengaruhi sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh 

orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, 

lembaga pendidikan, lembaga agama dan faktor emosional (Wawan dan 

Dewi, 2010).  

Penelitian oleh Damayanti tentang pengaruh perilaku petugas rekam 

medis terhadap penyimpanan rekam medis di RSU Imelda Medan tahun 

2016 bahwa pengetahuan perekam medis juga berpengaruh dengan 
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penyimpanan dokumen rekam medis. Terbatasnya pengetahuan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dalam hal penyimpanan dokumen rekam medis 

sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyimpanan (Sari, 2017).  

b) Hubungan Sikap Perekam Medis Dengan Ketepatan Penyimpanan 

Dokumen Rekam Medis 

Tabel 5 

Hubungan Sikap Perekam Medis Dengan Ketepatan Penyimpanan 

Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2017 

No Sikap 

Ketepatan Penyimpanan 
Jumlah 

P 

Value Tepat Tidak Tepat 

n % n % n % 

0,106 1 Positif 14 70  6 30  20 100  

2 Negatif 3 33,3  6 66,7  9 100  

Total 17 103,3  12 96,7  29   

 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji chi square didapat 

nilai p = 0,106 pada continuity correction (a) dengan angka harapan 0,05. 

Jika nilai p > 0,05 maka H0 diterima, jika nilai p < 0,05 maka H0 ditolak. 

Nilai p = 0,106 > 0,05 dengan demikian H0 diterima dan Ha ditolak, 

sehingga dengan kata lain bahwa tidak ada hubungan antara sikap perekam 

medis dengan ketepatan penyimpanan dokumen rekam medis di Rumah 

Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Penelitian oleh Damayanti tentang pengaruh perilaku petugas rekam 

medis terhadap penyimpanan rekam medis di RSU Imelda Medan tahun 

2016 juga mengatakan bahwa sikap baik dengan penyimpanan yang baik 

sebanyak 27,7 %, sikap yang baik dengan penyimpanan yang cukup 

sebanyak 72,3%, sikap yang baik dengan penyimpanan kurang sebanyak 0 

%. Sikap yang cukup dengan penyimpanan yang baik 54,6 %, sikap yang 

cukup dengan penyimpanan yang cukup 45,4 %, sikap yang cukup dengan 

penyimpanan yang kurang 0 %. Sikap yang kurang dengan penyimpanan 

yang baik 0 %, sikap yang kurang dengan penyimpanan yang cukup 0 % 

dan sikap yang kurang dengan penyimpanan yang kurang 0 %. Berdasarkan 

hasil uji korelasi chi square juga diperoleh r hitung (9,51) > r tabel (9,48) 
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sehingga dikatakan bahwa sikap perekam medis tidak berpengaruh dengan 

penyimpanan dokumen rekam medis. Menurut Robbins (2007), sikap adalah 

pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak 

diinginkan mengenai obyek, orang atau peristiwa. Tipe-tipe sikap yaitu 

kepuasan kerja, keterlibatan dan komitmen pada organisasi. Seseorang 

dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif 

terhadap pekerjaan itu. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya 

menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. Sikap yang dimiliki 

individu menentukan apa yang mereka lakukan (Notoatmodjo, 2003).  

2) Pendidikan 

Tabel 6 

Hubungan Pendidikan Perekam Medis Dengan Ketepatan Penyimpanan Dokumen 

Rekam Medis di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2017 

No Pendidikan 

Ketepatan Penyimpanan 
Jumlah 

P 

Value Tepat Tidak Tepat 

n % N % n % 

0,003 1 Sesuai 9 100 0 0.0  9 100  

2 Tidak Sesuai 8 40  12 60  20 100  

Total 17 140  12 60  29   

 

Berdasarkan uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji chi square 

didapat nilai p = 0,003 < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima 

dengan kata lain ada hubungan antara pendidikan perekam medis dengan 

ketepatan penyimpanan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan karena perekam medis bagian penyimpanan yang 

lulusan DIII RMIK yang tepat dalam melakukan penyimpanan dokumen rekam 

medis (100%) daripada perekam medis bagian penyimpanan lulusan SMA yang 

tepat dalam melakukan penyimpanan dokumen rekam medis (40%). 

Sistem penyimpanan dan penjajaran rekam medis diperoleh dari pendidikan 

formal DIII RMIK selama 3 tahun. Dalam Kepmenkes No 377 tahun 2007 point 3 

tentang kualifikasi pendidikan yang sesuai yaitu lulus pendidikan DIII RMIK. Hal 

ini sangat berpengaruh pada operasional pekerjaan pengelolaan rekam medis 

terutama bagian penyimpanan, bahwa tidak semua orang dengan tingkat 
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pendidikan selain DIII RMIK dapat melakukan penyimpanan rekam medis dengan 

benar dan tepat. Penempatan staf yang tidak sesuai dengan profesi ini 

mengakibatkan adanya hambatan dan ketidak sesuaian di bagian yang ditempati. 

Hambatan tersebut akhirnya berpengaruh pada pelayanan kepada pasien, karena 

masih ditemukan terjadinya misfile rekam medis (Dani, 2015). 

Petugas dengan tingkat pendidikan DIII RMIK tentunya sudah mendapatkan 

pengetahuan secara teori dan praktek mengenai penyimpanan rekam medis 

berdasarkan sistem penyimpanan yang baragam dibandingkan dengan petugas 

selain DIII RMIK. Selain itu, dalam standar kompetensi perekam medis pada 

kompetensi manajemen rekam medis dan informasi kesehatan kode unit 

MIK.SR.03.008.01 yang berbunyi menyimpan/ menjajarkan rekam medis 

berdasarkan sistem yang digunakan, menunjukkan bahwa petugas dengan tingkat 

pendidikan DIII RMIK lebih kompeten dibanding dengan petugas non DIII 

RMIK, karena lulusan DIII RMIK sudah melalui uji kompetensi sebagai exit exam 

(Dani, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dani tentang hubungan kualifikasi petugas 

filing dengan ketepatan penyimpanan rekam medis di RS Bhayangkara Polda DIY 

tahun 2015 bahwa petugas dengan tingkat pendidikan DIII RMIK 93,3 % tepat 

dalam penyimpanan dokumen rekam medis sedangkan tingkat pendidikan yang 

non DIII RMIK tepat dalam penyimpanan dokumen rekam medis 35,6 %. Hasil 

uji statistik chi square nilai p = 0,004, dapat diketahui p = 0,004 < p = 0,005, 

sehingga ada hubungan antara tingkat pendidikan petugas filing dengan ketepatan 

penyimpanan rekam medis. 

 

PENUTUP 

1. Sebagian besar perilaku perekam medis bagian penyimpanan dokumen rekam 

medis di 3 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (RSUD Ulin 

Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJD Sambang Lihum 

Kabupaten Banjar) adalah berpengetahuannya baik sebanyak 16 responden 

(55,2%), sedangkan pada kategori sikap lebih banyak yang mempunyai sikap 

positif sebanyak 20 responden (69%)  
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2. Sebagian besar pendidikan perekam medis bagian penyimpanan dokumen rekam 

medis di 3 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (RSUD Ulin 

Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJD Sambang Lihum 

Kabupaten Banjar) adalah yang pendidikannya tidak sesuai (SMA) sebanyak 20 

responden (69%).  

3. Sebagian besar ketepatan penyimpanan dokumen rekam medis di 3 Rumah Sakit 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Moch. 

Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJD Sambang Lihum Kabupaten Banjar) yang 

tepat sebanyak 17 responden (58,6%) dan yang tidak tepat 12 responden (41,4%). 

4. Ada hubungan perilaku perekam medis dengan penyimpanan dokumen rekam 

medis di 3 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (RSUD Ulin 

Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJD Sambang Lihum 

Kabupaten Banjar). 

5. Ada hubungan pendidikan perekam medis dengan penyimpanan dokumen rekam 

medis di 3 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (RSUD Ulin 

Banjarmasin, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJD Sambang Lihum 

Kabupaten Banjar). 
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